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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 30 DE OUTUBRO DE
2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 30 de outubro 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 dez 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 Provérbio (4,1) 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, ato seguinte são os
requerimentos n° 01213, de autoria do vereador Lázaro Purcino e
Requerimento 013/13 de autoria do vereador Geraldo Frederico. Colocadas
em discussão e votação os mesmos são aprovadas por unanimidade.
Concluída esta fase da sessão à senhora presidente declarou iniciada a
fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Iniciando com o
vereador Iniciando com o vereador Lázaro Purcino que cumprimenta a
todos e discorre sobre a documentação da CPI que não foi enviada para a
comissão no prazo determinado, mais o Dr. Ivo garantiu que irá entregar a
documentação na sexta feira dia primeiro de novembro e manifesta
satisfação com a atitude do Dr.lvo, por que assim evita a necessidade de
mover uma ação na justiça. Comenta que apesar do Gestor está realizando
algumas obras de recuperação de pontes e bueiros, está muito preocupado
com o inicio da estação chuvosa, pois ainda á muito ser feito e teme que a
população fique ilhada. O próximo a usar a palavra é o vereador Renato o
qual cumprimenta a todos e discorre sobre uma reunião que teve hoje com
o Dr. Ivo, e na ocasião o Dr.lvo quis entregar a documentação da CPI, mais
que não recebeu porque os demais membros da comissão. Disse que vai
receber os documentos até sexta feira só quer esclarecer a sociedade o que
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foi dito nesta casa pelo ex secretario Ciro. Comenta sobre o Decreto do
Poder Executivo exonerado alguns professores com suspeita de diploma
falso, diz que na Constituição Federal artigo 84 e 87 diz que nenhum
servidor pode ser punido sem passar por processo administrativo, então
pode derrubar esse Decreto, fala que quem está falando não é o vereador
Renato, é a lei e a lei deve ser cumprida. Dando continuidade faz uso da
palavra o vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e
agradece aos vereadores que aprovaram o requerimento de sua autoria
pedindo ao Gestor que mande a esta casa os valores do Royaltes das
minerações e onde está sendo aplicado, porque a população cobra dos
vereadores, e os vereadores devem se informar para passar essa
informação á população. Discorre sobre a lei diretriz básica da educação
ALDB, a qual diz que os direitos dos servidores públicos não pode ser
violados e fala aos educadores de Floresta que esta esperando uma
resposta do advogado, porque que fazer tudo certo e puder vetar o Decreto
do Poder Executivo vai fazer isso. Fala sobre os documentos da CPI que se
não for cumprido o prazo de entregue que o Dr. Ivo pediu, devem tomar
outras medidas cabíveis. Mostra sua preocupação com o inicio das chuvas,
fala que fica triste quando ver o Gestor com a mão na massa arrumando
bueiro, arrumando ponte, porque para isso tem os secretários e
funcionários, e o lugar do Gestor é buscando recurso para o município.
Pede aos colegas vereadores assim como ao Gestor, que quando forem a
Belém vá à eletronorte pedir que venha o programa Luz para Todos porque
a população da zona rural em pleno século 21 está sendo prejudicada por
falta de energia elétrica. Comenta que a venda de leite que era para ser
vendido á 0.90 centavos e esta sendo vendido por 0.60 e os produtores de
leite estão perdendo uma media de 1.500,00 por mês por falta da energia
para manter o tanque de armazenamento do leite. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Dorisvaldo que cumprimenta a todos e fala da
falta que a dona Edna e dona Gercionita faz e deseja que elas voltem a
fazer parte dessa casa, agradece a dona Edna por ter atendido um pedido
seu. Fala da dificuldade enfrentada pelos vereadores, mais de vagar estão
sendo realizados algumas obras importantes como 3 pontes da sede do
município ate Bela Vista, a ponte da Piaçaba, ponte da Juruparama.
Comenta que no começo do mandato o secretario de saúde fez um discurso
dizendo que a Secretaria de Saúde deveria se desmembrar da Prefeitura e
andar com suas próprias pernas e ele ver que hoje ela não andou nem com
os pés nem com as mãos, fala da conquista do aparelho de ultrasonagrafia
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e da necessidade de conseguir um aparelho de raios-X, visto que quando
precisa a população tem que se deslocar para outro município, diz que hoje
o município de Floresta tem a melhor equipe medica da região e elogia os
médicos cubanos. Fala que a Vila Mendonça hoje tem um dos melhores
posto de saúde do município, mais esta fechada e o medico quando vai
consultar usa um local inadequado assim como o dentista, sendo que tem o
posto construído precisando apenas ser inaugurado. 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 n° 365/13, o qual institui o poder de Policia administrativa e
continuando foi colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 21,
obtendo assim Aprovação Unânime, na sequência foi colocada em
votação em Primeiro turno, de artigo por artigo o Projeto de Lei n°. 388/13,
que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA, 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°. 369/13, que dispõe as diretrizes gerais para a
elaboração da lei orçamentaria de 2014. e continuando foi colocado em
Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 41° obtendo assim Aprovação
Unânime. E não havendo mais nada a tratar a senhora presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 22: 30 hs (vinte e duas horas e trinta
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessões ordinárias o dia
31 de outubro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo
regimental de dez minutos a senhora Presidente concede a palavra a
senhora Gercionita Rosa de Oliveira, que cumprimenta a todos e fala da
importância em ter paciência para conseguir beneficio para o município.
Discorre sobre que a obra da Câmara já era para está concluída, e tem
informações que a ultima parcela do convénio saiu e acredita que até o final
do ano a obra será concluída. Fala que para o vereador conseguir algum
benefício tem que ter um deputado a seu favor, e tem um deputado muito
bom a seu favor Dr. José Megale do seu partido, e que através deste
deputado conseguiu 28 quilómetros de energia, 3 convénios importantes
para o município, sendo eles: uma ambulância, uma ponte na região de
Bom Jesus II e a ponte do Lajeado na região do Santo António que já saiu
R$150.00,00 , diz que sabe que não se dá para concluí a obra , porem o
prefeito vai contribuir com o que faltar, fala que o prefeito Alsério é muito
serio e se não fez a reformar da ponte é porque não saiu o convénio.
Discorre sobre sua saída da Câmara e fala que a região do Bom Jesus II
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não ficou sem representante porque ela continua dando assistência. Cita
algumas obras realizadas naquela região, através de seu pedido. Diz que é
contra CPI, porque gasta dinheiro e acaba dando em nada. Diz que esteve
andando no município e viu que tem muito para fazer, mais que o prefeito
está fazendo muitos trabalhos importantes e se não está fazendo mais é
porque não tem verba, fala que estava um pouco afastada porque estava
cuidando da saúde de seu marido e de sua própria saúde. E para constar
eu Vereador Arly Manoel, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que
se achada conforme vai assinada por mim e fiNos yâemais membros da
Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador^ A^ l/&~d/ Arly Manoel
1°. Secretário, Vereadora Roseni Brito (gjLJjĵ xux^B , Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, C7^zfe. 2°.
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