
ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE NOVEMBRO DE
2014. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 25 de novembro de 2014, no Salão do Izai -
Rua 04, 21, neste município de Floresta do Araguaia - estado do Pará,
reuniu-se os Vereadores em sessão itinerante, sob a presidência da
vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador LÁZARO
PURCINO DA SILVA 1° Secretário e o vereador RAIMUNDO NONATO
ALVES, 2° Secretário, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1°
Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a presença dos dez
vereadores, havendo portanto, quorum. Dando prosseguimento à sessão o
senhor presidente convidou a todos para ficarem de pé em saudação as
bandeiras nacional, estadual e municipal e determinou ao segundo secretário
que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbios (2:5,6)
declarando aberta a sessão de acordo com o artigo 110 do regimento
interno, continuando solicitou do 1° Secretário a leitura das matérias
constantes do EXPEDIENTE: após lida a ata da sessão anterior, a mesma foi
posta em votação e em seguida aprovada por unanimidade. Em seguida é
feito a leitura da do projeto de Lei Complementar n° 051/14, o qual cria o
programa de acolhimento na modalidade casa de apoio para crianças e
adolescentes, sendo o mesmo encaminhado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Educação Saúde e Assistência Social. Leitura do
Projeto de Lei Complementar n° 052/14, que dispõe sobre a extinção de
cargos efetivo de fiscal ambiental, sendo o mesmo encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Obras Serviços Públicos e
outras atividades. Em seguida é feito a leitura do Projeto de Lei n° 405/14,
que dispõe sobre abertura de credito Adicional, em seguida é encaminhado
para a comissão de Finanças e Orçamentos. Dando continuidade é feito a
leitura do Projeto de Lei n° 406/14 o qual dispõe sobre o Orçamento para
2015, o qual foi encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamentos.
Em seguida é feito a leitura da indicação n° 056/14 de autoria do vereador
Nonato Alves, Indicação n° 057/14 e 058/14 ambas de autoria do vereador
António Luiz, indicação n° 060/14 e 061/14 de autoria do vereador Alécio
Pessoa, indicação n° 062/14 e 063/14 do vereador Geraldo Frederico, sendo
as mesmas colocadas em discussão e votação, sendo ambas aprovadas por
unanimidade. Concluída esta fase da sessão o senhor presidente declarou



iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o Prefeito
Municipal Alsério Kazimisrk o qual cumprimenta a todos e discorre sobre o
Distrito de Bela Vista e diz que falta muita para o desenvolvimento e que está
Distratando Bela Vista, gostaria que Bela Vista estivesse sendo
municipalizada. Em seguida o senhor Alsério assina o Decreto, que nomeia
o senhor José Moreira Lustosa como agente Distrital de Bela Vista. Fala que
a Presidente Dilma vetou a criação de novos municípios e em consequência
disso trouxe prejuízos a população, pois na região Norte só poderá ser
municipalizado municípios com mais de 6.000(seis mil) habitantes e que Bela
Vista está quase alcançando este número. Faz a parte o vereador Alécio
Pessoa e diz que o Distrito é apena o primeiro passo para o desenvolvimento
e que agora cabe ao Agente Distrital a responsabilidade junto aos órgãos
Públicos em buscar melhorias para a região. Dando continuidade à sessão
faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar o qual cumprimenta a todos
e discorre de sua chegada a Bela Vista prestando serviço de polícia militar a
comunidade e que tem uma batalha travada em prol da população
Florestense. Manifesta satisfação pelo o Distritamento de Bela Vista e cita
nomes de pessoas pioneira na região que dedicou suas vidas a este sonho
hoje realizado. Diz que participou de uma reunião com o Gestor e o Dr. Ivo
assessor Jurídico da Prefeito onde foram discutidos assuntos
importantíssimos para concretizar o sonho do Distrito e diz que vai continuar
se empenhando por Bela Vista. Fala que precisou fazer uma viagem Belém,
no entanto devido a importância da sessão de hoje passou a noite viajando
