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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE AGOSTO DE 2014.
ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 de agosto 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 de 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 Salmos (31:1,3)
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. Logo após foi
feito a leitura do ofício do Poder Executivo, o qual requer a retirada do projeto
de Lei Complementar n°049/2014. Em seguida é feito a leitura do parecer
da comissão de Finanças e Orçamentos sobre a Resolução 10.287, do TCM,
sendo o mesmo colocado em votação e obtendo Aprovação Unanime.
Dando continuidade a sessão é feito a leitura do Acórdão n° 24.287 do TCM,
o qual dispõe sobre a Prestação de contas do Exercício Financeiro de 2008,
de responsabilidade do senhor Hilário Martins de Sousa. Logo Após é lido o
Projeto de Lei n° 399/14, que altera a lei 325/2012, sendo o mesmo
encaminhado para a Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão
de Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Em seguida é feito a leitura
do Projeto de Lei n° 400/14, que abre credito especial ao orçamento vigente,
sendo o mesmo encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamentos.
Dando seguimento á sessão é lido o Projeto de Lei n° 401/14, o qual dispõe
sobre as diretrizes orçamentarias para a elaboração da Lei Orçamentaria
para 2015, sendo o mesmo encaminhado para a Comissão de Finanças e
Orçamentos. Logo após é lido o Projeto de Lei n°402/14, que dispõe sobre
doação de área publica ao clube dos 50, seno o mesmo encaminhado para a
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Obras Serviços
Públicos e outras atividades. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
António Luiz que cumprimenta a todos e gradece a todos pelo ato de
solidariedade que tiveram pela sua pessoa, em um momento muito difícil de
sua vida que foi a perde de seu filho e de sua nora. Fala que nesse momento
tão difícil sentiu o apoio e o acolhimento da população e isso realmente lhe
deu muito consolo e força. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e fala ao colega
vereador António Luiz que Deus vai continuar lhe dando forças para
continuar sua luta. Diz que recentemente esteve conversando com os
médicos Cubanos em sua residências e eles confirmarão que realmente vão
embora porque a Administração não está arcando com o subsidio que
deveria que daria 3.000.00 (três mil reais). Diz que ficou impressionado com
a humildade dos médicos pois moram os quatro em casa sem ter um mínimo
de conforto. Diz que a Administração do município Rio Maria vai lutar para
deixar esses médicos no seu município já que Floresta não quer. Fala que os
médicos Cubanos de Rio Maria ganham plantão extra o que não acontece
aqui o que deveria acontecer para melhorar o salário desses médicos. Diz
que Rio Maria é um município que tem menos recursos que Floresta e
consegue manter esses médicos. Comenta sobre a rua que os moradores
interditarão devido a muita poeira, pois cobrarão providencias do Gestor e
nada foi feito. Fala que tem feito muita indicação pedindo recuperação de
estrada e ponte e foram aprovadas no plenário, mas como é do PT suas
indicações não são atendidas. Faz a parte o vereador Dorisvaldo e pede
para o colega vereador Geraldo Frederico qual é o acordo que tem do Gestor
com os médicos. Volta a usar a palavra o vereador Geraldo Frederico e diz
que o município deveria pagar o subsidio que daria 3.000.00 (três mil reais) e
estão alegando que não tem condições. Diz que quando é dia de pagamento
podem ir na Caixa Económica e verem pessoas que não trabalham aqui e
recebe. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Raimundo Sarafim o qual cumprimenta a todos e fala que recentemente
circulou um jornal dizendo que a saúde de Floresta é a melhor do Pará e na
semana passado foi a Belém juntamente com o colega vereador Alécio, José
Maria e Dorisvaldo e na oportunidade levarão um homem que está com a
perna quebrada mandado pelo secretário de saúde e chegando em Belém
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não tinha nenhum apoio para o homem. Diz que para não deixar o senhor
desamparado ele juntamente com os colegas vereadores fizeram um doação
e correrão atrás de recursos para ajudá-lo. Fala que ficou muito comovido
