
ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
1a SESSÃÇ ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE SETEMBRO
DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 24 de setembro 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
Provérbios (2,20) 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 foram lidos as correspondências
recebidas pela Câmara Municipal; Indicação 048/13, de autoria do
vereador Dorisvaldo Pires. Dando continuidade a sessão a senhora
Presidente colocou em discussão em turno único a indicações 048/13,
como não houve discussão a mesma foi postas em votação, pelo
processo simbólico, sendo Aprovados por Unanimidade. Concluída
esta fase da sessão à senhora presidente declarou iniciada a fase
destinada ao TEMA LIVRE: Iniciando com o vereador António Luís que
cumprimenta a todos e elogia os trabalhos dos colegas vereadores, fala
da importância de trabalharem em união, pois assim tem mais força.
Discorre das dificuldades enfrentadas pelo município, mostra sua
preocupação com a proximidade das chuvas visto que tem muitas
pontes precisando de reparos e se coloca a disposição para ajudar no
que for necessário. O próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro
Purcino o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a viagem
á Belém e na ocasião teve a oportunidade de assistir ao discurso da
deputada Estadual Bernadete que falou sobra o programa do governo
Federal MAIS MÉDICO e relembra alguns dos objetivos do programa
que a Deputada citando-os. Fala de sua alegria, pois o município foi
contemplado com 4 médicos apesar das dificuldades financeiras que a
secretaria de Saúde vem enfrentando e mostra o seu desejo que a
saúde melhore. O próximo á fazer uso da palavra é o vereador Renato
que cumprimenta á todos e discorre sobre as viagens que os colegas



vereadores tem feito á Belém em busca de benefícios para população.
Comenta sobre a situação da Policia Civil que estar com quase dois
anos sem delegado, fala que em sua ultima viagem á Belém, esteve em
uma reunião com o Delegado Geral da Policia Civil juntamente com os
vereadores Lázaro, Dorisvaldo, Alécio e Raimundo Sarafim e expôs
nossa situação. Na ocasião ficou sabendo que o delegado lotado pra
trabalhar aqui em Floresta esta no município de Rio Maria assim como a
viatura que estar em Conceição, a questão da viatura foi resolvido e o
Delegado Geral prometeu que muito em breve irá resolver a situação do
Delegado, ressalta que a necessidade de um delegado em nosso
município é maior do que Rio Maria visto que a população é maior, fala
que os vereadores tem que fiscalizar porque é muito fácil desviar os
recursos de um município para outro. Fala sobre os 4 médicos que veio
do programa Mais Médico do Governo Federal os quais vieram de outro
país para trabalhar em nosso município e não houve nenhuma recepção
para eles. Dando continuidade usa a palavra o vereador José Maria o
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o que os discursos
da sessão anterior a referente a iluminação publica e das pontes, sendo
que hoje esteve com Prefeito e na ocasião conversou com ele sobre
assunto e o mesmo pediu mais um pouco de paciência e garantiu que
irá resolver essa situação. Discorre sobre do afastamento do secretario
de saúde, na qual há muitas especulações a respeito, porem não é
comprovado desvio de recurso, mais sim que ouve falta de
administração e agora cabe ao Gestor tomar as devidas providencias. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico que
cumprimenta a todos e manifesta satisfação referente a lotação dos 4
médicos em nosso município, lembra que apesar da vinda dos médicos
ainda á muito o que fazer nesta área. Comenta sobre o afastamento do
secretario de saúde e fala que é responsabilidade do Gestor, pois e
obrigação dele cuidar do município. Discorre sobre sua preocupação e
dos colegas vereadores com o inicio das chuvas porque tem muitas
pontes a serem recuperadas e se não foi feito em 3 meses acredita não
haverá tempo de realizar todos os reparos a serem feitos e a população
culpa os vereadores e o povo tem razão porque os vereadores foram
eleitos para cobrar é fiscalizar. Fala que alguns produtores o procuraram
porque estão temendo ter que pagar pra fazer as estradas para não
perderem suas safras. Conclui dizendo que o importante não é saber
quem executou a obra mais sim a quantidade de pessoa a ser
beneficiadas. E não havendo mais nada a tratar a senhora presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 21: 15 hs (vinte e uma horas e
quinze minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessões
ordinárias o dia 25 de setembro do corrente ano, no horário regimental.
E para constar eu Vereador Arly Manoel, 1° Secretário lavrei e assino a



pres te Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e pelos
mbros 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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