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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5* LEGISLATURA- DATA: 24 DE ABRIL DE 2013.

ÁS 20:00 HS.

Ás 20-00 hs (vinte horas) do dia 24 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 (23, 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, concluída esta fase da
sessão à senhora presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA
LIVRE: para os vereadores inscritos, iniciando com o Vereador Geraldo
Frederico. O qual cumprimenta a todos e comenta sobre a comissão
formada para irem a Conceição do Araguaia fazer manifestação em frente o
fórum juntamente com o SITEPP de conceição reivindicando os salário de
2004 a 2008 e lá foram bem recebidos pela juíza a qual prometeu que
segunda feira a três horas haverá uma reunião com as comissões do
SINTEPP de Floresta e Conceição do Araguaia e disse que o Executivo
tem sim que arcar com o compromisso firmado pelo ex-gestor. Parabeniza o
professor Cleber que não tem medo de falar a verdade e pede que ele
continue lutando e assim deve ser os vereadores deve lutar e fazer a
diferença, mesmo tendo que desagradar a alguém, porem os vereadores
deve agradar a sociedade, pois foi ele quem os colocou aqui. Discorre sobre
as votações dos projetos os quais vem beneficiar o município. Pede aos
vereadores que trabalhe em prol do povo, pois Floresta precisa dos
Vereadores, pois ele esta se acabando, todas as áreas estão com problema
e nesta semana participou de uma reunião onde mostrou no telão a
situação de algumas escolas e dos veículos que transporta os alunos e esta
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Casa é responsável por isso, não só o gestor, porque não devemos saber
das dificuldades e se calar. Diz que em agosto votaremos o PPA e a LOA,
mais quer que seja feito audiência publica afim da sociedade participar e
não votar as portas fechadas. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e diz que a
manifestação feita em Conceição do Araguaia com certeza trará bom
resultados tanto para os professores, quanto para o município. Fala a má
administração do município e culpa de um gestor que não tem compromisso
com o povo é um descaso em uma audiência publica não participar e
mandar um assessor que não soube responder nada para os professores
que cobrava seus direitos e buscavam resposta e o gestor que precisava
esta lá, não teve coragem de compareceu deixando o povo triste. Logo após
usa a palavra o vereador Renato Alencar, que faz os cumprimentos de
rotina e fala da necessidade de ver a situação dos vendedores ambulantes
de nossa cidade que muitas vezes prejudica nosso comercio e a circulação
do dinheiro em nosso município, deve buscar um meio de melhorar essa
situação não proibindo que eles venham vender mais que eles contribuam
com o município. Diz que muitos comércios estão se fechando, isso significa
que a economia do município não esta bem, por isso devemos procurar
onde esta a falha para poder fiscalizar cada passo do dinheiro do município.
Comenta que conversou com o Prefeito sobre o recurso que vem das
minerações e perguntou a ele porque não investe este recurso na melhoria
da cidade, pois dá para fazer muitas coisas e a comunidade não esta vendo
onde esta sendo investido este recurso, não questão de critica e sim ajudar
o Prefeito a administrar e pergunta porque não deixar que as minerações
invista estes recursos em obras no município, assim elas teriam a essa
responsabilidade e assim ficaria mais fácil de cobra-las porque quando o
dinheiro vem para a prefeitura tem muitos outros caminhos para ele e esses
caminhos nem sempre são esclarecidos para a sociedade e o dever do
vereador é fiscalizar e esclarecer ao povo. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Arly Manoel, qual faz os cumprimentos de rotina e comenta
sobre o discurso do vereador Geraldo Frederico quando o mesmo cita que a
votação dos PPA e LDO foi feita de portas fachadas, porem afirma que
durante seu mandato não houve votação de nenhum projeto as portas
fechadas e muitas vezes o povo fala que este vereador é indeciso, não
simplesmente gosta de provar o que fala, jamais gosta de criticar ou usar a
tribuna para criticar ou elogiar Prefeito e gosta de fazer critica construtiva e
se há algum problema prefere chamar o Prefeito e conversar a ficar falando



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo
Av. Orlando Mendonça, n°. 804 - 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

na tribuna. Acredita que o vereador deve mostrar trabalho, fiscalizar, buscar
emendas e benefícios para o município. Cita os vários recursos e benefícios
para o município. Diz que sobre os comércios que estão fichando as portas,
nosso papel é ir ao Prefeito e tentar encontrar uma forma de ajudar os
comerciantes. Discorre sobre a péssima situação das ruas de Floresta e
acredita que devemos conversar com o Executivo e pedir a ele explicação
sobre esse fato e lhe dar um prazo e depois que passar esse tempo e ele
não fizer nada aí sim podemos criticar-lo. O vereador Geraldo faz a parte
dizendo que quando falou em porta fechada, falou que as portas estava
fechada para a sociedade não foi criticando nenhum vereador, pois todos
sabem que esse PPA e LDO pode ser feita com a participação do povo e
pede novamente que em agosto faça audiência e afirma que jamais abre a
boca para ofender um companheiro. O vereador Arly volta a discursar que
no pleito passado foi convidado a população para participar da analise dos
projetos e poucas pessoas participarão e junto com os vereadores fizerão
algumas emendas e gostaria muito que o povo participasse mais das
sessões assim da analise dos projetos que vem para esta Casa. Dando
prosseguimento à sessão a senhora presidente declarou iniciada a fase
destinada a ORDEM DO DIA: Iniciando com a Discussão em segundo
turno, de forma global 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. O qual não foi discutido pelos vereadores presentes e continuando
foi colocado em Votação em segundo turno, obtendo assim Aprovação
Unânime, na sequência foi colocada em votação em segundo turno, de
forma global o Projeto de Lei n°. 328/13, que desafeta o bem publico onde
se localiza a secretaria de Educação, o qual a exemplo do anterior, não foi
discutido, pelos vereadores, foi colocado em Votação em segundo turno
obtendo assim Aprovação Unânime. Continuando foi posto em Discussão
em segundo turno, de forma global o do Projeto de Lei n°. 327/13, que
dispõe sobre abertura de credito especial e Votação que a exemplo do
projeto anterior não foi discutido pelos vereadores presentes e continuando
foi colocado em Votação em segundo turno 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, que
a exemplo do projeto anterior não foi discutido pelos vereadores presentes e
continuando foi colocado em Votação em segundo turno obtendo assim
Aprovação Unânime Continuando foi posto em Discussão em segundo
turno o Projeto de Lei n°. 330/13, que dispõe sobre a criação do Fundo
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Municipal de Educação. Que a exemplo do projeto anterior não foi discutido
pelos vereadores presentes e continuando foi colocado em Votação em
segundo turno obtendo assim Aprovação Unânime E não havendo mais
nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão
ás 21: 30 hs (vinte e uma horas e trinta 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."
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