para esta presente à sessão. Discorre sobre as indicações de sua autoria
feitas para a Bela Vista e pede ao Gestor que construa o muro do cemitério e
agradece a presença de todos e agradece os votos recebidos e cada voto
está sendo horado e que jamais irá se corromper e prejudicar a população e
que exerce seu trabalho de forma transparente pois se considera empregado
do povo. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Raimundo Nonato
que faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela a realização
da sessão itinerante. Fala que o Distrito de Bela Vista é um sonho de várias
pessoas e cita que o sonho sozinho pode se tornar um pesadelo, e o sonho
em conjunto tem força para se tornar realidade. Diz que o senhor Izai sempre
se empenhou pelo Distritamento e que agora luta continua pela
emancipação, visto que o primeiro passo foi dado. Diz que não tira o mérito
dos vereadores do mandato de 2008, ano em que a lei do Distrito foi
aprovada e que todos juntos devem se empenhar pelo avanço da região



através dos órgãos estaduais. Comenta sobre uma indicação da recuperação
de uma vicinal que está abandonada a mais de dez anos e fala que gostaria
que o Gestor estivesse presente para ter a oportunidade de fazer essa
cobrança pessoalmente. Diz que o colega vereador António Luiz colocou
esta indicação este ano e por isso não a refez pois o Regimento Interno não
permite e por isso está pedindo verbalmente e agradece aos colegas
vereadores pela a aprovação da indicação de sua autoria. Discorre sobre a
situação das estradas vicinais e diz que tem conhecimento das dificuldades
que a secretaria de Obras está enfrentado, mais sabe que já tem mais de
quatro meses que as maquinas estão na região da Ametista e muito pouco
foi feito em recuperação de estrada e que não culpa o colega vereador pois
quem é responsável e a secretaria de Obras. Dando continuidade à sessão
faz uso da palavra o vereador Dorisvaldo Pires o qual faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre o Distrito de Bela Vista e diz que gostaria de ser
vereador na época em que foi aprovado este projeto e agradece a todos que
lutaram por isso. Fala que vários parlamentares estavam sempre indo a
Belém cobrando dos órgãos competentes e que os parlamentares de
Floresta também e vereador de Bela Vista e cita algumas vilas que também
precisa ser distritada para que a população possa ter um representante mais
próximo. Fala que Bela Vista precisa de mais apoio para melhorar a
qualidade de vida das pessoas e manifesta satisfação por presenciar este
momento tão importante. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador Raimundo Sarafim que cumprimenta a todos e manifesta
satisfação pelo Distritamento de Bela Vista e diz que tem se empenhado
para que isso acontecesse esteve por várias vezes no Ministério das
Cidades e na Terra Legal. Fala que o ex-vereador Hilário lutou muito por este
Distritamento, porém não deu tempo de terminar, pois a tramitação das leis
são passo a passo e hoje se realiza o sonho dele e do povo de Bela Vista.
Diz que a política é um jogo de cintura e se o vereador não tiver apoio não
consegue fazer nada. Diz que o representante do INCRA esteve em Bela
Vista e não permitiu construir as casas do programa do Governo Minha casa
minha vida. Fala que não pode desfazer de ninguém e o político não pode
fazer distinção de pessoas. Comenta sobre a luta que será para conseguir a
municipalização de Bela Vista e diz que não será fácil porem não vai desistir
da luta. O próximo a usar a palavra é o vereador Geraldo Frederico o qual
faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre as dificuldades que vem
enfrentado com o Gestor por ser oposição política e diz que está tendo



sabedoria para lidar som a situação. Faz a parte o vereador Renato Alencar
e fala ao colega vereador Raimundo Sarafim para analisar bem suas
palavras, pois o distrito foi criado em 2008 e agora esta sendo apenas
reconhecido pelo Gestor e que devemos respeita e reconhecer a dedicação
dos senhores Hilário Martins e Izai pelo empenho na realização desse sonho.
