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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 22 DE ABRIL DE
2014. ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 22 de abril 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 dez 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 (1:1-3) 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. Em seguida é feito a leitura da Resolução
n° 10.287, a qual dispõe sobre o parecer prévio do TCM- Tribunal de
Contas dos Municípios. Leitura da indicação n° 030/14 de autoria do
vereador Lázaro Purcino, indicação n° 031/14, de autoria do vereador
Raimundo Sarafim, indicação n° 032/14, do vereador Alécio da Costa,
indicação n° 033/14 do vereador Dorisvaldo Pires. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Lázaro Purcino o qual cumprimenta a todos e
discorre sobre a indicação de sua autoria pedindo a recuperação de
estrada da Vila Piaçaba ao Tabuleiro, visto que a região esta
intransitável e esperara que com o fim das chuvas o Poder Executivo
juntamente com a secretario de obras acelere a recuperação das
estradas vicinais do município. Fala que o município tem maquinas o
suficiente para trabalhar e que recentemente o município foi
comtemplado com uma caçamba e uma patrol do Governo Federal.
Comenta sobre a Resolução n° 10.287, a qual dispõe sobre o parecer
prévio do TCM- Tribunal de Contas dos Municípios das contas do
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exercício de 2003 do ex-prefeito Dr. Carlos Belizário, a qual foi
encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, comissão a
que pertence e com certeza terão muito trabalho pela frente para
estudar esses documentos. Diz que o parecer do TCM é pela não
aprovação e esta casa de leis tem a obrigação de analisar bem, visto
que este Poder Legislativo tem o dever de fiscalizar os recursos
públicos. Fala de sua preocupação visto que já faz quase 11 anos que o
Dr. Carlinhos foi prefeito e agora que o TCM manda para esta casa a
prestação de contas, então perceber que a justiça deveria ser mais ágil,
porque fica difícil para os vereadores julgar uma prestação de contas de
11 anos atrás. Fala que devido a isso irá entrar com um requerimento
nesta casa de leis pedindo copias da prestação de contas da Prefeitura
do exercício de 2013 e gostaria que todos os vereadores assinasse esse
requerimento, pois somos os fiscais do município. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Geraldo Frederico o qual cumprimenta a todos
e discorre sobre as péssimas condições das estradas do município o
que devido a isso vem causado muito prejuízos aos produtores de
abacaxi que é a maior fonte de rendo do município, pois em outros
Estados vizinhos o abacaxi esta sendo vendido á 2,50.00 (dois reais e
cinquenta centavos) e em nosso município esta sendo vendido a 0,40 a
0,70 ( quarenta a setenta centavos) por falta de responsabilidade do
Gestor. Diz que fica muito triste quando ver alguém dizer que o Gestor
esta fazendo uma boa Administração e que os membros do PT-Partido
dos Trabalhadores não deixa o Gestor de trabalhar. Fala que o Gestor
não esta trabalhando porque não tem compromisso com o povo de
Floresta do Araguaia, pois recursos e maquinas tem. Fala que a
Educação e a Saúde estão em situações precárias e agradece aos
colegas vereadores Lázaro Purcino e Renato de Alencar bem como o
Secretario de saúde e os membros do conselho da saúde por que na
sessão anterior teve um cidadão nesta casa fazendo uma queixa sobre
a UBS-Unidade Básica de Saúde que estava sendo construída em cima
da Avenida Carajás e o problema foi resolvido. Parabeniza o vereador
Lázaro Purcino pelo o requerimento que vai colocar pedindo a prestação
de contas do exercício de 2013 e fala que tem seu total apoio. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves que
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cumprimenta a todos e discorre sobre as dificuldades que o município
vem enfrentando principalmente na época das chuvas que vem
castigando as estradas, sendo que é pelas as estradas que se inicia o
progresso de um município, de um Estado, de um País, visto que é pela
a estrada que passa todo o desenvolvimento então a estrada é
prioridade hoje. Diz que acredita que com o início do verão e com os
maquinados que o município tem o Gestor irá iniciar os trabalhos de
recuperação das estradas vicinais de todo o município, visto que todo o
município está em calamidade em questão de estrada. Fala que a PA
449 continua em péssimas condições e acredita que houve um
abandono geral da referida estrada pelo Governo do Estado, em vista
disso recorremos ao Prefeito para que ele tome providencias. Diz que
