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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2014.
ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 de Setembro 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 (23:1) 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 lido o parecer da comissão de Finanças e
Orçamentos apresentado ao projeto de lei n° 400/14 que dispõe sobre abertura de
credito especial, seno o mesmo colocado em votação e obtendo Aprovação
Unanime. E continuando é lido à indicação n° 046/14, do vereador José Maria
Magalhães, sendo a mesma posta em votação e Aprovado por 10 votos a favor e
01 contra. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Geraldo Frederico que
cumprimenta a todos e discorre as dificuldades que o município estar enfrentando
em diversas áreas. Diz que sua principal preocupação é as estradas, pois o
município tem como principal cultura a produção de abacaxi, visto que no ano
passando a população enfrentou inúmeros problemas pois as estradas estavam
intransitáveis e tudo indica que neste ano vai ser ainda pior, pois todos sabemos
que a época de fazer a recuperação das estradas é no verão o que foi feito muito
pouco. Fala que o município tem várias maquinas doadas pelo o Partido dos
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Trabalhadores, portanto o Governo Federal fez sua parte, porem o Gestor que não
tem responsabilidade e compromisso com a sociedade. Discorre sobre a saúde e
fala que o município tem um orçamento de 45.000.000.00(quarenta e cinco milhões
de reais) mais os royalties das mineração e a saúde é precária. Diz que o município
foi comtemplado com cinco umidades de saúde estar sendo construído apenas três
por causa de perseguição política. Comenta sobre a educação e diz que foi feito
polo escolar na vila Mata Azul, porem o Gestor não tem interesse em levar as
crianças, e diz que os ônibus para transportar os alunos está em firma particular
porem é de propriedade do Executivo. Pede a colaboração dos colegas vereadores
para tomarem uma atitude pois esta casa de leis tem a responsabilidade de
fiscalizar os recursos do município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Dorisvaldo Pires o qual cumprimenta a todos e diz que em seu último discurso
disse que um deputado para vir pedir votos no município precisa ter algum trabalho
realizado, pois tem alguns deputados que não sabe nem mesmo onde Floresta está
localizada. Diz que se o município vai bem ou mal a responsabilidade é desta casa
de leis. Fala que é contra a reeleição pois o Gestor ganhou a primeira eleição
trabalhou bem e ganhou a confiança do povo e depois de reeleito estar deixando
muito a desejar e fala que na história política do Brasil pois candidatos reeleitos
realizarão um bom governo. Fala que tem estrada no município que tem três anos
que não é recuperada e isso e resultada da reeleição, pois em seu primeiro
mandato que não tinha maquinas no município com quinze dias tinha feito a
recuperação de todas as ruas da sede do município. Fala que a população está
muito preocupado com essa questão das estradas pois sua produção estar
correndo o risco de perder e seus filhos não terão como chegar as escolas para
estudar. Diz que o Prefeito de Rio Maria propôs arrumar a estrada do Raizau á
Juassama que dá aproximadamente cinquenta quilómetros de estrada e o único
gasto que o Gestor teria seria a tinta da caneta para assinar a autorização das
máquinas entrar no município, mas ele não aceitou. Diz que na garagem tem
máquina parada por falta de peça que custa em média 200.00(duzentos reais),
então não tem como trabalhar para o povo desse jeito e isso é resultado da
reeleição. Comenta sobre a pavimentação que está sendo implantado no município
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e diz que quando iniciar as chuvas algumas casas serão alagadas, pois foi feito a
terraplanagem e não colocou bueiros. Discorre sobre o aparelho de raios-x que já
está com quatro anos que o município está sem esse aparelho e a população
sofrendo as consequências. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador Arly Manoel que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o
discurso do colega vereador Dorisvaldo e diz que fica feliz por saber que mais
vereadores estão preocupados com essa questão do asfalto nas ruas da cidade e
diz que esteve conversando com o responsável pela obra e foi informado que a
responsabilidade do saneamento e esgoto é do município. Comenta sobre a
indicação do colega vereador José Maria e diz que votou a favor da indicação
confiando na palavra do vereador. Diz que a recuperação da ponte da _Grota de
Lama está sendo feito e acredita que as coisas estão começando a se movimentar
e que se aquela ponte cair 50% da produção do município vais ficar isolada e não
terá como ser transportada. Comenta sobre o discurso do colega vereador Geraldo
Frederico e diz que discorda, pois parece que o vereador tem uma certa ira do
Gestor e tenta transmitir essa raiva para essa casa de leis e que tem muita coisa de
errado que acontece no município que não é culpa dos vereadores, pois todos
querem o melhor para o município. Diz que os políticos deixam para trabalhar
apenas em época de eleição então deveria ter eleição de ano em ano e cita alguns
trabalhos que estão sendo realizado. Fala que discorda do colega vereador
Dorisvaldo e diz que discorda quando vem candidatos do Sul do Pará e critica
quando apoiamos um deputado de Belém, pois os deputados são para todo o
Estado do Pará e cita algumas emendas que deputados de Belém enviaram para o
município. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António
Luiz que cumprimenta a todos e discorre sobre o discurso do colega vereador
Dorisvaldo onde o mesmo manifestou sua indignação e diz que discorda em partes
por exemplo na questão da reeleição, pois acredita que as vezes funciona. Diz que
politicamente é da base do Prefeito, e que admira muito sua administração, porém
todos os administradores tem suas falhas. Comenta sobre o festival do peixe na vila
Ametista e diz que no seu discurso anterior agradeceu ao Gestor pela pequena
ajuda para este evento e parece que o colega vereador Renato não gostou. Diz que
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o Gestor reclamou que deixamos para pedir seu apoio depois de todo organizado
então no próximo ano iremos pedir seu apoio uns três meses antes do evento. Diz
que amo o povo deste município e foi isso que o trouxe para a política e tem prazer
em lutar por eles, e que concorda com os vereadores Arly Manoel e Geraldo
Frederico que dizem que vereador não é para fazer ponte e estrada, no entanto diz
que já realizou esse tipo de trabalho devido a necessidade e os empecilhos do
município e é com muito prazer que representa o povo de Floresta. Fala que o
festival do peixe não é uma festa particular é uma festa do município independente
de quem seja o presidente da Colónia de Pescadores ou Prefeito da cidade.
