
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE AGOSTO DE 2014.
ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 28 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 ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS, 2° Secretário em exercício, em
seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o
qual constatou a presença de sete 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 (43: 4)
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. Leitura do ofício do Poder Executivo n°
649/14. Referente ao Projeto de Lei n° 396/14. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
a saúde e diz que hoje irá participar de uma reunião com o conselho de saúde para
discutir a questão dos médicos cubanos e pede o apoio da população. Comenta
que o secretário de saúde disse na sessão anterior que o recurso do programa mais
medico caiu e diz que todos os convénios estão em dia e que o único recurso que
caiu foi o de saúde familiar. Diz que esteve na casa dos médicos cubanos
juntamente com os colegas vereadores Renato de Alencar e Lázaro Purcino e foi
informado que o dinheiro vai de Brasília diretamente para o Governo de Cuba, o
Governo de Cuba retira a porcentagem e passa diretamente na conta de cada
médico e que o único custo que o município tem é 4.000.00(quatro mil reais) que
vem para ajuda de custo para cada posto de saúde que são 2.000.00 (dois mil
reais) para o médico e 2.000.00 (dois mil reais) para o posto de saúde e o
município não estão repassando para os médicos cubanos. Pede o apoio dos
colegas vereadores para não deixar o município perder esses médicos. Discorre
sobre a lavanderia da Vila Nova que está praticamente abandonada e que caixa
d'agua que beneficia 20 famílias está com quatro ano que não é lavada. O próximo
a usar a palavra é o vereador Renato de Alencar o qual faz os cumprimentos de
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rotina e convida todas as Igrejas participarem da abertura do Festival do Peixe na
Vila Ametista com o show gospel da dupla Marcos e Mateus. Discorre sobre os
médicos cubanos e pede ao Gestor que não deixe o município perder os médicos
cubanos por causa de uma pequena ajuda que é a contrapartida do município. Fala
que o ex-presidente Lula é um homem analfabeto mais de muita inteligência e que
fica muito satisfeito quando ver uma pessoa colocar sua inteligência em pratica.
Pede a população para unir forças para perder esses médicos em nosso município.
Comenta sobre as estradas vicinais e pede ao Gestor e a secretaria de obras que
providencie a recuperação dessas estradas antes que inicie o período chuvoso. Diz
que jamais defenderia um Gestor porque é de seu partido e se coloca à disposição
para quem precisar. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o Lázaro
Purcino que cumprimenta a todos e fala que a população não pode deixar o
município perder os médicos cubanos e que a saúde é prioridade de qualquer
governo. Diz que o Gestor alega que o repasse da saúde caiu e que sabe que o
município tem que repassar para a saúde 15% do orçamento local e tem provas
que o Gestor não está passando corretamente este valor. Fala que o recurso da
saúde não é aplicado corretamente e por isso o município não tem uma saúde de
qualidade o que deixa a população revoltado. Discorre sobre o oficio enviado pela
Prefeitura referente ao Projeto de Lei n° 396/14, que dispõe sobre abertura de
credito, onde anula recursos de várias áreas que não pode ser retirado e cita-as.
Diz que esse ofício foi enviado respondendo um oficio que foi enviado ao Gestor a
seu pedido esclarecimento das anulações porem não ficou satisfeito com as
informações contidas no ofício e que vai fazer um requerimento pedindo copias dos
convénios dessas anulações e a contrapartida do município. Em seguida faz uso da
palavra o vereador António Luiz o qual cumprimenta a todos e agradece ao Poder
Executivo pela a iniciativa da iluminação pública da Vila Ametista e Bela Vista.
Comenta sobre a questão da saúde e diz que acredita que ninguém do município é
a favor da saída desses médicos cubanos e que a carência de médicos no Brasil é
muito grande e considera esses médicos como um presente para o município e
depois que esses profissionais chegam ao município a demanda diminui bastante.
Diz que tem conhecimento que o recurso de lugar não pode ser usado em outro,
mais pede ao secretário de saúde que articule com o Executivo a permanência
desses médicos. Discorre sobre o Festival do Peixe na Vila Ametista e diz que
solicitou do Executivo um carro pipa para molhar a ruas da vila pelo menos na sexta
e sábado, visto que nesta época tem muita poeira e a população frequentemente
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está lhe cobrando providencias neste sentido e convida a população em geral para
participarem dessa belíssima festa. O próximo a usar a palavra é o vereador Alécio
Pessoa que cumprimenta a todos e comenta sobre a questão do médicos cubanos
que presta serviço em Floresta que o deixa muito preocupado, pois como
autoridade do município tem um carinho muito grande pela saúde. Fala que para
cada posto de saúde vem mais de 10.000.00(dez mil reais) para pagar uma equipe
composta por medico, enfermeiro padrão e um dentista. Diz que segundo o
secretário de saúde os médicos cubanos estão trabalhando nos postos porem
precisa de outro médico para assinar por eles. Fala que devemos articular
possibilidades de pelo menos dois médicos permanecerem no município. Diz que o
município precisa de médicos especialistas em Ortopedia, Ginecologia e Pediatria
pelo menos com atendimentos quinzenais. Fala que pequenas cirurgias o município
não faz precisa ser encaminhado para o Hospital Regional de Redenção e as vezes
o paciente precisa esperar até um mês pela consulta. Diz que os médicos do
município trabalham praticamente sem equipamentos o que dificulta muito o
trabalho deles. Discorre sobre política e pede a população que tenha consciência
política agora na época das eleições para que no futuro possamos ter como cobrar
recursos. E não havendo mais nada a tratar o senhor presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 10: 30 hs (dez horas e trinta minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 29 de agosto do corrente ano no
horário regimental. Decorrido o prazo regimental de dez minutos a senhora
Presidente concede a palavra ao senhor João Ribeiro Guimarães, que
cumprimenta a todos e diz que o vereador vem em segundo lugar porque primeiro
lugar é o povo. Fala que as autoridades do município não podem se corromper,
precisam ser honestos e que quando o município não vai bem os administradores
são os responsáveis. Diz que o ex-presidente Lula foi um exemplo de político não
só no Brasil, mas no mundo. Diz que quando se fala de saúde está falando de vida
e se não tiver respeito pela vida não tem respeito por nada. 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,^^gdstT^b (CS Lazar^d?urcino da Silva
1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa £jĵ ĵ gf̂  ... Presidente.
Vereador António Luiz Moreira dos Santos,
exercício.

