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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 21 DE FEVEREIRO DE
2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 21 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 ProverbicH^) 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 lida as Indicação n°.
012 a 016/13 e de autoria do Vereador Lázaro Purcino; indicação n° 017 a
019/13, de autoria do vereador Geraldo Frederico; indicação n° 020 e
021/13 do vereador Nonato Alves, indicação n° 022/13 do vereador Boró,
concluída as leituras a senhora Presidente colocou em discussão em turno
único as Indicações n°. 012 a 022/13, 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: para os vereadores inscritos, iniciando com o Vereador
Dorisvaldo Pires, que cumprimenta a todos e comenta que não esta
fazendo indicação ,porque pretende cobrar as que já foram aprovadas na
legislatura passada. Fala que os vereadores eleitos devem sim fazer
indicação para esta mostrando seu trabalho. Discorre sobre a indicação do
vereador Lázaro que pede a reforma da ponte sobre o rio salobro que
realmente esta precisando de reforma e daí se vê a falta que a vereadora



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

Gercionita esta fazendo para sua região que sempre buscava recurso e
beneficio para sua região. Expõe a necessidade de criar uma lei pra diminuir
a poluição sonora nas ruas de Floresta, porem para isso precisa do apoio
da população. Comenta sobre a recuperação das ruas e avenidas de
Floresta que estão com muitos buracos e valas. Pede desculpa se ofendeu
alguém no seu discurso na sessão anterior quando falava sobre a falta do
aparelho de raios-X e ultrassom, pois foi desmentido dizendo que tem um
aparelho, mais que esta Araguaína, porem acredita que este aparelho lá
não ajudo o povo Florestense. Diz que no mandato passado o secretario de
saúde fez parceria com o município de Rio Maria e agora não atende mais
os munícipes de Floresta. Fala que ao comentar sobre a falta destes
apar4elhos foi apontado como oposição ao prefeito e afirma que não
apenas esta desempenhado seu papel de vereador. Logo após usa a
palavra o vereador Geraldo Frederico, que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre o papel do vereador. Endossa as palavras do colega
vereador Boro, e afirma que o homem que fala a verdade e respeitado pela
sociedade. Agradece aos vereadores pela aprovação de suas indicações.
Comenta sobre a reunião que aconteceu nesta Casa juntamente com
secretario de finanças e Educação advogado da prefeitura, vereadores e
alguns educadores, onde em duas horas discutiram um meio para evitar a
greve e eles não abriram mão e perguntou ao Silvio Nery se ele teve
recurso paga pagar os concursados no mês de Janeiro e como ira pagar a
todos os funcionários no mês de março e citou a ele que em muitos outros
municípios que estavam com dificuldade dividiram os pagamentos, porem
não aceitaram esse acordo. Diz que não incentiva, mais se não tiver acordo
tem que se fazer greve, pois e voltado para o social, pois se hoje somos
liberto foi devido os movimentos sociais. Fala que esta em busca de
conhecimento e não tem medo de errar, pois do erro que acertamos e esta
se preparando para desenvolver um bom trabalho, não se preocupa com o
dia de amanha ou o que vem a acontecer daqui a quatro anos, mais seguirá
sua ideologia neste mandato. Pede aos vereadores que busque recurso,
mais que esta Casa fiscalize as obras e os recursos e tem certeza que esta
Casa vai fazer a diferença. O próximo a fazer uso da palavra e o vereador
Alécio Pessoa, o qual cumprimenta a todos e comenta sobre a indicação
de um posto de saúde para a Jussama o qual e de grande necessidade e já
levou oficio ao deputado Federal Asdrúbal e Zequinha Marinho solicitando
ponte do rio salobro na região de Santa Luzia e de uma lavanderia publica
para o setor Vila nova III. Diz que o vereador Geral quando fala de
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Educação fala com grande pulso e acredita que o vereador fará um bom
trabalho nesta área. Diz que para Cristovam Buarque o desenvolvimento de
uma nação vem da educação e quando uma família humilde forma um filho
com certeza terão melhor qualidade de vida porque ele vai arrumar um bom
trabalho e ajudar a família, manifesta apoio ao colega vereador para ajudar
no que for necessário. Parabeniza o vereador Boro pelo discurso e afirma
que devemos cobrar sim, pois esse e o papel do vereador e se esta
cobrando estamos assessorando o Prefeito e acredita que o novo secretario
de saúde fará um bom trabalho, mais no momento tem sim essa deficiência.
Comenta que a construção de uma ponte de concreto se torna um trabalho
mais barato e seguro, sem falar na escassez da madeira. Discorre sobre a
situação critica do setor Tio Xis e necessita fazer uma boca de lobo no
córrego que atravessa o setor, assim como precisa da colocação das
lâmpadas e alguns pontos e já cobrou do secretario finanças que afirmou já
ter feito licitação. O próximo a fazer uso da palavra e o vereador António
Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e diz que observando os discursos
dos vereadores vê a necessidade de melhoria na realidade do município.
