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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE MARÇO DE 2014.
ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 27 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 Salmos
(125:1) 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°015/14, de autoria do vereador António Luiz, indicação n°
016/14 e 017/14, de autoria da vereadora Roseni Brito, indicação n° 018/14
do vereador Renato de Alencar, indicação n° 019/14 do vereador Lázaro
Purcino, indicação n° 020/14 do vereador Geraldo Frederico. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Arly Manoel, que cumprimenta a todos e discorre
sobre seu discurso na sessão anterior relacionado com a correspondência do
SINTEP, onde falou que não era dos professores procurarem a Câmara,
apenas disse que seria certo registra um B.O. (boletim de ocorrência), para
esclarecer os fatos. Comenta sobre o discurso do vereador Dorisvaldo sobre
as péssimas condições das estradas vicinais, fala que não mora na zona
rural, porem constantemente usa essas estradas, e já disse nesta casa que
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não se envergonha de ser vereador, porem ontem se sentiu envergonhado
devido as péssimas condições das estradas. Fala que admira muito a
secretaria de Obras a senhora Adna Maria Canuto de Sã, que é uma mulher
batalhadora, porém não sabe o está impedindo ela de realizar seus
trabalhos, e que se estivesse em seu lugar renunciaria o cargo. Fala que
acredita que 70% da produção de abacaxi do município passa pela estrada
da Grota de Coco, Escolinha, Juassama e Sete Barraco, e essa estradas
está em condições precárias, com atoleiros começando de dentro da cidade.
Fala que estava ouvindo as radias do município e observa que as pessoas
criticam muito os vereadores, por isso acredita que mesmo que o vereador
seja da base deve faiar dos problemas do município. Diz que se o Prefeito lhe
entregasse as maquinas, como o vereador Geraldo Frederico propôs,
garante que ia tampar pelo menos os buracos. Fala que na estrada que vai
para a Grota de Coco tem um trator só para desatolar os carros e isso é uma
vergonha, e que vereador vai ter que andar por dentro do mato as escondidas
se não quiser apanhar do povo. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e
diz que o vereador Arly Manoel disse que esta casa não tem culpa dos
problemas enfrentados pelo município, em sua opinião tem culpa sim, visto
que quando o vereador Renato mostrou o relatório da CPl-Comissão
Parlamentar de lnquéritol provando que houve desvio de dinheiro na saúde,
pedindo a formação da Comissão Processante esta casa não aprovou o
requerimento do vereador Renato, e que esta casa tem autoridade para
afastar o Prefeito se for necessário . Volta a usar a palavra o vereador Arly
Manoel e diz que é por isso que existe a democracia para cada um expressar
sua opinião. Fala que nos 32 anos que vive em Floresta nunca tinha visto o
município na situação em que se encontra hoje. Diz que ao ouvir a rádio
Tropical FM o senhor Josué fez algumas criticas aos vereadores inclusiva do
discurso do vereador Raimundo Nonato que é do mesmo partido dele o
PSDB, porque o vereador Nonato fez algumas críticas do Governador. Fala
que o senhor Josué disse na rádio que o vereador deveria fazer projetos que
beneficie o povo, porém é o Executivo que deve fazer os projetos e enviar a
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esta casa para analisamos e ver se vai beneficiar a população. Diz que
vereador só tem poder de fazer um projeto de decreto legislativo, porem nem
sempre é cumprido. Fala que Floresta não tem o que reclamar de governo,
visto que a Ana Julia foi uma mãe para esse município, bem como o Jatene,
que enviou recurso para o asfalto da estrada que vai para o Bambu, que é um
sonho quase realizado para a população. Diz que o vereador Geraldo
Frederico fala que o principal papel do vereador é fiscalizar, porem se o
vereador ficar só atrás de fiscalizar não terá muito êxito, visto que a lei tem
muitas brechas e o Gestor recorre a elas. Comenta que vereador corre atrás
de emenda parlamentar, porém sem o aval do prefeito não é nada, e que no
ano passado passou uma documentação de uma emenda parlamentar do
Deputado Fernando Coimbra, no valor de 217.000.00(duzentos e dezessete
mil reais) para a Prefeitura e acredita que foi perdido, e a respeito do
empenho do governo do programa cuca fresca que o vereador Geraldo
Frederico mencionou ontem é de 200.000.00 (duzentos mil reais), e acredita
que falta gente capacitado na Prefeitura para correr atrás das
documentações necessárias para o município receber esses recursos.
