
ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE JUNHO DE 2013. ÁS 20:00
HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 27 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 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 Provérbio (1, 5) 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, foram
lidas as correspondências recebidas pela Câmara Municipal. Em seguida foi lido a
Resolução da Mesa Diretora n° 004/13; Requerimentos n° 004/13, 005/13 e 006/13
de autoria do Vereador Lázaro Purcino. Dando continuidade a sessão colocou em
discussão em turno único os Requerimentos como não houve discussão em seguida
os mesmos foram postos em votação em turno único, pelo processo simbólico,
sendo Aprovados por Unanimidade. Concluída esta fase da sessão à senhora
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: Alécio da Costa
que cumprimenta a todos e fala da necessidade dos vereadores se unirem para
atender os anseios da população Florestense, assim como para analisar e aprovar
os projetos de modo que atenda a comunidade de forma satisfatória. Discorre sobre
suas conquistas em tão pouco tempo de trabalho. Fala que foi eleito para fazer o
melhor para Floresta e contribuir da melhor forma possível para o desenvolvimento
de Floresta do Araguaia. O próximo a usar a palavra é o vereador Raimundo
Nonato, o qual cumprimenta a todos e fala que ouvindo os pronunciamentos dos
colegas nos últimos três dias refletiu e constatou-se que não é vereador de tirar a
responsabilidade de sua pessoa para outro, pois em 27 de março aconteceu a prova
do concurso publico e já esta completando um ano e ainda não ocorreu o termo de
posse e já foi aprovado o projeto no ano passado e novamente o projeto deu entrada
na câmara e foi aprovado e ainda não foi chamado, então a responsabilidade do
gestor foi cumprido e não cabe ao assessor jurídico decidir se chamar ou não os
funcionário para assumir seus cargos e sim responsabilidade do gestor da saúde.
Agradece a secretaria de obras por atender ao pedido de recuperar algumas
estradas na região de Bom Jesus l. Em seguida usa a palavra o vereador Renato
Pereira que cumprimenta a todos e fala que fez requerimento junto com os
vereadores Lázaro e Geraldo Frederico e pede que o Prefeito atenda a fim de
esclarecer certos fatos à comunidade. Diz que como presidente da Comissão de
Legislação e Justiça fez o possível para dar parecer aos projetos em tramitação na
Câmara a fim de aprová-los em beneficio da população. Comenta que a equipe da
USPU ligou marcando que virão em breve para titular as áreas ribeirinha das vilas
Bela Vista e Ametista e assim a população conseguir alcançar seus direitos e
através disso conseguir financiamento para melhora a condição de vida das famílias.
Fala que o doutor Ivo é admirável, porem esta lá obedecendo a ordens e por isso
não deve se tirar a responsabilidade do gestor e jogar sobre o funcionário, por isso



,
crê que cada vereador se conversar com o Executivo para que possa acontecer
aquilo que cada um almeja. Logo após faz usa da palavra o vereador António Luiz,
que faz os cumprimentos de rotina e agradece a Secretaria de obras pelos serviços
realizados na região de ametista. Discorre sobre a aproximação do veraneio e do
festival do peixe na Vila Ametista e se preocupa com a situação de algumas
estradas da região, bem como a limpeza da Vila. Comenta sobre a situação dos
concordados os quais ainda não foram chamados para ocuparem seus cargos, -
sendo que hoje conversou com o doutor Ivo para saber o porquê os concordados
ainda não teria sido chamados e o mesmo disse que realmente a responsabilidade
era dele, devido a quantidade de documentos a serem analisadas, porem ainda hoje
tudo será resolvido e os contratos efetivados. Diz que pediu que o doutor Ivo
recebesse a equipe da saúde para ar esclarecimentos e o mesmo os recebeu na
sala de reunião da Prefeitura. O próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro
Purcino, que cumprimenta a todos e discorre sobre o pedido do povo da região de
são Brás os quais solicita a elevação do aterro da ponte do córrego ema. Diz que
neste seis meses fez muitas indicações a pedido da população para varias regiões,
porem sabe-se que a demanda é grade, mais o gestor não esta olhando para a
região de Piaçaba e Tabuleiro, onde tem muitas pontes em situação precária
dificultado o trânsito, no entanto acredita que neste período de estiagem o Executivo
tomara as providencias necessária e pede a Secretaria de Obra que atenda as
necessidades da população daquela região. Fala sobre o convénio 00019/2009,
para implantação de estrada vicinais nas regiões de entre rios l lote 76, entre rios II
lote 79, Mata Azul e Travessão, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta
mil reais) foi liberado 525.000,00 em 2009 e só agora o Prefeito iniciou as obras e já
fez requerimento pedindo informação referente a este convénio, no entanto ainda
não foi atendido, assim como não foi atendido o requerimento que solicita
informação referente ao calcário para os pequenos produtores. Diz que fiscalizar é o
dever do vereador e se esta Casa cumprir com seu papel estaremos fazendo com
nosso município se desenvolva e os recursos sejam aplicados de forma correta.
