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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

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

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 09 de dezembro de 2014, no Plenário José Pereira
Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - estado do
Pará, reuniu-se os Vereadores, 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 onze 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 Deuteronômio (4:5) 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 das correspondências recebidas pela
Câmara Municipal. Dando continuidade à sessão com a leitura do projeto de lei
complementar n° 053/14, o qual dispõe sobre a constituição do serviço de inspensão
Municipal e os procedimentos de inspensão sanitária, 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° 054/14, que altera a lei
complementar n° 041/14, logo após e encaminhado para a comissão de Legislação,
Justiça e Redação. Dando continuidade a sessão com a leitura do projeto de lei n°
407/14, que cria o conselho municipal de saneamento básico, sendo o mesmo
encaminhado para a comissão de Legislação, Justiça e Redação e Educação Saúde
e Assistência Social. Logo após é feito a leitura do projeto de decreto legislativo n°
002/14, o qual dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário, sendo o
mesmo encaminhado para a comissão de Legislação Justiça e Redação. Em seguida
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é feito a leitura do parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação
apresentada ao projeto de lei complementar n° 051/14, em seguida é posto em
votação e obtendo aprovação unânime. Em seguida é feito a leitura do parecer da
comissão de Educação, saúde e Assistência Social apresentada ao projeto de lei
complementar n° 051/14, em seguida é posto em votação e obtendo aprovação
unânime E continuando é lido o parecer da comissão de obras, serviços públicos e
outras atividades apresentado ao projeto de lei n° 404/14, dando continuidade e
posto em votação e sendo aprovado por unanimidade. Leitura da indicação n°
065/14, do vereador Dorisvaldo Pires de Almeida, sendo a mesma posta em votação
e obtendo aprovação unânime. Concluída esta fase da sessão o senhor presidente
declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e pede união desta casa
para comprar do Gestor a conclusão da obra da Câmara Municipal e fala que
recentemente teve um incidente e foi até mesmo retirado o forro do prédio, bem
como a conclusão da obra creche, pois a conclusão dessa obra beneficiária muito a
população e que os vereadores precisam cumprir o seu papel de fiscalizar e fazer
cobranças. Fala que o obra da Câmara é uma obra está sendo muito mal feita e que
está vendo acontecer do mandato desses nobres vereadores acabar e não ver a
obra ser concluída. Discorre sobre a construção das quadras de esportes que está
sendo construídas e fala que tem muita coisa errada na construção e cita o caso do
piso das referidas quadras. Fala da ponte próximo ao senhor Chiquinho na região da
Juassama que a recuperação com madeira de péssima qualidade e não tem um ano
que a ponte foi recuperada e já está dando problema. Dando continuidade à sessão
faz uso da palavra o vereador Dorisvaldo Pires que cumprimenta a todos e fala que
mais um ano está findando e esta é época de renovar os sonhos e relembrar os
valores e amizades. Agradece aos colegas vereadores pelo companheirismo que os
colegas vereadores tem mostrado. Fala que está acabando o mandato do Presidente
desta casa o colega vereador Alécio e agradece pelo seu trabalho e dedicação.
Comenta sobre a sua última viagem a Brasília e diz que os colegas vereadores foi
muito companheiro e o ajudou muito e agradece a todos os colegas vereadores.
