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ATA N° 37, DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE DESEMBRO 2014

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2014, às nove horas, na Sala das Sessões
Maria José Santana de Oliveira, sob a presidência do Presidente Gedalvo Oliveira
Matos, foram abertos os trabalhos desta Casa. Após saudar aos presentes, o
Presidente, constatou junto ao 10 Secretário que estavam presentes todos os Edis. Ato "
contínuo, o Presidente declarou aberta a Sessão e em seguida determinou a leitura da /" .....
Ata da Sessão anterior, a qual depois de lida foi discutida e aprovada pelos presentes. / r )
Em seguida, o Presidente informou que nesta data ocorreria a eleição para renovação I \;i
da Mesa Diretora para o biênio 2015/2016 e determinou a leitura do requerimento dEVI .~\'
registro da chapa denominada "Legislativo Forte", subscrito pelos Vereadores Antonio /1'\
da Silva Veloso, Ricardo de Jesus, Célio Marinho de Souza e José Amaro Gome~;'\~y,
Roseira. Foi lido ainda neste momento, convite enviado pela Diretora do Colégi~ j~t.;....\\
Manoel Ribeiro Carneiro, a qual convida os membros desta Casa para prestigiarem 3".\,

Festa de Aniversario dos 40 anos deste respectivo colégio, que acontecerá nesta sexta '.
feira dia 12 de dezembro ás sete horas da manhã. Em seguida, o Presidente declarou
que estava deferido o registro da única chapa inscrita e anuncia que a votação será
nominal. Foi iniciada a votação com a chamada nominal dos Vereadores pela ordem
alfabética, que teve o seguinte resultado: dez votos sim para a chapa "Legislativo
Forte" e uma abstenção. O Presidente proclamou eleita a nova Mesa Diretora para o
biênio 2015/2016, que ficou com a seguinte composição: Presidente - Antonio da Silva
Veloso; Vice-Presidente - Ricardo de Jesus; 10 Secretário - Célio Marinho de Souza e
20 Secretário - José Amaro Gomes Roseira. Depois de anunciado o resultado da
eleição, foi definido que a Mesa Diretora eleita assumirá automaticamente em 01
janeiro de 2015, com mandato que dura até a data de 31 de dezembro de 2016. Em
seguida, considerando que havia orador inscrito para o Pequeno Expediente, o
Presidente passou a palavra para o Vereador Renaldo dos Santos Porto, que saudou
a todos e disse estar envergonhado por não haver outra chapa para disputar, para
haver oposição, disse esta ainda mais envergonhado com o fato de vários servidores
municipais se encontrarem sem receber os seus salários e disse que a que a
população deve se preparar pois problemas piores virão e agradeceu a todos. O
Presidente passou a palavra para o Vereador José Alencar Arrabal, que saudou a
todos, disse que foi discutido no ano passado sobre o pagamento dos servidores e
solicitou que o Presidente encaminhe ao gestor um documento exigindo que os
aposentados recebam na mesma data do pagamento dos demais servidores; disse
estar chateado por não ter conseguido durante o ano inteiro regularizar o salário doé
motori~tas, e agrad.eceu a todos. Não havendo mais oradores inscrito para o Peque~.\ ;
Expediente,~ Presl~ente passou para o Grande Expediente, onde !ez uso da pal~v~a9~'--;,~1
Vereador Ceho Marmho de Souza, que saudou aos presentes e disse que no proxlmo"_!~
ano acontecerá uma nova gestão de uma maneira diferente e destacou que ele atuará 1':~~<
como 10 Secretário e ressaltou que continuará fazendo seu trabalho, realizando ';~
projetos, indicações e muito mais; finalizou parabenizando o atual Presidente Gedalvo
Oliveira Matos pelo seu trabalho nesta Casa de Leis e agradeceu a todos. yJPresidente
passou a palavra para o Vereador Renaldo dos Santos Porto, que saudou a todos, e
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iniciou seu discurso ressaltando que é preciso levar a Câmara para mais perto da
população de Itabela, disse que na próxima semana será realizada a votação do
