
ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE SETEMBRO DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 25 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 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 (3:9) 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 é lido os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e
Obras Serviços Públicos e outras atividades sobre os projetos de Lei n° 367/13,
370/13, 371/13, 372/13, 373/13 e 375/13. Os quais dispõem sobre autorizar o Poder
executivo a alienar bem imóvel de seu património. Dando continuidade a senhora
Presidente colocou em discussão em turno único os pareceres, cada qual por sua
vez. Como não houve discussão os mesmos 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 Lázaro Purcino que cumprimenta a todos e discorre sobre sua
viagem á Belém, onde esteve no gabinete da Deputada Estadual Bernadete e
conseguiu uma emenda para a compra de dois tanques para resfriamento de leite
para a cooperativa COOPELFA que irá beneficiar a região do Tabuleiro, Piaçaba e
Bom Jesus, agora com seis tanques, e através da cooperativa valorizou o leite e a
renda familiar. Diz que através da deputada Bernadete esta conseguindo três motos
para as regiões da Vila Mendonça, Salobro e Pirosca, agradece a deputada pelo
apoio. Fala sobre situação da saúde no município e diz que os vereadores precisam
fiscalizar e luta pelo o povo, pois esse é o dever do vereador. O próximo a usar
palavra é o vereador Renato o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
o programa minha casa minha vida, manifesta desejo de que todas as pessoas que
precisa, tenha uma moradia digna. Fala que precisam orientar os pescadores a
respeito do beneficio da casa, porque alguns dos pescadores estão com um
financiamento em andamento de 130.000.00 e se pegarem a casa não vão pegar o
dinheiro do financiamento. Fala aos colegas radialistas que ousam os discursos com
mais atenção para não distorcerem o que os vereadores falam nesta casa, visto que
o que os colegas radialista falam abrange todo o município. Dando continuidade faz
uso da palavra o vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e discorre
sobre o recurso da assistência social que de janeiro a julho entrou 400.000.00
(quatrocentos mil reais) e não se ver trabalhos realizados por essa secretaria, diz
não estar defendendo o ex secretario de saúde mais se for comparar com a saúde
que tem médicos todos os dias, medicamentos para a população, a assistência
social não fez nada. Fala que seu desejo era chegar nesta casa e elogiar o Gestor,
mais não tem como porque o mesmo não tem trabalhado o suficiente para esta
recebendo elogios. O próximo a usar a palavra é o vereador António Luís que faz
os cumprimentos de rotina e fala das lutas dos colegas vereadores e ver que a



população tem os culpados por certos problemas do município. Parabeniza o Gestor
pela obra do ensino médio que estar em andamento. Agradece ao ex secretário
Cironedes por ter agilizado a documentação necessário para a vinda dos médicos
que veio trabalhar em nosso município, do programa do governo federal Mais
Médico, fala que o Ciro desempenhou um bom trabalho frente a Secretaria de
Saúde, no entanto somos humanos e estamos sujeitos ao erro, e não estar aqui
para criticar ninguém. Discorre sobre a posse do atual secretario Cleber e acredita
que ele irá fazer um ótimo trabalho em sua gestão, pois já tem experiência e acredita
que ele vai da continuidade aos projetos em andamento. Fala do empenho dos
colegas vereadores para conseguir o beneficio do programa minha casa minha vida
e sabe que esse programa vai beneficiar muitas famílias carentes do município de
Floresta. O próximo a usar a palavra é o vereador Alécio que faz os cumprimentos
de rotina e Parabeniza a Presidente Dilma pelo o programa mais medico o qual o Sul
do Pará foi beneficiado com 5 médicos e desses 4 veio para Floresta. Discorre sobre
as casas do programa minha casa minha vida e diz que todos os vereadores devem
se empenhar e juntar forças com o IDESP para alcançar o maior numero possível de
pessoas. Diz que no desenvolver desse trabalho seu único inimigo são os
problemas do município, porém devemos unir forças para o bem esta das famílias
Florestense. 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 os projetos de Lei n° 367/13, 370/13, 371/13, 372/13,
373/13 e 375/13. Os quais dispõem sobre autorizar o Poder executivo a alienar bem
imóvel de seu património, respectivamente, e continuando foi colocado em Votação
em primeiro turno cada qual por sua vez, do Art. 1° ao 9° obtendo assim Aprovação
Unânime. E não havendo mais nada a tratar a senhora presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 21: 20 hs (vinte e uma horas e vinte minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessões ordinárias o dia 26 de setembro do
corrente ano, no horário regimental. E para constar eu Vereador Arly Manoel, 1°
Sec/^íário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por

a§ 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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