Agradece ao vereador Arly Manoel pelo projeto de sua autoria que mudou o horário
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da sessão, pois foi muito importante para os vereadores que moram na zona rural e
frequentemente colocavam suas vidas em risco para esta presenta à sessão
contando apenas com a proteção de Deus e agradece aos colegas vereadores pela
a aprovação da indicação de sua autoria. Fala que infelizmente o Executivo não está
conseguido atender as demandas do município quanto a recuperação das estradas,
porem reconhece o esforço para realizar um trabalho melhor e cita algumas regiões
que estão enfrentado dificuldade em questão de estrada. Dando continuidade à
sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino o qual faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre o asfalto que nesta sendo implantado no município e fala
que ontem os moradores estão passado por transtornos com alagamento de suas
casas, devido ao projeto do asfalto que foi não elaborado e não foi colocado bueiros
para a escoação da agua e pede ao Gestor que tome as medidas necessárias para
resolver a situação, pois a população não pode pagar pelo erro do Executivo. Fala
que recentemente esteve visitou uma área pública onde houve uma invasão e casa
foram construídas, juntamente com os colegas vereadores Renato de Alencar e
Geraldo Frederico e os moradores relataram que o Gestor juntamente com o
Assessor Jurídico da Prefeitura esteve e falou que em breve irá sair uma liminar da
justiça autorizado a retirada dos moradores do local e diz que não está incentivando
as pessoas a invadir área publica, porem entende que devido a situação as pessoas
se vêem obrigada a fazer isso. Diz que não concorda em retirar as pessoas do local,
visto que já construíram suas casas e se isso vier a acontecer os moradores tem seu
apoio e que se vier um projeto para esta casa para comprar outra área para o
município tem seu total apoio. Em seguida faz uso da palavra o vereador Renato de
Alencar o qual cumprimenta a todos e fala que está disposto a ouvir o povo, pois é
funcionário do povo. Discorre sobre a pavimentação que está sendo implantada e
fala que o dinheiro é para beneficiar a sociedade e infelizmente está acontecendo ao
contrário. Fala que está à disposição para ajudar a população e diz que vereador não
pede, cobra providencias do Executivo. Comenta sobre a obra Câmara Municipal e
diz que vai acabar este mandato e a obra não será concluída. Fala que não está
fazendo mais indicação porque indicação no papel não tem utilidade, visto que suas
indicações nunca são atendidas. Fala que esta casa não tem nenhum moral com o
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Gestor, pois nem mesmo a obra da Câmara foi concluída e que o forro foi tirado
porque não foi pago e teve um problema sério com o senhor que tirou o forro porque
ele deveria entrar na justiça e procurar seus direitos. Fala ao Gestor que qualquer
projeto que ele colocar nesta casa e for beneficiar a população tem seu total apoio,
pois não é contra o Gestor é contra as coisas erradas que acontece no município.
Diz que a mineração Reinada está indo embora e não está ficando nenhum benefício
dos impostos pagos no município. Discorre sobre a invasão e diz que os moradores
foram ameaçados pela polícia e acha isso um absurdo, pois são pessoas de bem, e
fala que deveria fazer um projeto para comprar outra área e fazer uma estrutura bem
feita para o espaço cultural. Faz a parte o vereador Dorisvaldo Pires e pergunta no
nome de quem está a referida área. Volta a fazer uso da palavra o vereador Renato
de Alencar e diz que está Titulado no nome da Secretaria de Educação. Faz a arte o
vereador Dorisvaldo e fala que se área era proibida deveria ter impedido a invasão,
agora depois que deixou a pessoa construiu vai ter que deixar a pessoa morando ou
arrumar outra local. Logo após faz uso da palavra o Raimundo Sarafim o qual faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre a obra da Câmara e fala que todos os
vereadores estão se empenhando e cobrando dos órgãos responsáveis a conclusão
da obra e que se dependesse dos vereadores a Câmara já estava pronta a muito
tempo, porém o vereador só tem o direito de cobrar e fiscalizar e o poder de executar
esta na mãos do Executivo. Diz que a obra da creche está atrasada e devido a este
atraso até perdeu um convénio para o Distrito de Bela Vista. Fala que a força que os
vereadores tem é se unir e cobrar providências do Gestor. O próximo a usar a
palavra é o vereador António Luiz que cumprimenta a todos e parabeniza o colega
vereador Arly Manoel pelo o projeto de decreto legislativo de título de cidadão de sua
autoria e fala que outras pessoa merecem de receber este título e parabeniza estas
pessoa que tiveram pulso firme principalmente na lavoura de abacaxi que hoje é a
principal economia da região, visto que o solo não é apropriado para o cultivo de