Orçamento Municipal para o ano de 2015, relatou que a cerâmica está se perdendo e
outros materiais de construção que estão na secretaria de saúde; destacou a reforma
da policlínica, da creche, disse que se fosse observar os valores que foram gastos teria
construído outra creche; disse que em Monte Pascoal a Creche e o PETI estão
fechados, o que considera vergonhoso, e finalizou falando que os trabalhos não
podem ser direcionados apenas sobre os vereadores, é preciso que haja cobrança da
população e agradeceu a todos. O Presidente passou a palavra para o Vereador José
Alencar Arrabal, que saudou a todos e iniciou seu discurso falou sobre orçamento e o
atraso dos salários dos servidores, disse que está encaminhando um oficio ao gestor
para que sejam resolvido diversos problemas que são ignorados pelos secretários,
como é o caso da Patrol e dos ônibus que estão parados, o vereador destacou que
nenhum destes prefeitos que passaram por aqui gostam de esporte, ou de cultura, pois
qualquer evento que aconteça não recebe nenhum tipo de apoio; falou também que
deve alguma satisfação a população que o elegeu com quase 600 votos, disse que já
tem dois anos que esta lutando para que o salário dos funcionários sejam depositados
no dia correto, que o problema não é falta de dinheiro pois chegou ao município dois
milhões e novecentos mil reais; disse que alguns secretários são irresponsáveis e
devem ser mandado embora, e agradeceu a todos. O Presidente passou a palavra
para o Vereador Ricardo de Jesus, que saudou a todos e iniciou suas palavras
parabenizando aos sites que realizaram a matéria referente a falta de iluminação
pública no centro da cidade na Praça da Matriz, disse também que o Secretário de
Saúde precisa investigar a situação do Dr. Eduardo, que atende no hospital da cidade, ',
pois este está deixando de atender os pacientes, para ficar batendo papo do lado de\\,s.·~
fora da unidade hospitalar; disse que que só votara no Orçamento do Município se for ~
realizado os repasses dos salários dos servidores; falou também que não aceitou o )
cargo de Vice presidente por status e sim, para colaborar com a melhoria dos
trabalhos, e agradeceu a todos. O Presidente passou a palavra para o Vereador
Antônio da Silva Veloso, que saudou a todos, iniciou dizendo que poderia estar feliz
pela sua eleição, porém está triste por conta do salário dos servidores que se encontra
em atraso, parabenizou ao presidente Gedalvo Oliveira Matos e agradeceu aos demais
vereadores pelo apoio; destacou que se encontra preparado para ajudar o,
desenvolvimento do Município, e agradeceu a todos. Neste momento o Presidenté
Gedalvo Oliveira Matos solicitou que o Vice-presidente Antônio da Silva Veios'
assumisse seu lugar na mesa para que o mesmo fizesse uso da palavra. Ao iniciar se "
pronunciamento, o Presidente e Vereador Gedalvo Oliveira Matos, saudou a todos,
parabenizou ao novo presidente e a todos que compõem a nova Mesa Diretora, falou
também que infelizmente existem várias irregularidades o que deixa os parlamentares
decepcionados; disse estar deixando a Presidência de cabeça erguida, pois não
cometeu nenhuma irregularidade e se sente honrado por isso, e finalizou agradeceu a
todos pelo apoio. Continuando, o Presidente em exercício determinou a leitura do Edital
de convocação da Sessão Extraordinária de n?007/2014, pelo qual convçõã'a-todos os( ..
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_JtªQ-~€!ispara participarem da Sessão Extraordinária, para o dia 16 de dezembro do ano
Poder Le~ffiat\YfSo ás nove horas, para apreciação da Proposta de LOA - Lei Orçamentária

Anual para 2015. Ao final, foi lavrada a presente ata, qyedepois de lida, segue
assinada pelos membros da Mesa presentes 1)EÍ;3' -:> ~-J~!p~íos\'Yereadores presentes
que desejarem. /~\\ r;, !I\ .
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