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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 29 DE MAIO DE 2015. ÁS
09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 29 de maio de 2015, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a presidência do
vereador JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador
RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário e a vereadora
ROSENI BRITO SOUSA BRASIL, 2a Secretária, em seguida o senhor
presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual
constatou a presença de dez vereadores, havendo portanto, quorum. Dando
prosseguimento à sessão o senhor presidente convidou a todos para ficarem
de pé em saudação as bandeiras nacional, estadual e municipal e determinou
a segunda secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido
Salmo (128:1) declarando aberta a sessão de acordo com o artigo 110 do
regimento interno, continuando solicitou do 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.
Leitura da indicação n° 022/15, de autoria do vereador António Luiz, sendo a
mesma colocada em votação e sendo aprovado por unanimidade. Leitura
do requerimento n° 004/15, de autorias dos vereadores, sendo o mesmo
colocado em votação e aprovado por unanimidade. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Renato de Alencar o qual faz os cumprimentos de
rotina e manifesta satisfação pela atitude do Presidente desta Casa de Leis,
em convocar os vereadores para uma reunião e resolver em comum acordo
como será feito a divulgação dos trabalhos dos vereadores. Discorre sobre a
situação das estradas vicinais e fala que o período de estiagem das chuvas
é ideal para fazer as recuperações dessas estradas, em vista disso
precisamos cobrar do Executivo providencias nesse sentido. Comenta sobre
as lombadas que foram feitas nas ruas do município e fala que no Código de
Trânsito, existe lombadas da forma que foi feito, porém precisam serem
devidamente sinalizadas e do jeito que está sem sinalização é muito
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perigoso, podendo causar sérios acidentes. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e fala que o homem
público precisa divulgar o seu trabalho e a população aprecia ter
conhecimento dos trabalhos dos parlamentares e por isso entrou mais uma
vez com esse requerimento, para ser transmitido as sessões pela rádio,
porque ver que é necessário informa a população das coisas que acontecem
no município. Manifesta satisfação pelo seu requerimento ter sido colocado
e agradece o apoio de todos os vereadores e diz que a próxima sessão será
transmitido pela rádio. Fala que entrou em contato com o assessor do
Deputado Dirceu e foi informado que o caminhão para a Cooperativa e três
motos para Associações está na SAGRI para ser empenhado e acredita que
em breve esses veículos serão enviados para Floresta do Araguaia. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o festival do abacaxi e diz que
as pessoas que visitam o município nesse período elogiou bastante a
organização desse evento. Discorre sobre a reforma política e fala da
proposta do distritão que infelizmente não foi aprovado. Diz que a população
está pedindo a reforma política, porém infelizmente a vontade da população
não está sendo levado em consideração. Dando continuidade à sessão faz
uso da palavra o vereador Arly Manoel o qual cumprimenta a todos e
parabeniza a todos os vereadores por terem chegado a um acordo e ter
findado com essa discussão sobre a radio, e a partir do mês que vem as
sessões serão transmitidas pela rádio. Diz que quando uma pessoas publica
uma matéria, ele é responsável por ela e o locutor da rádio não pode usar de
mentiras e criticar os vereadores, pode induzir uma pessoa que está dando
entrevista a criticar, e infelizmente em Floresta o locutor, usa essa ferramenta
para falar mentiras a respeito dessa Casa de Leis. Discorre sobre a reforma
política e fala que percebeu que aqueles políticos estão trabalhando em
beneficio próprio e não em prol da sociedade. Fala aos colegas vereadores
que estão trabalhando para criar o Sindicato Rural de Floresta do Araguaia e
convida a todos para participarem dia 12 de junho as 15:00 e fala que não
tem bandeira política nesse projeto. Em seguida o senhor Presidente passou
a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a usar a palavra,
o vereador José Maria Magalhães cumprimenta a todos e discorre sobre a
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rádio e fala que teve uma reunião om os vereadores e chegarão a uma
decisão fala ao colega vereador Lázaro Purcino que está à disposição para
o que precisar. Diz que a rádio ainda não está transmitido as sessões porque
tem pessoas que trabalham nesse importante meio de divulgação que não
sabe se expressar. Diz que na sessão anterior foi falado pelo vereador
Geraldo que tem pais tirando seus filhos da creche por causa do calor, então
acredita que é preciso verificar se o que é dito é verdade para não divulgar
mentiras e pedi aos demais vereadores que façam uma visita na creche e
verificar com seus próprios olhos a real situação da creche. ORDEM DO DIA.
Iniciando com a discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei
411/15, o qual dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo
colocado em votação de forma global e obtendo aprovação unânime.
Discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei 412/15, o qual
dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação
de forma global e obtendo aprovação unânime. Discussão em segundo
turno de forma global o projeto de lei 413/15, o qual dispõe sobre alienação
de bem imóvel, sendo o mesmo posto em votação de forma global e sendo
aprovação por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 40 (onze e horas e
quarenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 23 de junho do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo
regimental o senhor Presidente convidar o José Zamitte, para usar a palavra,
o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a saúde pública do município e
diz que na sessão anterior o vereador António Luiz elogiou os funcionários
da saúde, e o parabeniza por isso, poie é um trabalho árduo e pede que todos
os parlamentares reconheçam a importância desse trabalho. Fala que há
quase quatro anos estão lutando pelo plano de carreira, sem êxito e cabe aos
vereadores lutar juntamente com esses trabalhadores por esse objetivo.
Discorre sobre o plano de carreira do magistério público e diz que houve dois
artigos nesse plano de carreira que prejudicou todos os funcionários públicos
que foi o artigo que trata do triénio e o adicional por tempo de serviço. Pede
a atenção dos vereadores no repasse da saúde que teve um corte no valor
de 9.000.000,00 (nove milhões), e no repasse do INSS, que é recolhido
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porém não é repassado, bem como um funcionário disponível para o
Sindicato da Saúde para correr atrás dos interesses do Sindicato. Faz a
parte os vereadores António Luiz, Piquena Vital, Renato de Alencar, Arly
Manoel, parabeniza e agradece o senhor José Zamitte pela disposição de
usar a tribuna e expor essas questões e se colocam a disposição para
ajudar no que for necessário. E para constar eu vereador Lázaro Purcino
da silva, 1/nSecretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada

/ai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa
Câmara Municipal, Vereador, ^l^ffi^ Raimundo

Ives 1°. Secretário, Vereador José Maria Magalhães

conforme
Diretorâ
Nona

., Presidente, Vereadora Roseni Brito Sousa Brasil,
2a. Secretária.
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