Discorre sobre a regularização das escolas do município, e que o município
tem apena duas escolas regularizadas, a escola Monsenhor Augusto Dias de
Brito e a escola Babaçu Verde. Fala de 49.000.00 (quarenta e nove mil reais)
que já está empenhado na conta da Prefeitura e quando ele está empenhado
não volta mais, e cita algumas emendas que os vereadores conseguiu na
gestão passada. Em seguida faz uso da palavra o vereador Renato de
Alencar o qual cumprimenta a todos e discorre sobre o discurso do vereador
Arly sobre o caminhão frigorífico, esclarece que quem fez esse projeto foi o
António Jacundá, presidente Sul e Sudeste, juntamente com o Ministério da
Pesca, sendo que o Deputado Federal Miriquinha, Giovani Gueiros,
Vandecope de PSDB e o Deputado Zequinha Marinho, e fala que esse
projeto não foi pela prefeitura foi pelo Ministério da Pesca, e agradece os
esforço dos vereadores que mandaram ofícios para apressar a vinda do
caminhão. Diz que cada vereador tem uma opinião, e por isso as vezes quem
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ouve os discurso acha que um vereador é inimigo do outro, pelo contrário
somos todos amigos e companheiros. Diz que o regimento interno desta casa
diz que o vereador é livre em suas palavras e seu voto, porem procurar usar
bem as palavras para não ser não interpretado, e que apesar de ser livre
procura fazer o que é certo, o que for melhor para o povo de Floresta do
Araguaia. Comenta sobre o discurso do vereador José Maria na sessão
anterior sobre as carteiras de trabalho que precisava de alguns documentos,
e o precisa é do delegado geral da polícia civil interceda, fala que esteve em
seu gabinete em Belém e o delegado disse que o Prefeito nunca entrou em
seu gabinete, e que ele preparou uma pessoa para vir até o nosso município
para fazer carteira de identidade e CPF, porem quando chegou em Floresta
não teve apoio do Gestor, e que trazer uma vez qualquer pessoa trás, agora
precisamos trazer permanente, para quando a população precisar ter ao seu
alcance. Diz que nenhum governo Federal olhou para Floresta como o Lula e
a Dilma, fala que não podemos generalizar a corrupção na política brasileira
porque ainda tem pessoas honestas que respeita os diretos dos cidadãos.
Fala que quando uma pessoa está com o direto tem o seu apoio e cita o
exemplo do professor Cleber Elias Viera, que foi agredido e o delegado não
queria deixar o agressor preso porque disse que a lei não permitia, então eu
disse que preso não podia mas detido por 24 horas sim, visto que o agressor
foi preso em fragrante, até andarão falando que eu prendi o agressor, quem
prendeu ele foi a lei com o seu erro. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que
esteve conversando com o responsável pelo transporte escolar sobre as
crianças que estão perdendo aula por falta desse transporte, o que não
deveria acontecer em pleno século 21, visto que educação é uma questão de
sobrevivência no mundo atual, fala que quando um pai não manda a criança
para a escola é considerado crime, então quando a criança não vai à escola
por culpado Gestor deveria ser crime também. Fala do descaso da educação
em Floresta, sendo que tem recurso destinado a essa área, e que se o
secretario não está tendo o apoio do Gestor deveria entregar o cargo porque
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um homem sem apoio não vai a lugar nenhum. Manifesta satisfação pelos
trabalhos realizados pelo secretário de saúde o senhor Kleber Martins.
