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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 29 DE AGOSTO DE 2014. ÁS
9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) 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, sob a presidência da vereador ALÉCIO DA
COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador LÁZARO PURCINO DA SILVA 1°
Secretário e o vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS, 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 Salmos (125: 8) 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 parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação
apresentado ao projeto de lei complementar n° 050/14, sendo o mesmo colocado
em votação e obtendo Aprovação Unanime Leitura do parecer da comissão de
Educação, Saúde e Assistência Social apresentado ao projeto de lei
complementar n° 050/14, sendo o mesmo colocado em votação e obtendo
Aprovação Unanime. Em seguida foi feito a leitura do requerimento n° 004/14 do
vereador Lázaro Purcino, o mesmo foi posto em votação e sendo Aprovado por
Unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Geraldo Frederico o
qual faz os cumprimentos de rotina e diz que ontem esteve em uma reunião com
o Conselho Municipal de Saúde, juntamente com os colegas vereadores Renato
de Alencar e Lázaro Purcino e percebeu algumas dificuldades que o Secretario
der Saúde vem enfrentando, uma delas é a possiblidade do município perder os
médicos cubanos. Diz que o conselho de saúde disse que esta casa é
responsável por tudo o que está acontecendo e se formos analisamos isso é
verdade, pede aos colegas vereadores para agir para que o município não perca
esses profissionais que são de extrema necessidade para o município. Comenta
sobre o que aconteceu em Conceição do Araguaia que o Gestor não estava
cumprindo com suas obrigações e foi afastado do cargo e é assim mesmo que
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deve ser. Fala que conforme a Lei Orgânica e o Regimento Interno o papel do
vereador é fiscalizar então vamos cumprir com nossas responsabilidades.
Parabeniza o senhor Kleber Martins secretário de saúde pela sua humildade e
transparência. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino
que cumprimenta a todos e discorre sobre o período eleitoral e diz que o povo
terá a oportunidade de escolher os nossos representantes e pede que a
população análise bem seus candidatos, pois quando se escolhe não seus
candidatos a próprio sociedade sofre as consequências visto que não tem saúde,
educação e uma infraestrutura de qualidade. Diz que os médicos cubanos é uma
questão política porque o Gestor não tem um compromisso com a saúde do
município e que falta em Floresta não é recurso, falta é o compromisso de aplicar
o recurso corretamente. Fala que o município faz licitação para fazer recuperação
de estrada com empresas particulares a empresa ganha a licitação e o Gestor
realiza a obra com as maquinas e os funcionários do município, então isso é
desvio de dinheiro público, falta compromisso com a população. Diz que
enquanto esta casa de leis não se unir o Gestor vai continuar fazendo o que bem
entendi, pois não tem pra quem prestar contas do faz. Comenta sobre o projeto
de lei de abertura de credito anulando 10000.230.000,00 (um milhão e duzentos e
trinta mil reais) anulando recursos que está no orçamento para uma coisa para
colocar em outra com data retrativa para 02 de janeiro e diz que se depender dele
esse projeto não vai ser aprovado, porque segundo seu conhecimento esse
recurso já foi gasto a muito tempo e cita algumas anulações do projeto. Fala que
os funcionário públicos são obrigados a votar em quem o Gestor escolher pois
são ameaçados a perder o emprego caso apõem a oposição. Dando seguimento
a sessão faz uso da palavra o vereador Dorisvaldo Pires que cumprimenta a
todos e discorre sobre o discurso do colega vereador Lázaro Purcino e diz que
não concorda em tirar recurso de uma área e destina-la a outra pois Floresta está
completando 20 anos de municipalizado e não tem um terminal rodoviário, então
não podemos destinar esse recurso para outra área, bem como a secretaria de
obra que está devassada com muitas maquinas paradas por falta de manutenção
e o município com estradas que tem três anos que não é recuperada entre outras
obras. Diz que o Gestor não dar o assistência necessário para os funcionários
executarem seus serviços e que o funcionário trabalha conforme o patrão. Fala
que o problema de Floresta é que o Gestor não dar autoridade, para os
secretários trabalharem e que se depender da Câmara os médicos cubanos não
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vão embora. Diz que não estar satisfeito com o trabalho do Gestor, pois grande
parte das vilas do município estão sem estrada com sua produção ameaçada e
os alunos sem poder chegar a escola no mês de janeiro por os ônibus vão atolar.