Logo após faz uso da palavra o vereador Raimundo Lopes, que faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre os trabalhos dos vereadores em especial
do vereador Lázaro, sendo que se todos fossem atendidos pelo menos a metade o
município estava bem adiantado infelizmente o vereador só tem a força de pedir por
isso seus pedido é feito direto e aguarda a resposta. Diz que esta fazendo parceria
com o Prefeito de Arapoema na área da saúde e se alguém precisar de ajuda nesta
área esta a disposição. Em seguida usa a palavra o vereador Geraldo Frederico,
que cumprimenta a todos e agradece aprovação do requerimento do vereador
Lázaro Purcino. Lamenta não poder participar da reunião com a equipe da saúde,
porem esta satisfeito em saber que logo os funcionários serão chamados para
assumirem seus cargos, reforça as palavra do vereador Lázaro referente aos
convénios em especial o que beneficia os agricultores com calcário, sendo que uma
parte do calcário esta em um deposito n Vila Bela Vista causando problemas de
saúde aos moradores da Vila, sendo que já devia ter sido distribuídos, porém o
recurso já foi pego, isso é falta de compromisso com o povo. compara o que esta
acontecendo com um funcionário que recebe o dinheiro do patrão e não faz o
serviço, é irresponsabilidade. Comenta sobre as varias indicações feitas pelo
vereador Lázaro as quais não foram atendidas, por isso não fez mais indicação e
também não tem nada a agradecer, porque nada foi feito em sua região, porem
continuará desempenhando seu papel. O vereador Lázaro Purcino faz a parte
dizendo que suas indicações foram feitas junto com a comunidade, aprovada pelos



Vereadores e cabe ao Prefeito cumprir com a parte dele a qual é executar as obra e
deixa claro que seu mandato é do povo de Floresta e fará o que é melhor para o
Povo, o vereador Geraldo Frederico volta a discursar dizendo que mudará suas
estratégia de trabalho, quando pedir e não for atendidos convidará o povo para vir
junto ao Prefeito fazer os seus pedidos, pois tem certeza que com a união do povo o
Executivo atenderá as necessidade de cada região. Discorre sobre com os
educadores de Floresta, onde ficou decidido que se o Projeto de plano de carreira
da Educação vir para esta Casa com o objetivo de suprimir a licença prémio o
adicional de serviço e os 15 dias, no mesmo momento iniciará a greve e se isto
acontecer a classe pode contar com o apoio deste vereador assim como os demais.
Manifesta satisfação com a decisão da Presidente Dilma em direcionar 75% do
royalty do petróleo para a Educação e acredita que toda a administração publica
deve voltar seu olhar para a educação a fim de que não se torne em vão os esforços
de nossa Presidente. Dando prosseguimento à sessão a senhora presidente
declarou iniciada a fase destinada a ORDEM DO DIA: Iniciando com a Discussão
em segundo turno, de forma global o Projeto de Lei 331/13 à 362/13, os quais
dispõem sobre alienação de bem imóvel. Os quais não foram discutidos pelos
vereadores presentes e continuando foram colocados em Votação em segundo
turno, cada qual por sua vez, obtendo assim Aprovação Unânime, na sequência foi
colocada em votação em segundo turno, de forma global o Projeto de Lei
Complementar n°. 038/13, que altera a Lei Complementar n° 032/13, o qual a
exemplo do anterior, não foi discutido, pelos vereadores, foi colocado em Votação
em segundo turno obtendo assim Aprovação Unânime. Continuando foi posto em
Discussão em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n°. 001/13, que dispõe
sobre a denominação de logradouro público. O que a exemplo do projeto anterior
não foi discutido pelos vereadores presentes e continuando foi colocado em Votação
em obtendo assim Aprovação Unânime. E não havendo mais nada a tratar a
senhora presidente declarou encerrada a presente sessão ás 22: 45 hs (vinte e duas
horas e quarenta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessões ordinárias o dia 26 de agosto do corrente ano, no horário regimental. E para
constar eu Vereador Arly Manoel, 1° Secretário lavrei^feasfÉjç) a presente Ata, que
se achada conforme vai assinada por mim e o í̂d^^^ t̂ó} membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Veread)Or(̂ ^^^^ \̂y Manoel 1°.
Secretário, Vereadora Roseni Brito '̂ dju^%k̂ ^ , Presidente, Vereador
Raimundo Nonato Alves,
oo Secretário ***************************************************************