com a situação daquele homem e diz ao secretário de saúde para dar mais
atenção a população que precisa de seu serviço. Em seguida faz uso da
palavra o vereador Renato de Alencar que faz os cumprimentos de rotina e
elogia as palavras do colega vereador Raimundo Sarafim, pois vereador é o
fiscal do dinheiro público. Discorre sobre a cobrança de energia publica na
zina rural que já esteve conversando com o Gestor ele garantiu que não
seria mais cobrado essa taxa, porem até o presente momento ainda está
sendo cobrado. Diz que a população da zona rural está sendo lizada e
obrigada a pagar essa taxa ou então sua energia é cortada visto que vem
incluída no talão de energia. Comenta sobre a indicação do colega vereador
Geraldo na região da Bela Vista que esta casa aprovou, porém não foi
executada que é a parte do Gestor. Fala para a população que muitas vezes
cobra o direito do povo e não é atendido, então as vezes isso é falha desta
casa de leis que não cobra do Gestor como deveria. Discorre sobre os
médicos cubanos e diz que esteve em uma reunião com vários trabalhadores
da saúde que estão achando um absurdo o município perder esses quatro
médicos visto que a necessidade do município é grande. Fala que já lutou
muito para calçar a entrada da vila Bela Vista que é a entrada e saída do
Estado e do nosso município, então deveria ser a vila mais bonita do
município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves que
cumprimenta a todos e discorre da fatalidade que ocorreu na família do
colega vereador António Luiz e fala que é realmente muito triste perder
pessoas amadas na morte, mesmo sabendo que todos estão propensos a
passar por isso. Diz que se comoveu muito com esse tragédia e que tem
pedindo a Deus que der a força que o nobre colega precisa para superar
isso. Pede a secretaria de obras dona Edna a recuperação da estrada de
São Brás até Coronel que e muito utilizada para transporta abacaxi e está há
muitos anos abandonada sem reparos. Diz que está findando o verão e nada
foi feito em terno de recuperação de estrada no município e cita algumas
estradas que estão em péssimas condições. Fala que na última sessão
comentou sobre uma matéria que saiu no jornal local dizendo que Floresta
tem a saúde melhor do Sul Pará e foi criticado, então fala de novo como que
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Floresta é a melhor sendo que não tem os principais aparelhos de um
hospital que é aparelho de raios-x e ultrassom. Fala que se o município não
está conseguindo manter os médicos cubanos então deve fazer um reajuste
no orçamento para que esses médicos permaneçam no município, pois a
população é que vai sofrer as consequências e pede ao secretário de saúde
que venha a esta casa se expressar sobre essa questão. Discorre sobre
iluminação pública na zona rural e fala que a Celpa não é responsável por
isso, é a Prefeitura, pois foi aprovado um projeto na Câmara para a cobrança
dessa taxa, então precisa fazer um Projeto alterando o projeto aprovado
anterior. O próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro Purcino o qual faz
os cumprimentos de rotina e manifesta solidariedade ao colega vereador
António Luiz por este momento tão difícil pelo qual está passando. Fala que
o ano passado foi o mais difícil em questão de estrada e analisando a
situação do município percebe que esse ano vai ser ainda pior. Fala que na
região do Tabuleiro saiu um convénio do governo do Estado para arrumara
estrada até o Bom Jesus II, então os trabalhos foram iniciados com as
maquinas do município sabendo que convénio do governo do Estado o
município não pode participar da licitação, tem que ser uma empresa
particular, no entanto eles usam uma empresa particular ganham a licitação
e usam as maquinas do município o que não pode acontecer mais
infelizmente em nosso município está acontecendo isso. Fala que é um
absurdo cobrar taxa de iluminação na zona rural, taxa que é repassada para
o município e a iluminação pública do município está em péssimas
condições. Faz a parte o vereador Renato e fala que os vereadores que
aprovaram esse projeto foi sem intensão de prejudicar os moradores da zona
rural era para cobrar taxa de iluminação pública das vilas, então as pessoas
precisam levar o documento na prefeitura para poder dar baixa nessa taxa.