2°. Secretário em
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ATA DA 1a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2° PERÍODO
LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA-
DATA: 29 DE AGOSTO DE 2014. ÁS 10: 20 HS.

Ás 10:20 hs (dez horas e vinte minutos ) do dia 29 de agosto de
2014, no Plenário José Pereira Barbosa - dependências da Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os
vereadores extraordinariamente, sob convocação da presidência do
vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliada pelo vereador
LÁZARO PURCINO DA SILVA 1° Secretário e o vereador
RAIMUNDO NONATO ALVES, 2° Secretário, em seguida a
senhora 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
a leitura de um trecho bíblico sendo lido em (Salmo 128 : 1), logo
em seguida foi lida a pauta de convocação e a da Ata da sessão
anterior, que em seguida foi deliberada e Aprovada por
Unanimidade, declarando aberta a sessão de acordo com o Artigo
127 do Regimento Interno, continuando declarou iniciada a fase
destinada a ORDEM DO DIA: Iniciando com a discussão em
segundo turno de forma global o projeto de lei complementar n°
050/14-GPM/FA, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, seguindo foi posto em Votação,
sendo o mesmo Aprovado por Unanimidade. E não havendo mais
nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10: 50 hs (dez horas e cinquenta minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessões ordinárias no o dia 23 de
setembro de 2014, no horário regimental. E para constar eu Lázaro
Purcino, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por mim e pelos demais membrpj da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, VereadorJ^g^?/̂  frS- Lázaro

vereador Alécio da Costa Pessoa
presidente, vereador Raimundo Nonato Alves,

2°.


