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ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE MARÇO DE 2014. ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 de março 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 Provérbios (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, ato seguinte é feito a leitura das correspondências. Em seguida é feito a
leitura da indicação n°008/14, e 009/14 de autoria do vereador António Luiz, indicação n°
010/14 de autoria do vereador Alécio Pessoa, indicação n° 011/14 do vereador Lázaro
Purcino, indicação n° 012/14 do vereador Arly Manoel, indicação n° 013/14 de autoria do
vereador Renato de Alencar, indicação n° 014/14 do vereador Geraldo Frederico. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Renato de Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina
e discorre sobre as dificuldades enfrentadas pelo município principalmente com relação às
estradas vicinais, inclusive prejudicando as crianças que estão perdendo aula. Fala que
quando um ônibus de transporte escolar quebra deveria ser resolvido o problema
imediatamente, visto que foi feito licitação de empresa particular o que infelizmente não está
acontecendo trazendo preocupações aos pais. Diz que tem casos de crianças que neste ano
letivo não veio à aula nenhum dia. Discorre que em nosso município tem muitas pessoas
sem os documentos pessoais, fala que esteve em Belém com o delegado geral da polícia
civil e o mesmo preparou uma equipe e veio à Floresta, porém não teve o apoio de Gestor o
que impossibilitou o Delegado de realizar seu trabalho. Comenta que na oportunidade
cobrou uma viatura para a polícia civil, para que a mesma possa realizar seu trabalho com
mais eficiência. Fala que o nosso município é rico porem os recursos são mal administrados,
pede aos colegas vereadores que unam as forças em prol do município. Fala que a
população vem fazendo inúmeras cobranças aos vereadores e estão no seu direto de cobrar
dos vereadores, visto que os vereadores foram eleitos para fiscalizar e cobrar providências
do Gestor. Diz que sempre que os vereadores pede uma reunião com o Prefeito ele manda
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um assessor nos atender. Diz que os vereadores tem o dever de estar à altura da
responsabilidade que cada eleitor lhe conferiu. Fala da grande conquista que conseguiu
juntamente com os colegas vereadores do ministério da pesca uma fábrica de gelo que com
certeza será de grande ajuda para o município, e como todo recurso tem quer passar pelo o
Prefeito falta apenas sua assinatura para a fábrica chegar em Floresta e começar a
funcionar, dando inclusive a oportunidade de criar mais empregos. O próximo a fazer uso da
palavra é a vereadora Roseni Brito a qual cumprimenta a todos e parabeniza o vereador
Arly Manoel pela iniciativa de colocar o projeto de resolução para mudar as sessões para o
período da manhã, bem como o vereador Alécio que providenciou a transmissão das
sessões via rádio e acredita que um maior número de pessoas tem acompanhado as
sessões pelo rádio inclusive as pessoas da zona rural. Discorre sobre a indicação de sua
autoria pedindo a limpeza do cemitério local, e pede ao vereador Alécio que cobre a lei que o
vereador fez para colocar o nome cemitério local, bem como a lei do vereador Arly para
colocar o nome do Hospital Municipal de Cecília Arrais. Pede ao vereador Renato que diga o
que o senhor cacau lhe disse ontem com relação aos ônibus escolares. Faz a parte o
vereador Renato e diz que o senhor cacau procurou uma solução a altura do problema e nos
garantiu que no máximo de dois dias filhos do senhor Creone estará vindo à escola. Volta a
usar a palavra a vereadora Roseni e diz que o lugar de criança é na escola e pede que o
Presidente desta casa marque uma reunião com os vereadores e todos os secretários para
pedir esclarecimento e as medidas cabíveis, porque é inaceitável que com mais de trinta
dias de aulas ter criança que não assistiu, um só dia aula. Dando prosseguimento a sessão
faz uso da palavra o vereador António Luiz que cumprimenta a todos e discorre das
indicações de sua autoria que foram apresentadas e agradece aos colegas vereadores que
as aprovarão. Diz que as indicações se fazem necessárias devidas as constantes chuvas
nesse período, que ocasionalmente vem causando alguns transtornos, porém não podemos
reclamar só podemos agradecer a Deus pelas chuvas que é de incalculável importância a
sobrevivência de todos. Fala que a secretaria de Obras está sempre trabalhando porem não
consegue atender a demanda, sendo ainda que as chuvas atrasam muito os trabalhos. Fala
sobre suas indicações sobre iluminação pública nas vilas, que em sua opinião como os
moradores dessas regiões pagam todo mês por essa iluminação tem o direito de usufrui da
mesma, sendo ainda embelezará as ruas e trará mais segurança aos moradores dessas
regiões. Parabeniza o vereador que fez indicação da iluminação pública da sede do
município, visto que muitas pessoas saem de casa de madrugada para trabalhar nas
lavouras de abacaxi as ruas bem iluminadas é uma questão de segurança. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Arly Manoel o qual cumprimenta a todos e discorre que se
os governos Estadual, Federal e Municipal ouvisse vereador não precisaria nem de ter um