Fala que o Governo Federal tem um programa que vem um repasse de
4.000.00(quatro mil reais) para o programa mais medico e Floresta foi o
único município que não cadastrou os médicos. Volta a usar a palavra o
vereador Lázaro Purcino e diz que conversou com o secretário de saúde
sobre os médicos e ele disse que o governo federal cortou o recurso de
pagar os médicos. Parabeniza o vereador Alécio que mandou um ofício
convidando o secretário de saúde para participar da sessão amanhã afim de
fazer esclarecimento referente aos médicos. Faz a parte o vereador Geraldo
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Frederico e diz que está com uma documentação em mãos onde mostra que
todos os convénios do governo Federal estão em dia, pois jamais o Governo
Federal iria deixar de cumprir com suas obrigações. O próximo a usar a
palavra é o vereador Arly Manoel o qual faz os cumprimentos de rotina e
Comenta sobre a grande perda que nobre vereador António Luiz sofreu que
foi a perda de seu filho e sua nora que com certeza é a mais difícil de todas e
diz que está à disposição para ajudar no que precisar. Discorre sobre o
discurso do colega vereador Renato sobre a iluminação Pública na zona rural
e diz que discorda quando o colega vereador disse esta casa tem culpa pois
esse projeto foi aprovado em 2002. Diz que já lutou muito para resolver essa
questão porem sem êxito. Diz que devemos cobrar do Executivo que seja
elaborado um projeto e enviado à Câmara para que seja resolvido essa
questão. Fala que da taxa de iluminação pública o município recebe 2% e
que somado o montante é muito dinheiro. Diz que no município quem
consome até 60 kwh não paga taxa de iluminação pública, então deveria
elaborar um projeto isentando quem mora na zona rural e aumentado de 60
kwh para 80 kwh o consumo para não pagar essa taxa dos moradores da
zona urbana. Discorre sobre as estradas e diz que está muito preocupado
com a situação que as estradas se encontram e cita algumas estradas que
estão em péssimas condições e precisando de recuperação de pontes.
Sugere ao Gestor que asfalte as saídas do município pois está uma
calamidade. Em seguida faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa que
cumprimenta a todos e discorre sobre iluminação pública e diz que foi
aprovado na Câmara em 2002 a Lei n° 091/2002, que institui no município de
Floresta do Araguaia a contribuição para o custeio da iluminação pública
prevista no artigo 149- da Constituição Federal, então onde for divisa do
município de Floresta essa lei vai está valendo e diz que isso foi uma falha.
Fala que no Estatuto do Consumidor diz que a pessoa não pode pagar por
algo que não utiliza, então qualquer pessoa que estiver nessa situação e
procurar o PROCON ganha a causa com toda facilidade. Diz que na
Prefeitura levando a documentação essa taxa é retirado porem depois ela
volta então o melhor a fazer é mudar a lei. Fala que em 2003 a lei foi alterada
onde foi colocada no artigo 1° que fica isento de cobrança os consumidores
residências de até 100 kwh e todos os consumidores da classe rural, então o
município já tem uma lei isentando está faltando aplicar a lei no município.
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Diz que em 2005 foi feita outra lei alterada a taxa e o Gestor esqueceu que já
tinha uma lei isentando o pagamento dessa taxa. Convida todos os
vereadores para se reunirem para ver o melhor modo de fazer com que essa
lei seja executada. Fala que fez um ofício convidando o secretário de saúde
para que venha a esta casa leis fazer esclarecimento sobre os médicos
cubanos. ORDEM DO DIA. Discussão e votação única (secreta) do Decreto
Legislativo n° 001/14, o qual dispõe a Prestação de Contas do exercício
financeiro de 2003, de responsabilidade do senhor Carlos Belizário Pinto de
Morais, sendo o mesmo posto em votação e obtendo Aprovação Unanime.
E não havendo mais nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 11: 30 hs (onze horas e trinta minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 27 de agosto do corrente
ano. 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,

da Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio da
Fresidente, Vereador Raimundo Nonato

2°.
Costa Pessoa
Alves,
Secretário.
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