Volta a fazer uso da palavra o vereador Geraldo Frederico e pede desculpas
a população de Bela Vista pelo fato da Lei do distrito ter sido aprovada em
2008 e ter sido engavetada pelo Gestor e teve comentários que a lei tinha
sido cancelada, mais que na verdade a lei não tinha sido sancionada e
parabeniza o senhor Hilário Martins pelo empenho que sempre mostrou.
Discorre sobre o companheirismo dos colegas vereadores Renato de Alencar
e Lázaro Purcino e pelo compromisso que ambos tem com a população.
Agradece a todos os parlamentares desta casa de leis que se dedicou
quando tiveram conhecimento da lei, bem como o Assessor Jurídico o Dr.
Ivo. Pede a sociedade para compareceram a Audiência Pública a tarde, visto
que é uma ocasião importante para a fazer emendas no orçamento. Discorre
sobre o plano de carreira do magistério público municipal e fala que este
projeto não deveria ter sido aprovado, visto que o orçamento de 2015 é de
50.000.000(cinquenta milhões) de reais. Comenta sobre a distribuição do
orçamento e diz que está defasado, pois tem recurso extrapolado para
algumas áreas e falta recurso para outra e fala que o município tem como
principal fonte de economia a agricultura área que o recurso é insuficiente
para a demanda. Logo após faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino
que faz os cumprimentos de rotina e fala que teve a oportunidade de
conhecer muita gente através de associações e sindicatos. Diz que foi eleito
para defender o povo e que está exercendo o papel de vereador que é
fiscalizar o dinheiro público o que não é fácil, pois a maioria dos políticos não
tem o mesmo objetivo. Diz que fica envergonhado com os escândalos
envolvendo a política e que entrou na política com o sincero desejo de
contribuir para o bem estar do povo, porem as coisas não tem acontecido
como gastaria. Fala que o orçamento de 2015 é 50.000.000 (cinquenta
milhões) que deve ser usado para melhorar a vida das pessoas. Comenta
sobre o início da luta pelo Distrito de Bela Vista que começou com o senhor
Hilário Martins vereador na época, porém houve falha por parte do Gestor
visto que já faz seis anos que a lei foi sancionada e só agora o sonho foi
concretizado. Agradece ao Presidente da Câmara pela iniciativa de realizar a
sessão na Bela Vista, pois assim o povo tem a oportunidade de participar e



ter conhecimento dos trabalhos legislativo. Fala das dificuldades que a
localidade enfrenta na questão de saúde e limpeza das ruas e se coloca à
disposição para ajudar no que puder. O próximo a usar a palavra é o
vereador António Luiz o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta
satisfação pela realização da sessão em Bela Vista e parabeniza . Faz a
parte o vereador Raimundo Sarafim e diz que o colega vereador Renato de
Alencar fala demais e engana muita gente e que deveria mesmo era honrar
com seus compromissos e pagar o que deve, pois junto com a filha recebeu
do vereador Renato um cheque a nove anos e o mesmo ainda não pagou e
iria trazer o cheque e mostrar para todos, porque não é home de mentir pra
ninguém. Volta a usar a palavra o vereador António Luiz e em nome das
pessoas que residiam na região nos anos 80 dar boas vidas a todas os que
chegaram apôs e acompanharam todo o processo de desenvolvimento. Fala
que tem orgulho de ser filho de Bela Vista. Agradece a população por lhe
conceder a oportunidade de ser reeleito e diz que sempre tem procurado em
apoiar o povo e buscar recursos para o município e que acredita que todos
os parlamentares foram eleitos com o propósito de ajudar no
desenvolvimento de Floresta. Fala que como vereador tem vontade de
realizar muita coisa, porém o poder de realizar está nas mãos do Executivo e
cita o exemplo da estrada vicinal que liga Bela Vista a Floresta passando
pelo senhor Gordo. Diz que a disposição para ajudar no que for necessário e
fala da importância da sociedade participar nas demandas do município. Diz
que todos os parlamentares estão se empenhado pelo Distrito de Bela Vista
e que futuramente será Município de Bela Vista do Araguaia como é o desejo
do povo. Convida a todos para participarem da Audiência Pública para
discutir o Orçamento de 2015 e aproveitar a oportunidade para fazer
emendas para Bela Vista. Em seguida faz uso da palavra o vereador Arly
Manoel que faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação por esta
presente a esta sessão. Comenta sobre o discurso dos colegas vereadores e
fala que o senhor Hilário Martins e Claudinei Borges tem o conhecimento de
que nem sempre o vereador consegue realizar o que deseja sozinho.