Agradece o Deputado Miriquinha pelo apoio que tem dando ao pescadores do
município e o parabeniza pelo seu belíssimo trabalho. Discorre sobre o espaço do
evangélicos no festival do peixe e diz que esse espaço deve ser organizado pelo
conselho de pastores de Floresta, pois não devemos tirar o direito de quem tem e
quem deve bancar com as despesas é o município. Em seguida faz uso da palavra
o vereador José Maria Magalhães o qual faz os cumprimentos de rotina è discorre
sobre a indicação de sua autoria e agradece aos colegas vereadores que votaram a
favor e diz ao vereador Geraldo Frederico que qualquer indicação que ele colocar
nesta casa vai votar a favor. Comenta sobre a questão do aparelho de raios-x e diz
que conseguir esse aparelho através da secretaria de saúde não é fácil, pois existe
uma lei que a secretaria de saúde do Estado só manda esse aparelho para
municípios acima de 25.0000(vinte e cinco mil) habitantes. Diz que está levando os
pacientes que precisam bater o raios-x toda terça feira para Pau'Darco e agradece
ao Prefeito de Pau'Darco pela parceria. Fala que o município já tem o aparelho de
ultrassonografia porém não tem o profissional para instalar e atender a população e
enquanto isso não se resolve ele juntamente com o vereador Alécio está levando as
pessoas para Xinguara para bater ultrassom e diz que está à disposição para ajudar
a população nesse sentido. Fala da reforma do banheiro da escola da Juassama
que já está quase terminando e diz que no final do ano vai ser feito também a
reforma da escola. Discorre sobre a questão do asfalto e diz que os moradores que
tiverem as casa alagadas pode contar com seu apoio. Fala que o município foi
comtemplado com uma ambulância e que a mesma já está em Redenção
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documentando e em breve estará a serviço da população. O próximo a usar a
palavra é o vereador Nonato Alves que cumprimenta a todos e discorre sobre o
projeto de lei n° 400/14, que dispõe sobre abertura de credito especial ao
orçamento vigente e diz que a Comissão de Finanças e Orçamentos rejeitou porque
percebeu que o projeto não iria beneficiar a população, bem como outro projeto de
anulação de credito que foi rejeitado por todos os vereadores desta casa de leis,
então discorda quando fala que esta casa é omissa. Parabeniza o colega vereador
Lázaro Purcino, pois quando esclarecemos algumas dúvidas relacionado ao projeto
de lei de abertura de credito colocou o seu parecer favorável à aprovação. Comenta
sobre a indicação do colega vereador José Maria e diz que o plano de polarização
das escolas avançou muito e concorda com isso desde que o transporte escolar
não escravize o aluno e cabe aos vereadores cobrar que seja colocado um
transporte para fazer o descolamento das crianças no horário adequado/Fala que
esteve observando o asfalto da cidade e realmente a situação é crítica e que a obra
é muito boa para o município porem está prejudicando a população, pois já teve
casas que foram alagadas, pede providências do Gestor neste sentido. Discorre
sobre o discurso do colega vereador Dorisvaldo e diz que está preocupada com a
questão das estradas, pois a secretaria de obras está com o partido político o qual o
colega vereador faz parte e nada está sendo feito em recuperação de estrada em
sua região. Fala que a única região que está sendo realizando algum trabalho de
recuperação de estrada é na região da Ametista e cabe aos vereadores fiscalizar e
cobrar providencias. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o.vereador
Lázaro Purcino o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que não por que foi
eleito por um partido que é oposição que não vai aprovar os projetos que forem
bons para a população ao contrario que o Gestor faz que não atende nenhuma
indicação que seja do Partido dos Trabalhadores. Comenta sobre a questão das
estradas e diz que recentemente o Prefeito de Pau'Darco disponibilizou as
maquinas para fazer a recuperação das estradas da região Bom Jesus II e a
população entrou com o petróleo, visto que esta região está isolada do município,
pois a ponte já está há algum tempo quebrada e nunca começarão a obra. Fala que
o produtor irá enfrentar muita dificuldade para escoar sua produção este ano pois o
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município não tem estrada, então percebe que o Gestor não tem compromisso com