Discorre sobre a questão das estradas do município, que o tempo de arrumar
estrada é no verão no inverno vai apenas recuperar alguns pontos, o que não
foi feito, fala que já tem uns oito dias de sol, então deveria colocar as
maquinas para trabalhar. Fala que não sabe o que o Gestor está pensando,
talvez que daqui uns dias vai trabalhar um pouco e enganar o povo. Diz que
de todos os gestores que passou por esse município esse é o pior em todas
as áreas. Fala que esteve em Belém, juntamente com os colegas vereadores
Lázaro Purcino e Renato de Alencar e denunciou o Prefeito de Conceição do
Araguaia, que é de seu partido porem é um péssimo Gestor, porque não vai
apoiar erro companheiro, visto que queremos o bem do povo. Parabeniza o
professor Cleber Elias Viera por ter comunicado a esta casa o que vem
acontecendo com os educadores, porque esta casa é responsável para
defender a população, oferece seu apoio aos professores que sofreram
qualquer tipo de agressão. Dando continuidade faz uso da palavra o vereador
António Luiz o qual cumprimenta a todos e discorre sobre o discurso dos
nobres colegas vereadores, onde manifestam o desejo de ver o município e a
população bem. Comenta sobre os ótimos trabalhos que o secretário de
saúde o senhor Kleber Martins vem desenvolvendo nesta secretaria.
Discorre sobre o discurso do vereador Dorisvaldo na sessão anterior sobre a
saúde e realmente falta muita coisa para a saúde chegar aonde a sociedade
precisa, porem teve a oportunidade de ver pessoas até mesmo de outros
municípios elogiar a saúde de Floresta, inclusive mulheres gravidas de outros
municípios vem pra fazerem o parto aqui, porem temos a necessidade muito
grande de um aparelho de raios-x, bem como um médico ortopedista, e se
fosse pela vontade de vereador já teríamos mais de três desse aparelho,
visto constantemente estamos mandando ofícios pedindo esse aparelho.
Comenta sobre o discurso do vereador Arly onde o mesmo disse que a maior
demanda do município é estrada, e concorda plenamente com o colega
vereador, visto da estrada temos saúde, uma melhor educação e a melhor
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escoação produção, então a estrada é o eixo principal do município. Fala que
admira muito o trabalho da senhora Edna Maria Canuto secretaria de Obras,
por que passou por essa secretaria e sabe da dificuldades, visto as vezes
tem três demandas e não consegue atender se quer uma. Fala que o Prefeito
está de parabéns por manter o municípJQiapto a receber vários convénios.
Discorre sobre o discurso do vereador Nonato Alves sobre a estrada PA 449
que é uma estrada do governo federal, e fala que se o governo fizesse a
manutenção dessa estrada ficaria mais fácil do Gestor executar a parte que é
do município, diz que acredita que com chegada do verão o Prefeito irá
realizar muito dos trabalhos que estão por fazer. Fala das agressões que o
professor Cleber sofreu e tem todo o direito de recorrer a esta casa, e que
respeita todas as classes de trabalhadores. Diz que foi vítima de ataques
verbais do professor Cleber várias vezes quando estava na secretaria de
obras. Fala que esteve na oficina para ver como estava o andamento do
concerto do carro que faz o transporte escolar dos filhos do senhor Creone
Correia. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino que
cumprimenta a todos e sobre a indicação de sua autoria da recuperação da
ponte sobre o rio aroeira, próximo à Vila Tabuleiro, que vem cobrando deste
do ano passado, e alguns moradores até mim chamou para ajudar fazer,
porém sem as maquinas fica difícil realizar a obra. Pede que o Poder
Executivo juntamente com a secretaria de obras olhassem essa ponte, para
não deixar acontecer da ponte cair ou provocar algum acidente, como já
aconteceu de caminhão carregado de abacaxi cair trazendo prejuízos ao
produtor, e quando acontece isso com dois dias arrumam a ponte, então
porque não arruma antes de acontecer da ponte cair. Diz que esteve
conversando com o Dr. Marcelo, assessor jurídico desta casa, sobre
desenvolver um projeto para responsabilizar o Poder Executivo assumir os
prejuízos que o produtor por ventura venha a sofrer devido as condições das
pontes e estradas. Fala que o Gestor não está respeitando esta casa de lei,
visto que não está respondendo aos requerimentos que lhes são enviados,
sendo que ele tem a obrigação de atender a qualquer vereador desta casa,
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então devemos tomar providencias. Fala que devido a situação em que se
encontra o município sente vergonha de ser vereador, e a população pensa
que as pontes e estradas estão ruins é por culpa do vereador, porem quem é
responsável de realizar esse trabalho é o Poder Executivo e não o Poder
Legislativo, porem infelizmente Floresta do Araguaia não tem Gestor e que
não entrou na política pensando nele, mais sim no povo. Diz que esta casa
deve colocar o Prefeito contra a parede, mas infelizmente quando teve essa
oportunidade esta casa não aprovou o requerimento para forma a Comissão
Processante. Fala que se o Prefeito não começar a trabalhar teremos e
entrar na Prefeitura e tirar o prefeito de lar, sabemos que ele está na justiça
porem a justiça é lenta e não podemos mais suporta essa situação. Discorre
sobre a questão da violência sofrida pelos professores e está revoltado, visto
que violência não nada. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Nonato Alves o qual cumprimenta a todos e parabeniza o presidente desta
casa pela atitude contratar a rádio para fazer a transmissão das sessões.
