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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE JUNHO DE 2013.
ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 26 de junho 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 (3,19) 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 lido os pareceres da Comissão de
Legislação Justiça e Redação sobre o Projeto de Resolução n° 001/13 e
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 001/13, concluída as leituras a
senhora Presidente colocou em discussão em turno único os Pareceres,
como não houve discussão em seguida os mesmos foram postos em votação
em turno único, pelo processo simbólico, sendo ambos Aprovados por
Unanimidade, Dando seguimento à sessão a senhora presidente declarou
iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: para os vereadores inscritos,
iniciando com o vereador Renato Alencar, que cumprimenta a todos e fala
de luta dos vereadores em busca de melhoria do município. Discorre sobre o
projeto de plano de carreira dos educadores e como vereador apoio os
professores e jamais aceitará algo que prejudique a classe. Fala que até dois
mil e dezesseis tem a responsabilidade de representar um povo e fazer o
melhor para esse povo e defender seus direitos. Comenta sobre o excesso
de poeira na Vila Bela Vista e se dispõe a ir ao Prefeito cobrar uma ação no
sentido de melhor a condição de vida dos moradores daquela Vila. Diz que
os vereadores devem analisar essa Administração e verse não esta
trabalhando no município por falta de verba ou de interesse se for falta de
verba os vereadores devem ajudar buscar recurso e nesse caos acredita ser
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necessário criar uma CPI a fim de esclarecer a verdade e assim defender ou
acusar o Prefeito. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro
Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre sua viagem A
Brasília mês de abril, onde protocolou oficio em vários Ministérios e hoje
recebeu correspondência do INCRA, onde cita que por determinação do
Governo o Orçamento do INCRA priorizará as famílias que estão
contempladas dentro do rol das políticas publicas, então abre-se assim uma
oportunidade para as prefeitura as demanda por obra e serviço social e
receber os meios para organizarem parcerias para enfrentar esses
problemas. Diz que o Presidente do Sindicato Domingos Alves esteve em
Brasília onde trouxe a informação de que os municípios irão receber
maquinários para ajudar nos assentamentos. Comenta que desde segunda
feira vai a Prefeitura e não encontra o Prefeito e já falou com os assessores
e ainda não conseguiu marcar uma reunião. Diz que tirou fotos de alguns
locais críticos na região e a Secretaria de obras não toma uma atitude
deixando a população estão indignadas com a situação e deixa aqui seu
repudio por tentar várias vezes marcar uma reunião é informado pelos
assessores que não está e alguém liga dizendo que o Prefeito está na
Prefeitura, isso é falta de respeito com este representante do povo. Em
seguida usa a palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual cumprimenta a todos
e afirma ao vereador Lázaro que realmente passou o dia junto com o Prefeito
na Vila Bela Vista. Comenta que esteve em Brasília, onde fez um pedido ao
Deputado Zequinha Marinho de um trator para Floresta e um postinho de
saúde de Juassama e hoje recebeu informação de que o trator já está no
orçamento falta as documentação necessárias para a liberação do mesmo.
Comenta que o Prefeito falou que a Construforte tem a responsabilidade de
fazer o asfalto até o início da avenida sete de setembro, porem conseguiu
com o Governador o asfalta até a saída de Bela Vista. Fala que a Prefeitura
está fazendo um bom trabalho na beira do rio Araguaia, onde terá um espaço
muito amplo para estacionamento durante o veraneio. Em seguida faz uso da
palavra o vereador Geraldo Frederico, que faz os cumprimentos de rotina e
fala aos funcionários da saúde que ontem o secretário da saúde usou a
tribuna e disse que o prazo para os funcionários da saúde assumir os cargos
era hoje, porém conversando com um funcionário, até o momento nenhum
foi chamado e como vereador temos que cumprir com nosso papel de
defender o povo e os funcionários estão todos chateados tanto da saúde
como da Educação e por esta razão pede a esta Casa que mostre o valor
destes Vereadores e crie uma CPI para averiguar a situação nestas duas
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áreas e tem certeza que encontrará muitas irregularidades e afirma que fará
um requerimento pedindo a criação desta CPI e de ante mão pede o apoio
dos colegas. Diz que lendo a licitação dos ônibus encontrou várias
irregularidades. Cita que quando iniciou o asfaltamento das ruas ficou feliz,