a população. Comenta sobre a falta de água na vila Piaçava e Tabuleiro e diz que
esteve em Redenção fazendo o orçamento de um poço artesiano que fica em
30.000.00(trinta mil reais) e o Gestor não faz para acabar com o sofrimento do povo
dessas regiões. Diz que esteve na defensoria Pública onde foi orientado a fazer um
baixo assinado e encaminhar para o Ministério Público, então foi preciso entrar na
justiça para ver se o município atende a necessidade da população e isso lhe deixa
revoltado. O próximo a usar a palavra é o vereador Renato de Alencar que
cumprimenta a todos e Agradece a presença do Deputado Miriquinha Batista o qual
fez muito pelo município e cita algumas emendas do Deputado Miriquinha. Discorre
sobre a Colónia de Pescadores e fala que discorda com o colega vereador António
Luiz, pois o Gestor nunca se empenhou por esse evento. Fala que foi enviado
convite para várias igrejas do município, então se os pastores não foram foi porque
não quiseram. Diz que concorda com o colega vereador Geraldo Frederico quando
diz que esta casa tem culpa, pois temos autoridade para caçar o mandato do
Gestor por improbidade administrativa. Diz que presidente da colónia de
pescadores ficou endividado em outro festival passado, pois fez compromisso
confiado no Prefeito e ele não cumpriu com o combinado então não tem porque
confiar nele. Fala que na Comissão Parlamentar de Inquérito-CPIí ficou provado que
o Gestor desviou recurso da saúde então cabe a esta casa de Íeis tomar as devidas
providencias. Diz que o Prefeito e os vereadores é empregado do povo, então
temos trabalhar para beneficiar o povo. O próximo a usar a palavra é o vereador
Alécio da Costa o qual cumprimenta a todos e fala que o vereador tem apenas a
vontade de trabalhar e a boca, por isso pede ao Deputado Federal Miriquinha que
foi muito bem votado no município que se empenhe para mandar um aparelho de
raios-x, pois a necessidade desse aparelho é muito grande no município. Faz a
parte o vereador Renato e diz que esteve com o secretário de saúde onde foi
informado que os 408.000.00(quatrocentos e oito mil reais) do Deputado Miriquinha
ia ser transformado em aparelho para o hospital. Volta a usar a palavra o vereador
Alécio e diz que segundo informação do colega vereador José Maria o município
precisa ter acima de 25.000.00(vinte e cinco mil) habitantes para transformar essa
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emenda no aparelho de raios-x, e que com certeza o Deputa sabe como viabilizar
outra maneira para conseguir esse aparelho. Diz que Governador Jatene tem muita
obra realizada no município e que seu vice é do Sul do Pará que conhece a
realidade e necessidade da região. Discorre sobre sua preocupação com a questão
das estradas e diz que em seu ponto de vista está faltando articulação. Diz que se
preocupa muito com a questão das estradas pois o abacaxi tem uma força muito
grande na economia do município e se o produtor perder sua produção é um
prejuízo que talvez não consiga recuperar nunca e tem essa preocupação como
representante do município. Faz a parte o vereador Dorisvaldo e parabeniza e
agradece ao Deputado Miriquinha por esta presente à sessão, pois em sua
segunda legislatura é a primeira vez que um deputado assiste a uma sessão.
ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em1° turno artigo por artigo o projeto
de lei n° 400/14, que dispõe sobre abertura de credito especial ao orçamento
vigente, sendo o mesmo colocado em votação e obtendo Aprovação Unanime.
Dando seguimento com a discussão em segundo turno de forma global o projeto de
lei n° 397/14, que dispõe sobre abertura de credito adicional, o qual foi posto em
votação e sendo Aprovado por Unanimidade. Discussão em segundo turno de
forma global o projeto de lei n° 399/13, que altera a lei n° 325/12. Sendo o mesmo
posto em votação e Aprovado por Unanimidade. E não havendo mais nada a
tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ás 1 1 : 35 hs (onze
e uma horas e trinta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 28 de outubro 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, Vereadon^^vî ^7 (w.Lazaro
Bweino~4a .Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
C •y*:*^Ly*'^ — t*i
\^^^-L^" 7" Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves, _ ,
2°. Secretário.