Fala que o secretário de saúde assumiu essa secretaria em um momento
muito difícil e percebemos que aos poucos está realizando um bom trabalho.
Fala do transporte escolar em nosso município que é muito bom quando
realiza bem suas funções dentro das regras e legalidades que são exigidos, e
o município conta com 19 carros de transporte escolar sua capacidade
máxima, em sua opinião era melhor que só usasse 15 e deixasse os outros
de reserva para alguma eventual emergência. Faz a parte o vereador Alécio
Pessoa diz que esteve conversando com o secretário de educação o senhor
Francisco Barbosa sobre essa questão e o mesmo disse que isso é
responsabilidade da empresa que presta serviço para a prefeitura. Volta a
usar a palavra o vereador Nonato Alves e fala que do jeito que está seria
melhor que não tivesse feito a polarização das escolas, visto que as crianças
estão perdendo muita aulas devido os problemas com transporte e estradas
parabeniza o vereador António Luiz quando diz que a mola principal do
município é a estrada. Fala que o valor do abacaxi baixou no município por
falta de estrada. Comenta sobre o seu discurso na sessão anterior quando
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falou da situação da PA 449, um membro de seu partido o PSDB, o senhor
Josué Mendes, disse que ele estava sendo oposição do governo, então
gostaria de esclarecer que não é oposição está apenas desempenhando seu
papel de vereador que é cobrar e deve cobrar é do Estado visto que esta
estrada é de reponsabilidade do Estado, fala que sua bandeira é o povo,
porque seu compromisso é com o povo, Fala que sabe de muitas obras boas
que o governo está realizado no município e cita-os, porém não pode calar
diante das necessidades, porque o governo está fazendo não é favor é
obrigação. Agradece ao secretaria de Obras e ao Prefeito por alguns
trabalhos que estão sendo realizados e cita-os. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Raimundo Sarafim que cumprimenta a todos e fala que
se os vereadores tivessem maquinas com certeza o município não estava
enfrentando tanta dificuldade. Fala que quando a prefeitura vai realizar uma
obra, o que era para ser feito em um dia passa três dias isso é a morna de
quem é funcionário público. Diz que político só é bom antes de ser eleito
porque depois que é eleito é crucificado pela população. Discorre sobre o
programa do governo Luz para Todos, que em sua última viagem a Belém
teve conhecimento que 184 famílias foram contempladas, porem muitas
regiões do município não foram comtemplada. Faz parte o vereador Alécio
Pessoa e fala que a etapa 5°A do programa Luz para Todos já foi assinada
pela presidente Dilma e nessa etapa foi comtemplado 184 famílias de
Floresta e tem mais de 700 famílias na etapa 5° B, que ainda não foi
assinado, e lembrando ainda que este programa acaba no final deste ano
então se a etapa 5° não for assinada até o final do ano essas famílias vão
fica sem energia elétrica por mais tempo, em vista disso pede aos colegas
vereadores que pressionem seus Deputados, para que seja adiado até o final
do ano. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que esteve na
Eletronorte juntamente com o vereador Nonato, onde foi levantado essa
questão do programa Luz pra Todos acabar no final do ano e não ter atendido
todas as famílias cadastradas, e o representante da Eletronorte nos disse
que se a Presidência da República continuar com a Dilma poderá até dar
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continuidade ao programa. Agora se outra pessoa assumir a Presidência
corre o risco desse programa acabar. Fala que a dificuldade maior no Estado
do Pará é porque o governo do estado não está repassando os 10% que o
estado tem que passar, e tem boatos que o Deputado Simão Jatene disse
que não vai passar um centavo se quer para esse programa, porem o
governo Federal assumiu esses 10%. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Dorisvaldo Pires o qual cumprimenta a todos e discorre sobre
quando era candidato e prometia fazer várias coisas, mais como o vereador
Raimundo Sarafim falou não temos maquinas, porem dependemos da
Administração para resolver os problemas da população. Agradece aos