esteve em Belém no início deste mês onde protocolou alguns ofícios
implorado por socorro aos Deputados, sobre essa PA 449 que devido as
péssimas condições está sem a linha de ônibus de Floresta á Conceição
do Araguaia algo que nunca tinha acontecido e espera que pelo neste
ano político o Governo do Estado se lembre desta estrada. Fala que na
semana passada na Vila Bom Jesus l recebeu a visita da Deputada
Estadual Tetê Santos, aonde achou muito bom que ela veio de carro e
viu a situação desses 28 quilómetros de Floresta á Bom Jesus l que está
intrafegável então pediu providencias a Deputada, visto que Floresta
depende muito de Conceição do Araguaia. Fala que a Deputada Tetê
Santos veio ver o andamento da obra da construção da quadra de
esporte que foi uma emenda que ela conseguiu juntamente com o
Governo do Estado para a Vila Bom Jesus l e na oportunidade falou da
necessidade da construção de uma delegacia de Polícia na referida
região e fala da possibilidade da secretaria de saúde doar o prédio do
posto de saúde quando finalizar a construção da UBS-Unidade Básica
de Saúde para o destacamento do Posto de Polícia, no entanto essa
doação vai depender do Comandante da Policia se aceitar o referido
prédio fazendo as adaptações necessárias. Fala que não tem poder de
realizar obras porem tem o poder de pedir emendas e percebe que o
nosso município tem muitas obras que são convénios. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Renato de
Alencar o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que o nosso
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município deveria priorizar a educação a saúde e a segurança da
população. Fala que o Gestor virou as costas para as estradas o que ele
disse que era a prioridade dele e fala que isso não é prioridade é
obrigação do Gestor fazer estradas e percebe um descaso muito grande
por parte da Administração. Fala que admira o senhor Alsério como
cidadão, mas como Gestor não pois sua gestão está péssima. Discorre
sobre as dificuldades que o povo de Floresta vem sofrendo e que os
nobres vereadores fazem indicações, no entanto não são atendidas,
mostrando assim desrespeito a esta casa de leis. Diz que o recurso que
vem para o município não é aplicado nem 5% o que é uma vergonha.
Fala que a população juntamente com os vereadores podem tirar o
Prefeito através do povo se esta casa de leis não tirar. Diz que algumas
pessoas estão falando que o PT atrapalha o Gestor trabalhar, e
pergunta de onde vem as maquinas do município se não é do Governo
do PT que sempre olhou para Floresta do Araguaia. Fala que seu irmão
que é um homem honesto e trabalhado que pegou a presidência da
colónia de pescadores que vem beneficiado os pescadores deste
município que nunca tiveram acesso ao seguro de defesa e agora tem, e
esse homem correto em suas obrigações está sofrendo constantes
perseguição. Discorre sobre os títulos que foram enviados ao Ministério
Público com suspeita que o Cartório Eleitoral falsificou. O próximo a usar
a palavra é o vereador Alécio da Costa que cumprimenta a todos e
discorre sobre as dificuldades que o município está enfrentado com
relação as estradas, o que em consequência disso os produtores de
abacaxi vem tendo prejuízos, porem devemos lembrar que está sendo
realizado muitas obras no município e é importante lembrar do que está
sendo feito e cita-as. Fala que esteve na Prefeitura pedindo a reforma
da ponte sobre o rio São Pedro o mais rápido possível. Fala que como
comerciante sabe a importância do abacaxi para este município. Fala a
população que tem alguma pendência com o título eleitoral que no dia
26 de abril o Cartório Eleitoral a pedindo desta casa de leis estará em
Bela Vista e dia 27 abril em Floresta. Faz a parte o vereador Lázaro
Purcino e parabeniza o vereador Alécio pela a indicação da recuperação

| da ponte sobre o rio São Pedro, pois devido a situação precária da
ponte os pais não estão deixado os alunos irem a escola, fala que vai
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pessoalmente ver a situação da ponte e convida os pais para se
reunirem e ir até a secretaria de obras pedir providências, pois é de
direto cidadão ir e vir. E não havendo mais nada a tratar o senhor
presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 40 hs (dez
horas e quarenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 23 de abril de 2014 do corrente ano. 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
cjemais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,

j5> Lázaro Purdnojdki^aJJ^a 1°. Secretário, Vereador
Costa Pessoa ^^^^^^^ ,—Eresidente, Vereador

2°.
A lc io da
Raimundo
Secretário.

Nonato
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