Discorre sobre a sessão anterior onde seria colocado um requerimento
pedindo celeridade no implante do Distrito de Bela Vista com o nome apenas
dos três vereadores do Partido dos Trabalhadores e seria injusto pois todos
os vereadores tem se empenhado arduamente com este mesmo objetivo. Diz
que na época que o senhor Hilário exerceu o cargo de vereador sempre
mostrou ética e nunca usou a tribuna para ofender outros. Discorre sobre o



Orçamento e fala que hoje temos a oportunidade de fazer emendas no
orçamento, mais que porem essas mesmas emendas poderá ser vetada.
Comenta sobre o movimento de Bela Vista que é melhor do que em várias
cidades como, por exemplo, Bannach e fala que fez um oficio pedindo uma
viatura para o destacamento de polícia militar, pois não é fácil executar este
serviço de motocicleta e agradece ao colega vereador Alécio Pessoa que
colocou o nome dos demais vereadores na indicação da Ambulância para
Bela Vista. Pede para que o nome das ruas do Distrito seja de pessoas que
fizeram parte de sua história. Faz a parte o vereador António Luiz e pede que
seja colocado o nome de seu pai António Piauí e do senhor Raimundo
Moreira em algum órgão público. Diz que pediu uma emenda parlamentar ao
Deputado Estadual Fernando Coimbra de três Km de Asfalto para Bela Vista
e que ficou muito triste quando a Presidente Dilma vetou a criação de novos
municípios e que infelizmente acredita que nos próximos quatro anos Bela
Vista não será municipalizada. Faz a parte o vereador Renato de Alencar e
pede desculpas pelas palavras do colega vereador Raimundo Sarafim que
envergonha a população e pede ao colega vereador que prove o que disse.
Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o primeiro
Secretário, pois é o próximo a fazer uso da palavra. O vereador Alécio
Pessoa faz os cumprimentos de rotina e agradece a todos por participarem
da sessão. Discorre sobre a Audiência pública para discutir o Orçamento de
2015 e que nunca foi discutido um orçamento nesta localidade e hoje a
população da região tem a oportunidade de sugerir onde o recurso deve ser
aplicado. Diz que todos os vereadores são a favor do Distrito de Bela Vista e
que a publicação do Diário Oficial estava errado e não tinha como
regularizar. Diz que esteve na Terra legal e no Ministério das Cidades
correndo atrás para que este sonho se tornasse realidade e diz que este é
apenas o primeiro passo e que futuramente outras vilas deverão ser
Distritadas. Fala que a SPU precisa agilizar a demarcação do Rio Araguaia
que é do Património da União e a SPU precisa despachar a documentação
da marcação e doar a área para o município de Floresta. Fala da importância
de Bela Vista ser municipalizada e que isto trará inúmeros benefícios em
várias áreas, por exemplo, o turismo e a agricultura e convida a todos para
participarem da Audiência Pública, pois será discutido onde o recurso será
aplicado. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e fala ao colega vereador
Arly Manoel que o Decreto da presidente Dilma irá beneficia várias regiões
do Norte que é de 6.000 mil habitantes para se municipalizar um Distrito



sendo que as demais regiões é de 12.000 habitantes. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás
10:30hs (dez e horas e cinco minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 26 de novembro do corrente ano, no horário
regimental. E para constar eu vereador Lázaro Purcino da silva, 1°
Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, 0&?j?fC&fQ* Lázaro Purcino da_J5LUxa 1°
Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,
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