
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 22 DE JUNHO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 22 de junho 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 dos onze 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 (45:1,2) 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 parecer da comissão de
legislação, justiça e redação, apresentado ao projeto de lei n° 420/15,
sendo o mesmo colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Leitura - da comissão de educação, saúde e assistência social,
apresentado ao projeto de lei n° 420/15, o qual foi colocado em,votação e
aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei n° 421/15, que
dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo encaminhado
para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras
serviços públicos e outras atividades. Leitura do projeto de lei n° 422/15,
que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo encaminhado
para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras
serviços públicos e outras atividades. Leitura do projeto de lei n° 419/15,
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que dispões sobre as diretrizes gerais para elaboração da lei
orçamentaria para 2016, sendo o mesmo encaminhado para a comissão
de finanças e orçamentos. Leitura do projeto de lei n° 001/15-CMFA, que
dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores da Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo encaminhado para a
comissão de legislação, justiça e redação e comissão de finanças e
orçamentos. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz, o
qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pelo privilégio
de exercer o cargo de vereador, buscando sempre melhorias para o nosso
município apesar de as vezes não conseguimos realizar tudo o que é
necessário. Discorre sobre o projeto do plano municipal de educação e
fala que não acompanhou a elaboração do projeto, porém buscou se
informar do conteúdo do projeto e diz que o seu parecer é favorável e
acredita que ele será aprovado por unanimidade. Em seguida faz uso da
palavra o vereador Lázaro Purcino o qual faz os cumprimentos de rotina
e comenta sobre o plano municipal de educação e diz que o Governo
Federal aprovou o plano Nacional de educação e deu um prazo para os
Estados ~e Municípios de um ano para elaborarem o seu plano da
educação e infelizmente o Executivo deixou para elaborar esse projeto de
grande importância última hora. Fala que o projeto é muito bom, porém
gostaria que as comissões tivessem mais prazo para estudarem melhor o
projeto. Diz que esta Casa aprovou um requerimento para as sessões
serem transmitidas pela rádio e pede ao Presidente que fale o motivo de
não estar sendo transmitido. Em seguida faz uso da palavra a vereadora
Piquena Vital, a qual faz os cumprimentos de rotina e pede a todos que
façam um minuto de silêncio em homenagem ao seu avô que veio a
falecer no último dia 16. Agradece a todos pelo apoio neste momento
difícil e diz que seu avô foi guerreiro e lutou muito pela vida. Diz que ele
chegou o município com sete anos de idade e fez parte da história de
Floresta em vista disso pede aos colegas vereadores apoio no sentido de
colocar seu nome em algum órgão público, visando fazer uma
homenagem ao seu falecido avô e sugere a creche, que foi recém
inaugurada e ainda não tem nome. Dando continuidade à sessão faz uso
da palavra o vereador Irmão Geraldo, o qual faz os cumprimentos de
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rotina e .comenta sobre dois acidentes que sofreu no mesmo dia. Fala que
sempre procura ajudar as pessoas e as vezes é criticado por isso, no
entanto está determinado a sempre ajudar o seu próximo. Comenta sobre
o discurso do colega vereador Lázaro Purcino sobre a rádio. Parabeniza
a promotora da Comarca de Conceição pela a atitude de fazer cumprir a
Lei do Portal de Transparência, pois a corrupção se estendeu em todos
os partidos e se tornou um câncer na política, no entanto acredita que
ainda há homens sérios que horam a sociedade. Discorre sobre o plano
municipal de educação e diz que temo conhecimento que faltavam
apenas quatro municípios para elaborarem o esse projeto e infelizmente
Floresta do Araguaia está entre esses. Fala que o município elaborou
esse projeto de última hora e as pessoas que estavam trabalhando nesse
projeto precisou ficar até altas horas da noite trabalhando para poder
conseguir terminar a tempo. Fala que a educação é o meio para melhora
a vida da população pois é através da educação que vem o
desenvolvimento. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o
vereador Renato de Alencar, que cumprimenta a todos e discorre sobre
o projeto de lei da educação e fala que esse projeto vem regulamentar a
educação do município por dez anos e acredita que é um projeto bom
para a sociedade. Comenta sobre os impostos recolhidos como IPVA e
fala da importância de registrar os veículos no município, afim de
arrecadar esses impostos e consequentemente aumentar os recursos do
município. Fala que a mídia foca no Partidos dos Trabalhadores, porém o
errado não é o partido e sim algumas pessoas que fazem parte dele e que
a corrupção está infiltrado em todos os partidos e acredita que todos os
partidos são bons, porém as pessoas corruptas que fazem parte desses
partidos precisam serem tiradas. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino
e fala que a corrupção em todo o Brasil é muito grande e tem percebido
que a sociedade tem repudiado os políticos e acredita que há tanto
corrupção no País porque a justiça deixa a deseja não fazendo cumprir a
lei. Faz a parte o vereador Arly Manoel e fala que a justiça e a política são
cúmplices, e é por isso que há tanta corrupção. Volta a fazer uso da
palavra Renato de Alencar e fala que o dinheiro público não é do Prefeito
ou dos vereadores, é da sociedade. Diz que quando recebeu a medalha
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de ouro do Instituto Tiradentes, se sentiu horando e a responsabilidade
de continuar fazendo o que é correio. Fala que Tiradentes ficou na história
porque sempre fez o que é correto e que ter como exemplo. Em seguida
o senhor Presidente passou a Presidência para o Primeiro Secretario,
pois é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador José Maria
Magalhães, cumprimenta a todos e discorre sobre a questão da rádio
Dabar FM, e fala que está estudando a possibilidade de contratar a rádio
para transmitir as sessões. Fala que essa questão não foi resolvido esse
mês por que está com a previsão de um custo extra devido mudança para
o prédio da Câmara. Diz que provavelmente em agosto a questão da rádio
será resolvido. Faz parte o vereador Lázaro Purcino e fala que esse
requerimento foi aprovado por todos os vereadores e acredita deverá ser
cumprido. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno
artigo por artigo o projeto de lei 420/15, que aprova o plano municipal de
educação, sendo o mesmo colocado em votação artigo por artigo e
obtendo aprovação unânime. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 10 (onze e horas
e dez minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 23 de junho do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu
vereador Lázaro Purcino da silva, 1° Secretário lavrei e assino a presente
Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e pelos demais
membros da Mesa DiretoraXda Câmara Municipal, Vereador,

.. . RaimundolJfongto/VIves 1°. Secretário, Vereador José^
Maria Magalhães < - - r l .. Presidente, Vereadora Roseni
Brito Sousa Brasil, hiutg,uu.§£./ 2a. Secretária.
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