Rua: 01 (Um), n°. 1343 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

assessor, porque o vereador conhece a necessidade da população. Comenta sobre
algumas indicações que vem fazendo ao alguns anos e nunca foi atendida. Fala dos projetos
que estão engavetados, como o de desenvolvimento de agricultura familiar e o que institui a
taxa de unidade fiscal-UFFA, e em sua opinião são taxas abusivas, e se a administração não
mudar os projetos irão continuar na gaveta. Manifesta satisfação pelo fato do problema do
senhor Creone Sousa Correia ter sido resolvido. Discorre sobre o oficio enviado pelo
SINTEP, onde relata a violência sofrida pelos educadores do município, e em sua opinião
quando uma pessoa é ofendida acredita que deve registrar um B.O. (boletim de ocorrência)
para esclarecer as coisas e partir para a justiça. Diz que a política está desacreditada em
nosso país devido às inúmeras irregularidades e cita algumas que vem passando nos
jornais. Em seguida faz uso da palavra o vereador José Maria Magalhães, que
cumprimenta a todos e discorre das condições precárias das estradas do município, e fala
que o Gestor irá resolver essa situação o mais rápido possível. Fala que esteve com o
senhor Andrei Testa conversando sobre iluminação pública e o mesmo disse que já está
providenciado os matérias para começar os trabalhos da iluminação pública. Discorre de
uma emenda para a construção de um posto de saúde na Vila Mendonça no valor de
300.000.00 (trezentos mil reais) que conseguiu junto ao Deputado Giovani Gueiros e
provavelmente será liberada no mês de maio, diz que pediu que destinasse esse recurso
para compra de equipamentos e será comprado um aparelho de raios-x e outros aparelhos
necessários para o posto de saúde da Vila Mendonça. Fala que esteve em Belém com o
superintendente do ministério do trabalho o senhor Odair Correia, e ele solicitou algumas
documentações para que ele possa regularizar a questão da carteira de trabalho em nosso
município. Fala que providenciou toda a documentação necessária e o senhor Odair
Correia, vai marcar um dia para vir entregar mais ou menos umas 100 carteiras de trabalho
no município. O próximo a usar a palavra é o vereador Nonato Alves o qual cumprimenta a
todos e discorre da indicação do vereador Alécio de iluminação pública do município não só
da sede do município como das Vilas, que está realmente uma calamidade. Fala que no
talão de energia pagamos pela iluminação pública então temos o direito de usufrui da
mesma, fala que quem é responsável por essa iluminação não é a Celpa é a prefeitura, visto
que a Celpa repassa esse valor para a Prefeitura para a manutenção dessa iluminação. Faz
a parte o vereador Arly Manoel e fala que apenas 2% do valor que é cobrado no talão de
energia é repassados para a Prefeitura. Volta a usar o vereador Nonato Alves e parabeniza
o vereador António Luiz pela indicação que colocou nesta casa para a recuperação da
estrada vicinal da sede do município até São Brás e Vila Mendonça, que está em péssimas
condições prejudicando muito as famílias daquela região. Comenta de sua pauta da sessão
anterior onde mencionou a recuperação da PA 449, estrada essa que é de responsabilidade
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do governo e devido as condições precárias está sem o transporte do ônibus. Fala de sua
preocupação com a queda da ponte sobre o Rio Mujo, pois agora o governo vai voltar sua
atenção à recuperação daquela ponte e com certeza os pequenos município como o nosso
vai ficar em 2° plano, pede ao Prefeito tome providencias já que o governo do Estado não
está tomando. Diz que não tem poder para realizar obras, mas tem o poder de cobrar e vai
continuar cobrando. Diz que a Prefeitura está de parabéns porque está com o CNPJ limpo
para receber os convénios do governo. O próximo a usar a palavra é o vereador Geraldo
Frederico, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que no mandato do Chico Barbosa foi
feito 60 escolas e abertas inúmeras estradas, sendo que nessa administração o município
não tinha uma única máquina. Então se formos compara a gestão atual foi feito muito pouco
se consideramos os recursos que o município tem hoje. Fala que Floresta está rica em
maquinados, e recurso o município tem, falta é ter uma boa administração. Fala que há
tempo para tudo, tempo para plantar e tempo para colher, então tempo para fazer estrada é
no verão, no inverno é apenas para recuperar alguns trechos, mas infelizmente não fez no
verão e não está fazendo no inverno. Discorre que fez uma indicação pedindo as maquinas
para fazer a estrada de Floresta a Vila Bela Vista, porém não tiveram êxito, fala que o gestor
colocou uma patrol para recuperar a estrada e está ficando bom então o que precisa é tirar
as maquinas da garagem e colocar para trabalhar/. Comenta do discurso do vereador Arly
quando disse que a emenda de 49.000.00 (quarenta e nove mil reais) do projeto cuca fria
para colocar ar condicionado nas salas de aula veio e não foi aplicado, então temos de
correr atrás e saber para onde foi esse recurso. Diz que gostaria de usar a tribuna para
agradecer e elogiar o Gestor, mas infelizmente não tem o que agradecer. O Próximo a usar
a palavra é o vereador Dorisvaldo Pires, que cumprimenta a todos discorre do discurso do
vereador Geraldo Frederico e diz que os vereadores não são coniventes com a situação do
município. Diz que vem recebendo muitas reclamações e cobranças com relação as
estradas. Fala que os vereadores devem cobrar do Prefeito atitude por recurso tem falta
mesmo é vontade de trabalhar. Discorre do descaso da iluminação pública, que deveria ser
feito manutenção periodicamente, e pede ao senhor Andrei Testa secretário de
Administração que tome as mediadas cabíveis para resolver essa situação, bem como a
implantação de energia nas regiões da zona rural que não tem. Faz a parte à vereadora
Rosèni Brito e fala que deveria ser implantado iluminação pública no setor aeroporto, que foi
regularizado a energia, porém não foi feito a iluminação pública, sendo que os moradores
deste setor já estão pagando pela iluminação pública. Volta a usar a palavra o vereador
Dorisvaldo e discorre da saúde do município, que está com três anos sem um aparelho de
raios-x, é inaceitável que uma população de quase 19 mil habitantes terem que recorrer aos
municípios vizinhos quando precisam de um aparelho desses. Fala que o município tem

