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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 23 DE ABRIL DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 23 de abril de 2013, no Plenário José Pereira Barbosa -
dependências da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se
os vereadores, sob a presidência da vereadora ROSENI BRITO, auxiliada pelo vereador
ARLY MANOEL, 1° Secretário e o Vereador RAIMUNDO NONATO ALVES, 2°
Secretário, em seguida a senhora presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de
quorum, a qual constatou a presença dos onze vereadores, havendo portanto, quorum.
Dando prosseguimento à sessão a senhora 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 em Salmo (123, 1)
declarando aberta a sessão de acordo com o Artigo 110 do Regimento Interno,
Continuando solicitou da 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, é lido os Pareceres das Comissões de Finanças e
Orçamentos, Legislação Justiça e Redação, Educação, Saúde e Assistência Social
sobre os Projetos de Lei n° 327/13, que dispõe sobre abertura de credito especial,
Projeto de Lei n° 329/13, que dispõe sobre o processo misto de escolha de diretores e
vice-diretores e Projeto de Lei n° 330/13, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal
de Educação. Dando continuidade a sessão colocou em discussão em turno único as os
pareceres como não houve discussão em seguida os mesmos foram postos em votação
em turno único, pelo processo simbólico, sendo ambos Aprovados por Unanimidade,
concluída esta fase da sessão à senhora presidente declarou iniciada a fase destinada
ao TEMA LIVRE: para os vereadores inscritos, iniciando com o Vereador Lázaro
Purcino, que cumprimenta a todos e discorre sobre a votação dos pareceres das
comissões bem como sobre a votação dos projetos em especial o de criação de cargo
da saúde. Relata que diante das fortes chuvas que vê ocorrendo muitas regiões estão
como as estradas em péssimas condições de trafego e outras regiões não tem como
acessa-las e já procurou a Secretaria de obras a fim de resolver esses problemas, pelo
menos fazer um tapa buraco nos trechos mais críticos. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Geraldo Frederico, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
os projetos em tramitação na Câmara em especial sobre o projeto de abertura de crédito
dando ao Prefeito autorização para a construção do CRAS isso é importante, pois esta
obra vem beneficiar a sociedade Florestense, o Projeto da Educação democratiza o
processo de escolha dos diretores e vice-diretores, pois uma boa educação inicia
quando os pais, alunos e professores têm o direito de escolher sés representantes. Diz
que aprovando esse projeto vai tirar do gestor futuro o direito de nomear diretor que
levantou sua bandeira e as vezes não tem a competência para assumir o cargo. Quanto
aos demais projetos serão aprovados, pois cada uma tem sua importância diante dos
benefícios que trás a comunidade. Fala que hoje analisando o projeto da saúde foi
convidado o doutor Ivo para explicar o projeto a fim de não cometer erros e prejudicar a
classe da saúde, por isso acredita que o vereador deve analisar bem o projeto participar
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das reuniões, pois depois que aprovar um projeto não ter a consciência pesada com a
acusação de erros. Logo após faz uso da palavra o vereador António Luiz, que
cumprimenta a todos e discorre sobre a votação do projeto de criação de cargo da saúde
e após a votação do parece encontraram insatisfação a algum artigo do projete e por
esta razão foi convidado o doutor Ivo para esclarecer as duvidas e assim votarem o
projeto para que os concursado da saúde possam assumir seus cargos. Diz que todos
os vereadores estão aqui com o intuito de ajudar e trabalhar em prol do povo de
Floresta. Em seguida faz uso da palavra o vereador Renato Alencar, o qual
cumprimenta a todos e fala aos funcionários da saúde que já comentou com o doutor Ivo
sobre o Plano de carreira da saúde e espera que este projeto traga melhoria e
segurança para a classe da saúde. Diz que conversando com seu amigo vereador de
Redenção e juntos conseguiram uma ambulância para levar um rapaz que estava com a
perna quebrada para Brasília para fazer a cirurgia necessária. Comenta que o Ciro fará
um bom trabalho frente a secretaria de Saúde, muitas vezes tem critica, mais devemos
trocar ideias e ver o melhor para o município. Diz ao pessoal da saúde e a classe da
educação que esta aqui para apoiar e buscar o melhor para as classes. Fala que
aprovou todos os pareceres assim como ira aprovar os projetos, porque os mesmos traz
benefícios a nossa comunidade. Dando prosseguimento à sessão a senhora presidente
declarou iniciada a fase destinada a ORDEM DO DIA: Iniciando com a Discussão em
Primeiro turno, de artigo por artigo o Projeto de Lei Complementar n° 036/13, que dispõe
sobre a criação de cargos efetivo no quadro de pessoal fixo da secretaria de saúde e
continuando foi colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 27, obtendo assim
Aprovação Unânime, na sequência foi colocada em votação em Primeiro turno, de
artigo por artigo o Projeto de Lei n°. 328/13, que desafeta o bem publico onde se localiza
a secretaria de Educação, sendo colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 8°
obtendo assim Aprovação Unânime. Continuando foi posto em Discussão em Primeiro
turno, de artigo por artigo do Projeto de Lei n°. 327/13, que dispõe sobre abertura de
credito especial e continuando foi colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao
3° obtendo assim Aprovação Unânime. Seguindo foi posto em Discussão o Projeto de
Lei n°329/13, que dispõe sobre o processo misto de escolha de diretores e vice-
diretores, foi colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 72, obtendo assim
Aprovação Unânime. Continuando foi posto em Discussão o Projeto de Lei n°. 330/13,
que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação. Sendo colocado em
Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 22, obtendo assim Aprovação Unânime.. E não
havendo mais nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão
ás 23: 20 hs (vinte e duas horas e vinte minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessões ordinárias o dia 24 de abril do corrente ano, no horário regimental. E
para constar eu Vereador Arly Manoel, 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, , Arly Manoel 1°. Secretário, Vereadora
Roseni Brito , Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,

2°.
Secretário/