outras lavouras e parabeniza a todos os produtores de abacaxi. Fala que a cidade
evoluiu bastante nos últimos anos e isso o alegra muito e que isso requer do
Executivo e os vereadores mais buscar melhorias para o município. Discorre sobre a
área de invasão e fala fica sem ter uma boa solução para o problema, visto que as
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pessoas já estão estruturadas e pergunta quem irá indenizar as pessoas e fala que
os vereadores devem ficar do lado da população e deseja um feliz natal e prospero
ano novo a todos. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Nonato Alves o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a construção do prédio
da Câmara Municipal e fala que se sente envergonhado, pois as pessoas comentam
que os vereadores não estão fiscalizando nem mesmo sua própria casa. Fala que a
Prefeitura precisa verificar direito as empresas que fazem parte da licitação e se
certificar que ela tem a capacidade de concluir a obra. Diz que o rapaz que tirou o
forro da Câmara não está errado e quem está saindo no prejuízo é o município. Fala
que o vereador tem o poder apenas de fiscalizar e cobrar e a Prefeitura tem o poder
de Executar a obra. Discorre sobre a indicação de sua autoria pedindo que seja
colocado ondulações na esquinas que dá acesso as principais ruas e avenidas e fala
que essas ondulações evitaria muitos acidentes e consequentemente os diminuiria
os gastos com a saúde. Faz a parte o vereador Arly Manoel e pede ao Presidente
desta casa para marcar uma reunião com o Gestor e o secretário de finanças e
tentar resolver a questão da obra da Câmara. Volta a usar a palavra o vereador
Nonato Alves e fala que está muito preocupado com a situação de alguns bueiros,
visto que a safra de abacaxi já iniciou. Fala que o colega vereador António Luiz
esteve com as maquinas em sua região por cinco meses e que infelizmente não teve
a essa oportunidade e cita alguns bueiros que estão caindo deixando a população
isolada. Pede ao Gestor que disponibilize uma carregadeira e uma caçamba para
resolver o problema desses bueiros e fala que as vezes se sente envergonhado pois
o povo mostrou confiança nele e infelizmente não tem o poder para fazer nada. 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 cumprimenta a todos e
fala ao colega vereador Arly Manoel que esta acompanhado de perto a obra da
Câmara e que o engenheiro garantiu que 75% da obra está concluída e estão
esperando a liberação da 4° parcela para finalizar a obra. Diz que devemos cobrar a
liberação do recurso da SEPOF para depois pressionar o Gestor a concluir a obra e
fala que essa obra é falha deste o início. Comenta sobre a saúde e fala que as nem
todas pessoas que fazem tratamento no Hospital Regional de Redenção tem
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condições financeiras para pagar passagem até Redenção e por isso as vezes acaba
abandonado o tratamento em vista disso pede ao Executivo para manter um carro
para o transporte desses pacientes. Discorre sobre o discurso do colega vereador
Nonato Alves e fala da necessidade de colocar placas de identificação nas ruas,
entradas e saídas do município. Diz que a vila Santa Luzia próximo a região do
Salobro acabou por falta da ponte que liga a região ao município e diz que seria
importante a prefeitura reabrir as ruas. Fala que tudo o que está pedindo agora nesta
casa já comprou pessoalmente do Gestor. Fala que devido ao alto crescimento do
município muitas empresas estão investido e cita o caso do Banco do Bradesco que
recentemente foi inaugurado e diz que comentou com o gerente do banco que ele iria
se surpreender com a movimentação dos caixas do banco, pois a população é
humilde porem muito trabalhadora e tem dinheiro para movimentar. ORDEM DO DIA.
Iniciando com a discussão em primeiro turno artigo por artigo o projeto de lei n°
403/14, que dispõe sobre abertura de credito especial ao orçamento vigente, sendo o
mesmo posto em votação artigo por artigo e aprovado por 7 votos a favor e 3
contra. E continuando com a discussão em primeiro turno artigo por artigo o projeto
de lei complementar n° 051/14, que cria o programa de acolhimento na modalidade
casa de passagem para crianças e adolescentes, sendo o mesmo colocado em
votação artigo por artigo e obtendo aprovação unânime. E não havendo mais nada
a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 1 1 : 58 (onze e
horas e cinquenta e oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 10 de dezembro 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 porjriim e pelos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador^^7"^ ĵ j-azarg Purcir\ da Silva
1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa b ^ ^ rPresidente.
Vereador Raimundo Nonato Alves, *&&.,- _ , 2°. Secretário.
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