Rua: 01 (Um), n°. 1343 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

recurso para comprar esse aparelho não precisa ficar dependendo do governo federal para
comprar um aparelho que custa em média 198.000.00 (cento e noventa e oito mil reais). Fala
que apesar do governo está realizando obras no município está deixando no esquecimento
a PA 449. Fala que se o Gestor não recuperar todas as estradas do município vai ter
problema com os vereadores. Faz a parte o vereador Geraldo e diz que os colegas
vereadores devem unir forças em prol da população. Volta a usar a palavra o vereador
Dorisvaldo e diz que na gestão passado divulgou muito os trabalhos do Gestor, porque tinha
trabalhos para serem divulgados. Discorre que o convénio da creche foi liberado em todo o
Brasil mesma época, então porque que em outras cidades já foram até reformadas e aqui
nunca foi nem inaugurado. Dando continuidade faz uso da Palavra o vereador Lázaro
Purcino, que cumprimenta a todos e discorre que tem produtores de abacaxi estão correndo
o risco de perder roças por falta de estrada. Fala que todas as estradas deveriam ser
recuperadas todo ano no verão o que não aconteceu no ano passado, a não serem as que
foram recuperadas com o recurso do INCRA, que inclusive são as únicas que estão em
melhor situação. Fala que não foi eleito para ser oposição, foi eleito para defender o povo de
Floresta do Araguaia, e acredita que o povo elegeu a todos os que estão nesta casa com
esse mesmo objetivo. Comenta as indicações que foram colocadas nesta casa o ano
passado não foram atendidas pelo Gestor, e ao contrário do Gestor todos os projetos que
veio para esta casa que seria bom para a população foi aprovado. Discorre do programa Luz
para Todos, e fala que em sua última viagem a Belém esteve na Eletronorte, onde foi
informado que neste ano Floresta foi beneficiado com 184 famílias. Fala que a Deputado
Bernadete mandou um e-mail dizendo para fazer um levantamento das famílias que ainda
não estão cadastradas no programa para que as mesmas possam ser beneficiadas. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio da Costa, o qual cumprimenta a todos e
fala que o papel do vereador é tornar público os trabalhos desta casa e acredita que a
transmissão das sessões por rádio tem alcançado esse objeto. Discorre dos ofícios que
levou a Belém em sua última viagem a capital e pede ajuda dos colegas vereadores para
estarem cobrando, visto que são de grande importância para população. Fala que o papel do
vereador é correr atrás de recurso, não só no município, mas também ao governo. Fala que
a Administração tem as maquinas e tem recurso e os vereadores tem o mandato para que o
povo seja beneficiado. ORDEM DO DIA. Discussão em primeiro, artigo por artigo o
Projeto de Lei Complementar n° 047/14, que Atualiza e Fixa o período e base de cálculo para
atualização da Unidade Fiscal de Floresta do Araguaia-UFFA, sendo o mesmo colocado em
votação e Aprovado por Unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor
presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 15 hs (onze horas e quinze
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 27 de março de

Rua: 01 (Um), n°. 1343 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

2014 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,

3??3c?Jr-Cc> .J-azargPurcíno da Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa
Pessoa ^^^^^^x^TpTesidente. Vereador Raimundo Nonato Alves,
2°. Secretário.
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