porem com trinta dias da realização da obra já tem trecho do asfalto
rachando, mostrando os defeitos e com o período de chuva aparecerá muitos
buracos. Se solidariza ao vereador Lázaro diante as situação das estradas
da região de Piaçaba e ao criar uma CPI não é dizer que o Prefeito está
fraudando os recurso, mais fiscalizar e se o Prefeito estiver certo não é
vergonha vir a esta tribuna e parabeniza-lo e se tiver falha é claro devemos
puni-lo, o que não pode e esta Casa se curvar e deixa as coisas acontecer
de forma aleatória. Discorre sobre as obras em andamentos no município,
onde alguns recursos já caiu na conta e as mesma estão sem terminar, tem
bueiro feito três vezes no mesmo local e está lá intrafegável, então os
vereadores devem se unir e cobrar esse é o papel de cada vereador. Diz que
amanhã haverá reunião do SINTEPP com os educadores e pede que
compareçam e lutem pelos objetivo de cada um e estará lá junto com a classe
apoiando no que for necessário. Ato seguinte a senhora Presidente dá inicio
a fase destinada a ORDEM DO DIA: Iniciando com a Discussão em Primeiro
turno, de artigo por artigo o Projeto de Lei n° 338/13, que dispõe sobre
Autorização para o Poder Executivo Alienar bem Imóvel e continuando foi
colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 9°, obtendo assim
Aprovação Unânime, na sequência foi colocada em votação em Primeiro
turno, de artigo por artigo o Projeto de Lei n° 345/13, que dispõe sobre
Autorização para o Poder Executivo Alienar bem Imóvel e continuando foi
colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 9°, obtendo assim
Aprovação Unânime. Continuando foi posto em Discussão em Primeiro
turno, artigo por artigo do Projeto de Lei n° 346/13, que dispõe sobre
Autorização para "o Poder Executivo Alienar bem Imóvel e continuando foi
colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 9°, obtendo assim
Aprovação Unânime. Seguindo foi posto em Discussão em Primeiro turno,
de artigo por artigo o Projeto de Lei n° 347/13, que dispõe sobre Autorização
para o Poder Executivo Alienar bem Imóvel e continuando foi colocado em
Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 9°, obtendo assim Aprovação
Unânime. Dando continuidade foi posto em Discussão em Primeiro turno, de
artigo por artigo o Projeto de Lei Complementar n° 038/13, que dispõe sobre
Alterar a Lei Complementar 032/13, de 06 de maio de 2013. e continuando
foi colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 2°, obtendo assim
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Aprovação Unânime. Ato seguido foi posto em Discussão em turno único a
projeto de Resolução n° 001/13, que dispõe sobre altera a Resolução n°
001/12, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa e plano
de carreira, cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal e
continuando foi colocado em Votação em turno único, obtendo assim
Aprovação Unânime. E não havendo mais nada a tratar a senhora
presidente declarou encerrada a presente sessão ás 22: 30 hs (vinte e duas
horas e trinta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessões
ordinárias o dia 27 de junho do corrente ano, no horário regimental. Decorrido
o prazo regimenta de dez minutos a senhora Presidente concede a palavra
ao senhor Ronildo Pereira da Silva, que cumprimenta a todos e discorre sobre
seu trabalho nesta Casa como vereador e das dificuldades de ser assumir o
cargo de Vereador e hoje ouvindo os discursos vê a vontade de cada em
buscar desenvolvimento, defendendo o povo da forma que acha mais certo.
Diz que durante os quatro anos que foi vereador teve muitos conflitos mais
defendeu o povo e desenvolveu seu trabalho e mesmo com os conflitos não
criou inimizade. Parabeniza os vereadores reeleitos em especial ao vereador
Boro que ficou satisfeito com sua reeleição. Parabeniza os vereadores eleitos
principalmente os companheiros de partido e pede que continuem firma em
suas caminhadas. Diz que hoje vem a esta Casa se falar que hoje está
desenvolvendo um trabalho no MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário
e está desenvolvendo um trabalho de articulador territorial que vem com o
objetivo de potencializar as regiões que tem baixo índice de desenvolvimento
económico e está atuando no território sul e alto Xingu, são 15 município,
aonde vem discutindo as necessidades e o que é de mais urgente e
apresentando as políticas disponíveis. E hoje o governo tem vários
programas que pode está disponibilizando aos municípios, cita os programas
que pode ser acessado através do programa território da cidadania. Diante
disso está nesta Casa se apresentando e se colocando à disposição de cada
vereador e pede que o procure para esta juntos desenvolvendo projeto que
venha beneficiar Floresta do Araguaia. 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