Diz que conversando com o Secretario de Saúde o mesmo lhe expôs uma
dificuldade da secretaria e por outro lado algumas melhorias que vem
beneficiar e garantia de bom andamento da saúde. Fala que o Secretario
comentou que esta com as prestações de serviços e relatórios que não
estão equivalentes ao recurso destinado da saúde e não tem como ir ao
Secretario Geral da saúde para pedir mais recurso se esta com a produção
em atraso e já reuniu com os profissionais e técnicos da saúde para se
regularizar esse trabalho, no momento chegou o vice-Prefeito levando
proposta de fazer encaminhamento de pedido de ampliação e equipamento
completo para o centro cirúrgico e ambulância. Acredita que com o impulso
dos vereadores juntos com o secretariado faram um bom trabalho.
Parabeniza os educadores porque são eles se formam os médicos e
especialistas em todas as áreas. Comenta que na reunião hoje com o
Andrei, Secretario de educação e vereadores foi reivindicado a reposição
desta 75 hora e foi feito alguns cálculos e segundo os cálculos não havia
nenhuma possibilidade para essa reposição, porem contudo estamos aqui
dando apoio dentro do possível para conseguir esta reposição, mais pede
aos educadores que avalie a situação e não deixe de buscar seus direitos,
porem pense no estrago de uma greve para os alunos. O próximo a usar a
palavra é o vereador Arly Manoel, o qual faz os cumprimentos de rotina e
comenta sobre a situação da saúde e precariedade do aparelho de raio-X.
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Fala que formaram uma comissão na legislatura passada para irem à
superintendência do Banco do Brasil e o que foi exposto que a maior
dificuldade era a folha de pagamento dos funcionários que foi vendida para
o ex-gestor, porem esse comodato se expira nesta ano e fica mais fácil
solicita a agilidade na implantação desta agencia. Discorre sobre a Reunião
com o Andrei e Vereadores, na qual perguntou ao Secretario de Finanças
qual o valor da folha de pagamento do mês de janeiro, sendo que o mesmo
respondeu que era de 770.000,00 e ao analisar o orçamento da educação
no final do ano não terá recurso para pagar e se esta greve não acontecer
agora e o orçamento não estive errado no final do ano será inevitável e o
secretario de finanças comentou que não tem condições de pagar e que os
educadores busquem seus direitos, porque eles estão respaldados. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Renato Alencar, que cumprimenta a
todos e discorre sobre a situação dos educadores e afirmar que fizeram o
possível para que houvesse um acordo, porem infelizmente não houve
acordo. Fala que é uma situação difícil o cidadão esta contando com um
recurso para suprir suas necessidades e no ato do pagamento esse recurso
é cortado. Parabeniza o ex-vice Prefeito Adélio pelo brilhante trabalho
desempenhado frente à secretaria de saúde. Comenta sobre a exorbitante
cobrança de iluminação publica rural a qual foi um erro aprovado nesta
Casa no ano de 2002 que necessita urgentemente ser revisada e alterada.
Diz que muitos erros cometidos são provenientes da falta de comunicação
entre os poderes municipais, lê artigo 12 da Lei orgânica do município onde
fala sobre a contratação de funcionários e com certeza o vereador deve
esta ciente das decisões do Executivo para juntos tomar as decisões e
assim não decepcionar o cidadão. Logo após faz uso da palavra o vereador
Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece aos
colegas vereadores pela aprovação de suas indicações as quais beneficiam
a população, indicações esta feitas em reunião pelos moradores das
regiões de piaçaba e Tabuleiro, sendo que algumas delas de grande
prioridade. Parabeniza a população de Piaçaba e Tabuleiro que estão
unidos e empenhado em ajudar no desenvolvimento do município. Coloca
seu mandato a disposição do povo de Floresta e aquilo que puder esta
buscando para a melhoria do município fará o possível e com certeza a
melhoria só acontece se tiver união e neste momento pede aos colegas
vereadores que trabalhe unido em prol do bem estar dos munícipes.
Manifesta insatisfação e tristeza ao resultado da reunião entre os
vereadores o secretario de educação e o secretario de Finanças, mais
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espera que as coisas se normalize e pede a Deus que toque o coração de
cada envolvido par que analisem e veja que o melhor caminho não é a
greve, mais entende o direito de cada um. Diz que ontem precisou falar com
o Secretario de Saúde para falar sobre o problema de saúde de uma
senhora lá o secretario lhe passou muitas informações referente a saúde e
esta área tem um conselho e acredita que esta funcionado e o senhor
Domingos disse que se concretizar as ideias do secretario as coisa vão
melhorar. E não havendo mais nada a tratar a senhora presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 22: 22 hs (vinte e uma horas e vinte e dois
minutos), e convoca os vereadores para o próximo período de sessões
ordinárias com inicio previsto para o dia 25 de março do corrente ano, no
horário regimental. E para constar eu Vereador Arly Manoel, 1° Secretário
lavrei e assino, s -̂pfesefit̂  Ata, que se achada conforme vai assinada por
mim e pelos de/mats^membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
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Vereadof<^y^»^^ , Arly Manoel 1°. Secretário, Vereadora Roseni
Brito hjL&uc^ , Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,
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