Fala ao Gestor que não acredita que a população merece esse desapresso dessa
péssima administração com tanto recurso que o município tem para trabalhar, e
pede para o Gestor aplicar esse recurso para a população viver com mais
dignidade. O próximo a usar a palavra é o vereador Renato de Alencar que
cumprimenta a todos e pede a população e os colegas vereadores, bem como a
assistência social, que ajudem o senhor Rogério no que puderem pois sua casa
queimou como todas as coisas dentro e este senhor é um homem digno e
trabalhador. Comenta sobre o discurso do colega vereador Dorisvaldo e o
parabeniza por suas palavras. Discorre sobre a reunião que participou
juntamente com os colegas vereadores Geraldo Frederico e Lázaro Purcino com
o conselho municipal de saúde e diz que se o conselho não denunciar as
irregularidades da saúde eles se tornarão coniventes com a situação e o próprio
conselho poderá responder por essas irregularidades. Agradece ao ex-secretário
Cironeide que teve coragem de vir nesta casa e denunciar os 15% que o Prefeito
não repassava para a saúde e diz que nenhum secretario conseguir administrar
bem a saúde sem essa contrapartida do município. Fala de um documento que
foi enviado pela prefeitura onde o mesmo cita alguns recursos que não foram
repassados para a saúde. Diz que o Regimento Interno e a Lei Orgânica do
município diz claramente que o Gestor que deixar de arcar com seus
compromissos pode ser caçado o seu mandato e quem deve tomar essa atitude é
esta casa de leis. Diz que a responsabilidade do que está acontecendo é desta
casa, visto que temos o poder na mão para obrigar o Gestor a cumprir com suas
obrigações. Fala que estamos no verão e os carros não andam por falta de
estrada, agora imaginem quando chegar o inverno a situação lastimável que
essas estradas vão ficar, sendo que o município tem maquinas e recursos.
Comenta sobre Arapoema que tem um recurso de 19.0000.000,00(dezenove
milhões de reais) e a cidade é impecável e que o município de Floresta com
45.0000.000,00(quarenta e cinco milhões de reais) se encontra nesta situação de
calamidade. Fala que se o Gestor repassar os 15% para a saúde o hospital com
certeza teria condições de ter um aparelho de raios-x de qualidade para atender a
população. Em seguida faz uso da palavra é o vereador Arly Manoel o qual
cumprimenta a todos e discorre sobre o discurso do nobre vereador Dorisvaldo e
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diz que se sente acuado pela a população região da Grota de Lama e Grota de
Coco e cita algumas estradas que estão precisando de serem recuperadas com
urgência. Discorre sobre a situação das estradas e fala que acredita que este ano
vai ser pior do que o ano passado. Comenta sobre a questão da saúde e diz que
se o secretario dever ler a cartilha do Prefeito para não ser demitido, então
quando o Gestor sair vai passar por dificuldades. Discorre que o secretario veio a
esta casa e disse que não faz coisa errada, pois tudo o que faz é com base em
portarias e na reunião que tiveram com o conselho a conversa foi totalmente
diferente, visto que ele praticamente disse que está fazendo coisas erradas e fala
que se fosse ele pediria demissão do cargo, pois quem responde pelas
irregularidades da secretaria de saúde não é o Gestor, mas sim o próprio
secretário que é responsável pelos seus atos e isso se aplicar a qualquer
secretaria. Comenta sobre os médicos cubanos e diz que se vier uma proposta
para esta casa para tirar esses profissionais acredita que a votação irá dar 11 á O
pois ninguém quer perder esses profissionais que são de grande utilidade para o
município, porem a decisão não está nesta casa e sim na Administração. Pede
aos colegas vereadores que visitem a obra do asfalto que está sendo feito no
setor Bananal, afim de conseguirem um reajuste e ser colocado bueiros em
alguns pontos, pois o asfalto da forma que está sendo feito não vai prestar.
ORDEM DO DIA. Discussão em primeiro turno artigo por artigo o Projeto de Lei
Complementar n°. 050/14, o qual não foi discutido, pelos vereadores, sendo o
mesmo colocado em Votação em primeiro turno obtendo assim Aprovação
Unânime. 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 23 de setembro 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,

LaypQ^Purcino da Silva 1°. Secretário, Vereador'
Alécio da Costa Pessoa " , Presidente, Vereador António Luiz
Moreira dos Santos, :/izatfFL 2°. Secretário em exercício.
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