colegas vereadores por estarem divulgando a disposição e habilidade da
senhora Edna Maria que está realmente desenvolvendo um bom trabalho,
porem infelizmente algumas secretarias não são desvinculadas da prefeitura
e estão impossibilitado de usar seus recursos. Comenta sobre a ponte do
Gorgulho e deve tomar providencias para não criar problemas mais graves
no futuro, bem como a ponte do Salobro na estrada que vai Bom Jesus II, que
está insolado do município, depois que a ponte caiu, em consequência disso
algumas pessoas estão transferindo seus títulos de eleito para Redenção e
Conceição. Manifesta satisfação pelos trabalhos do senhor José Lima que
está desenvolvendo um belíssimo trabalho na Vigilância Sanitária, que
através da aprovação do projeto de controle dos animais está conseguindo
tirar os animais da rua. Fala do projeto que está engavetado dos produtores,
que esta casa nunca irá aprovar um projeto como este. Fala que as estradas
estão no estado que está não é por causa das chuvas é por que não foi feito
a recuperação das mesmas no ano passado, e vem causando muito
prejuízos as pessoas que precisam utilizar essas estradas em seu trabalho.
Discorre sobre uma quadra de esporte na Vila Juassama que a obra está
parrada e não é projeto da prefeitura é vereador Ronildo, que não conseguiu
concluir a obra talvez por falta de apoio do Gestor. ORDEM DO DIA.
Discussão em segundo turno, de forma global o Projeto de Lei Complementar
n° 047/14, que Atualiza e Fixa o período e base de cálculo para atualização
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da Unidade Fiscal de Floresta do Araguaia-UFFA, sendo o mesmo colocado
em votação de forma global e Aprovado por Unanimidade. 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 28 de março de 2014 do corrente ano, no
horário regimental Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente
concede a palavra ao senhor Kleber Martins dos Santos, secretário de
saúde, que cumprimenta a todos e fala da importância que os vereadores
tem na saúde e pede o apoio dos mesmos. Fala que tem uma ambulância no
Estado desde 2012, para vir para o município de Floresta, e pede a ajuda dos
nobres vereadores para traze-la ao município, pois esta ambulância já está
ganha. Discorre sobre o aparelho de raios-x e diz que tem um oficio do
Estado que informa que a solicitação do aparelho de raios-x já tem processo
de tramitação na SESPA, então precisa da ajuda dos vereadores para trazer
esses recursos para o município. Faz a parte o vereador Alécio e diz que
esteve com o Dr. Fausto presidente de uma cooperativa de médicos, ele está
tentando nos ajudar através de ONGUES a tramitação desse aparelho
porque ele acredita ser mais rápido. Volta a usar a palavra o senhor Kleber
Martins e discorre sobre as emendas parlamentares que os vereadores
conseguiram através de seus deputados, que já estão no sistema, porem
precisa junto ao Ministério o parecer favorável e cita-as. Fala que a nossa
saúde com certeza vai melhorar muito com essas emendas. Faz a parte o
vereador Geraldo Frederico e pede ao senhor Kleber que esclareça alguns
pontos sobre a construção da UBS do setor aeroporto, que está sendo
construída no meio da rua. Volta a usar a palavra o senhor Kleber e diz que
aquela área é lotes do Estado e está documentada, inclusive tem terrenos
particulares naquela área também. Faz a parte o vereador Arly Manoel e
pede ao senhor Kleber que deixe as informações sobre a ambulância com os
vereadores que vão a Belém esta semana para tentarem resolver essa
questão, e com relação a construção da UBS pede a Comissão de Obras e
Serviços Públicos, que vão até a secretaria de Tributos para verificar esse
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terreno. Faz a parte o vereador Nonato Alves e convida a todos os colegas
vereadores a irem nesta secretaria para tirar suas dúvidas. 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 pejos demais membros
da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador.á<^2<z>J~z<& , Lázaro
Purcino da Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa

f^jSjjfr '-.—r Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,
, 2°. Secretário.
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