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ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

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

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 20 de fevereiro 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 Provérbio 3,^aeclarando 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 lida as Indicação n°.
006/13 e de autoria do Vereado Raimundo Sarafim, Indicação n° 007/13 de
autoria do Vereador Renato; indicação n° 008 e 010/13 do vereador Lázaro
Purcino, Indicação n° 011/13 de autoria do vereador Renato, concluída as
leituras a senhora Presidente colocou em discussão em turno único as
Indicações n°. 006, 007, 008, 009, 010/13 e n° 011/13, como não houve
discussão em seguida as mesmas foram postas em votação em turno único,
pelo processo simbólico, sendo todas Aprovadas por Unanimidade,
concluída esta fase da sessão à senhora presidente declarou iniciada a fase
destinada ao TEMA LIVRE: Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e
agradece os colegas vereadores por aprovar as indicações de sua autoria
as quais foram uma reivindicação da população das regiões Piaçaba,
Tabuleiro e Bom Jesus II. Diz que a ponte do salobro esta intransitável e
precisa urgente ser recuperada e pede à Secretaria de Obras e o Prefeito
agilize a recuperação desta ponte, assim como as pontes do Lajeado e
agua boa que estão em situação precária podendo causar acidentes,
principalmente por que por estas pontes trafega o ônibus escolar. Fala que
nas regiões de Tabuleiro e Piaçaba foi criada a cooperativa de Produção de
leite que tem o caminhão que pega o leite de três em três dias, assim como
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ônibus escolar que trafega por aquelas estradas, daí a necessidade de
recuperação dessas estradas. Comenta sobre a situação dos educadores e
pede a todos que aguarde o resultado da reunião que acontecerá amanhã.
O próximo a usar a palavra é o vereador António Luiz, que faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre seu trabalho reiniciado neste
mandato. Parabeniza os vereadores que estão apresentando indicações, as
quais demostra o empenho dos vereadores. Fala sobre sua conquista de
conseguir mais um ônibus escolar para a escola da Vila Ametista que se
tornou um pequeno polo. Agradece e parabeniza o Deputado Zequinha
Marinho pelo seu trabalho em Floresta do Araguaia. Diz que como vereador
reeleito sente-se uma pessoa realizada, pois alcançou muitas conquista
neste Casa. Fala da união dos vereadores em prol do bem esta dos
munícipes. Diz que temos uma grande economia no município que é o
abacaxi que traz melhoria de vida a muitas famílias e acredita que daqui a
quatro anos teremos um município bem desenvolvido, pois este é o anseio
destes vereadores e do Prefeito Municipal. Logo após usa a palavra o
vereador Raimundo Sarafim, o qual cumprimenta a todos e fala da
importância da construção do muro da escola da Vila Bela Vista. Diz que
inicio do mês de março estará com o pessoal do INCRA na região do lote 56
para tirar os pontos para documentar seus lotes e assim as mulheres poder
dar entrado no salário maternidade. Em seguida usa a palavra o vereador
Geraldo Frederico, o qual cumprimenta a todos e diz que observando os
discurso nos três dias de sessão, percebeu que o foco principal foi a
Educação e pode notar que a população de Floresta esta preocupada com
a situação da classe educadora e como Presidente da Comissão de
Educação desta Casa encaminhou um oficio para o Secretario de Educação
para vir a esta casa para dar explicação sobre a situação dos Professores e
convida os colegas vereadores para estarem nesta reunião às dezesseis
horas, assim como o Prefeito Municipal e que desta reunião possa vir a
solução para se evitar esta greve. Parabeniza o colega vereador Boró pelo
discurso sobre a saúde, onde saúde e Educação andam juntas. Diz que
quando o vereador afirmava que quando o Adélio assumiu a secretaria de
saúde as coisas melhoraram e hoje a sociedade esta triste em ver o hospital
em situação critica e muitos cidadãos estão com medo até de ser
medicados, pede aos vereadores que acompanhe e cobre melhoria na
saúde. Diz que todos os vereadores estão empenhados em fazer um bom
trabalho para isso deve se verificar os pontos positivos e negativos do
município e fiscalizar. Comenta que os vereadores devem fiscalizar não só
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os recursos das minerações, mãos também os recursos que vem para
nosso município e saber se estão sendo aplicado corretamente afim de não
trazer prejuízo para a sociedade. Pede aos colegas vereadores que façam a
diferença neste século XXI, pois tem em mãos o instrumento necessário.
Logo após faz uso da palavra o vereado Renato Alencar, que cumprimenta
a todos e parabeniza a presidente desta Casa e os nobres colegas
vereadores pelo trabalho que se inicia. Agradece a aprovação de suas
indicações, pois todas a seu modo traz grandes benefícios a população. Diz
que irá a Belém em busca de recurso para o município e que esse recurso
seja divulgado e bem aplicado. Fala que não foi eleito para brincar de
vereador, mais para ajudar e defender a integridade de cada cidadão
Florestense. Discorre sobre três principais áreas que afeta o povo, sendo
elas a saúde, educação e segurança de qualidade. Comenta sobre as
varias famílias que esta ajudando na área da pesca, onde esta buscando
benefícios como tanques cavados e tanques redes que melhorará muito a
situação financeira destas famílias. Em seguida usa a palavra o vereador
Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e Diz que esteve
conversando com o Secretario de saúde que fez a demonstração de seu
plano de trabalho e ficou otimista e se realmente ele trabalhar de forma que
esta sendo planejado a área da saúde melhorará muito e quando temos o
conhecimento do plano de trabalho de cada secretario e mais fácil cobrar.
Parabeniza o ex-prefeito Adélio por sua parcela de contribuição para o
desenvolvimento do município. Discorre sobre a situação dos educadores e
tem certeza que o Doutor Ivo esta empenhado no assunto para evitar esta
greve e a partir do momento que temos direito temos que lutar por ele e
devemos analisar ambos os lados da situação. O próximo a usar a palavra
é o vereador José Maria, o qual cumprimenta a todos e fala sobre a
cobrança de iluminação publica rural, onde esteve conversando com o
Airom e chegou a conclusão de que este erro vem da Rede Celpa e se
algum produtor que queira resolver o problema e só ir a Prefeitura com os
documentos pessoais para formular um documento a ser enviado para a
rede Celpa. Comenta que sobre o aparelho de ultrassonografia que foi dito
que não tinha no hospital, afirma que tem sim este aparelho e esta
funcionando e o aparelho de Raio X esta em concerto na cidade de Marabá
e quando chega paciente que precisa de raio X a Secretaria tem um veiculo
a disposição para atender a população. E não havendo mais nada a tratar a
senhora presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21: 40 hs
(vinte e uma horas e quarenta minutos), e convoca os vereadores para a
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próxima de sessão ordinárias dia 21 de fevereiro 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/


