
ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE
AGOSTO DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 27 de agosto 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
Provérbios (11, 27) 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 foi lido os Projetos de
367/13, 370/13, 371/13, 372/13, 373/13, 374/13 e 375/13, os quais
dispõem sobre Alienação de bem Imóvel, sendo os mesmo
encaminhados, cada qual por sua vez, às Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e Obras Serviços Públicos e Outras atividades. Em
seguida foram lidas as indicações 041/13, de autoria do Vereador
Geraldo Frederico; Indicação 042/13 de autoria do vereador Lázaro
Purcino e Indicação 043/13 de autoria do Vereador Raimundo Sarafim.
Dando continuidade a sessão a senhora Presidente colocou em
discussão em turno único as indicações apresentadas como não houve
discussão as mesmas foram postas em votação, pelo processo
simbólico, sendo todas Aprovados por Unanimidade. Concluída esta
fase da sessão à senhora presidente declarou iniciada a fase destinada
30 TEMA LIVRE: iniciando com o vereador Geraldo Frederico o qual
cumprimenta a todos e endossa as palavras do Vereador Lázaro
Purcino em seu discurso na sessão anterior, o qual falou sobre a
questão da água no Tabuleiro e que a escola não tem mais de 100
alunos, na verdade são quase 200. Fala que esta muito preocupado
com o inicio das chuvas, pois mais de 90% das pontes estão caídas e
só fizeram buchas pede que o gestor tome as devidas providencias.
Pede aos colegas que o ajude a fiscalizar a entrega das casas
populares, pois houve denuncias que as casas foram entregue sem ter



sido terminada. Discorre sobre o acidente que aconteceu com os
alunos de Bela Vista que estavam vindo para uma reunião com a
coordenadora da educação do ensino médio, senhora Marines, e pedi
aos alunos que machucaram que pegue o laudo médico para tomar as
providencias, isso é um descaso com os alunos e nós vereadores
devemos lutar por estas causas, porque juntos nos tornamos forte. Fala
que não esta preocupado com a campanha de 2016, mais sim com o
presente, com o que esta acontecendo no momento. Discorre sobre
sua viagem a Belém, onde esteve na Eletronorte para falar sobre o
Programa Luz para Todos, o que na oportunidade lhe foi informado que
Floresta esta contemplada em 943 famílias, dividida em, dois grupos,
esta assinado já o contrato da quinta B e pode iniciar até mês de
outubro. Ficou feliz em saber que verba para se fazer a subestação em
Floresta do Araguaia. O próximo a fazer uso da palavra é o Vereador
Alécio Pessoa, que cumprimenta a todos e fala que o Vereador Leo de
Rio Maria com muita coragem e falta de apoio do Prefeito abriu uma
Casa de apoio e teve muitas critica de pessoas que disse que o
vereador não conseguia manter a casa com seu salário, porem ele teve
muitas contribuições de pessoas e dos comerciantes que
sensibilizaram com sua luta e hoje a casa esta funcionando
plenamente e também é uma das pessoas que sensibilizou com sua
luta e esta ajudando a manter a casa e esta casa esta servindo
também para nosso município, pois já teve varias pessoas que foram
recebidos lá. Em seguida usa a palavra o vereador Lázaro Purcino o
qual faz os cumprimentos de rotina fala que teve na prefeitura com o
professor Cleber e professor Domingos para conversar com prefeito
sobre o excesso de poeira nas ruas que vem causando problemas de
saúde a população, no entanto não encontrou o Prefeito e falou com a
Secretaria de Obra, dona Edna disse que o município não tem o carro
pipa e na ocasião foi sugerido que se alugasse um carro pipa. Discorre
sobre a reunião que marcou o prefeito amanhã para tratar do problema
da água da Vila Tabuleiro que é uma questão de urgência, diz que
conversou também com a população da Vila Piaçaba para aproveitar a
oportunidade e também vir para cobrar a perfuração de um poço
artesiano. Manifesta satisfação sobre a continuidade da implantação
dão programa Luz para Todos. Discorre sobre o projeto de Abertura de
Credito em tramitação na Câmara, o qual pede a anulação de dotação
na Secretaria de obras para a compra de ônibus escolar, o contador da
prefeitura mandou parecer de esclarecimento, porem ainda não ficou
claro, porque esta querendo tirar verba de onde estar precisando
executar alguns trabalhos de grande necessidade para o município,
como por exemplo, da secretaria de obras que precisa com urgência
recuperar varias pontes e se tiver um melhor esclarecimento votara a



favor do projeto caso contrario defenderá a tese de não aprovação do
Projeto. Logo após a usar a palavra é o vereador Renato Pereira que
cumprimenta a todos e discorre sobre a entrega das casas, onde há
comentários de fraudes e fala ao Vereador irmão Geraldo se souber de
alguém que recebeu a casa sem ser contemplado o avise porque a
casa só e liberada através de documento assinado pela pessoa para
que o recurso seja liberado e a assinatura esta dando ciência de que
esta recebendo a casa e se o colega souber de alguém que foi
contemplado e não recebeu a casa perderá a mesma porque o direito é
do cidadão que esta necessitado e esta aqui para defender o melhor
para nosso município. Fala da dificuldade de conseguir vaga no
hospital regional, cita um caso de um rapaz que teve acidente grave e
não foi recebido no hospital e só após uma ligação deste vereador
conseguiu que o mesmo fosse atendido e recorreu e conseguiu leva-lo
para Brasília. Discorre sobre o projeto em tramitação na Câmara,
sendo que veio para a Prefeitura de Floresta recurso no valore de um
milhão e duzentos e sete mil reais para pagar estes ônibus e segundo
sabe os mesmo já estão pago, por isso devemos ter mais clareza sobre
o projeto, pois não vê nenhum motivo para o remanejamento destas
dotações orçamentarias e devemos sim ver a necessidade da
população. E não havendo mais nada a tratar a senhora presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 21: 23 hs (vinte e uma horas
e vinte e três minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessões ordinárias o dia 28 de agosto 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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