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ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 23 DE JUNHO DE 2015.
ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 23 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
ROSEN1 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 (27:2) 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 do parecer da comissão de legislação, justiça e
redação, apresentado ao projeto de lei n° 001/15-CMFA, sendo o mesmo
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Leitura da comissão
de finanças e orçamentos, apresentado ao projeto de lei n° 001//15-CMFA,
o qual foi colocado em votação e aprovado por unanimidade'. Leitura dos
pareceres da comissão de legislação, justiça e redação, comissão obras,
serviços públicos e outras atividades, comissão de educação, saúde e
assistência social e comissão de finanças e orçamentos, apresentados ao
projeto de lei n° 417/15, que dispõe sobre demolir o prédio da escola
Chapada Vermelha, os mesmos foram colocados e votação e aprovados
por unanimidade. Leitura do projeto de lei n° 423/15, que declara de
utilidade publica o Instituto Mirim Cultura e Artes de Floresta do Araguaia
Guarda Mirim Ambiental, sendo o mesmo encaminhado para a comissão de
legislação, justiça e redação. TEMA LIVRE. Iniciando com, o vereador
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Alécio da Costa, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece ao
Prefeito pela recuperação da ponte sobre o rio Grotão, localizada na região
da Tiririca, bem como a reforma dos banheiros da feira e pede o Executivo
para concluir o mais rápido possível a referida obra. Discorre sobre a
iluminação pública e diz que cobrou agilidade na recuperação da mesma,
visto que este serviço é de extrema necessidade para a segurança dos
munícipes. Em seguida faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, que
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a doação dos materiais da
escola Chapada Vermelha e fala que essa doação que é de
responsabilidade do colega vereador Dorisvaldo. Fala que em sua opinião
esses projetos de doação de escola precisa a comunidade ter conhecimento
para evitar problemas futuros e cita o exemplo da escola Flor de Maio, que
foi aprovado a doação para escola e teve vários problemas com a
comunidade local. Parabeniza o Secretário de Educação o senhor Cacau
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo nesta secretaria, em
especial o transporte escolar na Vila Bom Jesus I. Dando continuidade à
sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Geraldo, que cumprimenta a
todos e fala que não conhece nenhuma obra em Floresta antes de 2003,
então pergunta se ela não existia antes desse Governo. Fala que anos atrás
o Partido dos Trabalhadores era muito discriminado e que ele mesmo sofreu
com essa discriminação e diz que tem muito orgulho de fazer parte desse
partido. Fala ao Secretário de Educação que vem recebendo reclamações
quanto a condição do transporte escolar que está em péssimas condições.
Fala que não exerce cargo político visando interesse próprio, sempre está
buscando melhorias para a população. O próximo a fazer uso da palavra é
o vereador Arly Manoel, o qual cumprimenta a todos e manifesta satisfação
por terem chegado a um acordo quanto a questão de transmitira sessão na
rádio. Fala que a pessoa que divulga informações precisar ter consciência
de sempre falar a verdade e ter um cuidado de não denigrir a imagem de
ninguém e cita alguns casos de mentiras que foram usadas contra essa
Casa de Leis. Comenta sobre a mudança de horário das sessões e fala que
quando tem um projeto de interesse da população com certeza essa casa
irá ficar cheia, e fala que por várias vezes a população foram convidadas
para participarem de audiências públicas e não apareceu ninguém. Diz que
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a população está desacredita da classe política devido a corrupção. Discorre
sobre o cemitério local e diz que irá colocar uma indicação pedindo que seja
colocado um diretor para o cemitério, afim de ter um controle dos falecidos,
bem como a manutenção do mesmo. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa
e diz queTecentemente esteve no enterro da mãe do nobre vereador Nonato
Alves e ouviu várias críticas com respeito a situação do cemitério. Diz que
tem uma Lei que rege que a assistência social é responsável pela
manutenção do cemitério, no entanto não tem recursos no orçamento para
esta finalidade, então percebe a necessidade de regularizar essa situação.
O próximo a usar a palavra é a vereadora Piquena Vital que faz os
cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pelo fato das sessões
estarem sendo transmitidas pela rádio. Discorre sobre seu falecido avô que
foi a óbito no último dia dezesseis e agradece a todos pelo apoio. Fala que
quando seu falecido avô começou a fazer hemodiálise em Redenção não
tinha cadeira disponível e o vereador Arly Manoel conseguiu através do
Deputado Giovanni Gueiros sete cadeiras de hemodiálise. Faz a parte o
vereador Alécio Pessoa e fala que quando chegou no município de Floresta
o senhor Acrísio foi a primeira pessoa que fez amizade e tem um carinho e
muita admiração por ele e diz que ele merece que o município faça uma
homenagem a sua pessoa, visto que ele faz parte da história de Floresta.
Faz a parte o vereador Arly Manoel e diz que teve o privilégio que poucas
pessoas que conhecer essa pessoa nobre que foi o senhor Acrísio, bem
como outras pessoas que foram as desbravadoras do município e pede aos
colegas vereadores que coloquem seus nomes das ruas e órgãos públicos
do município. Volta a fazer uso da palavra a vereadora Piquena Vital e diz
que no ano de 2010 seu avô recebeu o Título de Cidadão Honorário.
Discorre sobre sua indicação colocada no mês passado, pedindo a
recuperação da estrada vicinal Grota de Arreia, bem como a ponte na
referida estrada e diz que o Executivo lhe garantiu que em breve irá proceder
com essa recuperação. Em seguida faz uso da palavra o vereador Lázaro
Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e agradece ao Presidente
Desta Casa de Leis, por ter entrado em acordo para transmitir as sessões
na rádio e diz que sempre se empenhou por isso. Comenta sobre iluminação
pública e fala que desde do início de seu mandato vem lutando por esse
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objetivo, pois esse é um direito dos cidadãos que estão pagando por algo
que não estão usufruindo. Fala que o secretário de finanças veio em uma
reunião Nesta Casa e garantiu que em 45 dias toda a recuperação da
iluminação do município teria sido feito, mais infelizmente não foi isso que
aconteceu. Fala que o colega vereador Nonato Alves pedindo a recuperação
de um bueiro na senhor Celso Goiaba, que deixou a estrada isolada e até o
presente momento essa recuperação não foi feita e isso lhe deixa revoltado.
ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno artigo por
artigo o projeto de lei n° 001/15-CMFA, que dispõe sobre a revisão geral da
remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia,
o qual foi colocado em votação em primeiro turno artigo por artigo e obtendo
aprovação unanime. Discussão em primeiro turno artigo por artigo o
projeto de lei n° 417, que dispõe sobre demolir o prédio da escola Chapada
Vermelha, sendo o mesmo posto votação em primeiro turno artigo por artigo
e obtendo aprovação unanime. Discussão em segundo turno de forma o
projeto de lei 420/15, que aprova o plano municipal de educação, sendo o
mesmo colocado em votação em segundo turno do artigo 1° ao 10 e obtendo
aprovação unânime. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 45 (onze e horas
e quarenta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 24 de junho do corrente ano, no horário regimental. E
para constar eu vereador^Lazaro Purcino da silva, 1° Secretário lavrei e
assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e
pelos demais membros dawlesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,

Raimundo ato Alves 1°. Secretário, Vereador José
Maria Magalhães - ^ y n Presidente, Vereadora Roseni Brito
Sousa „ . "' Brali / H J , 2 a . Secretária.
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