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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2019. ÁS 09:15
HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 25 de novembro de 2019, 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 MARCOS
DOS REIS ROCHA 1° Secretário e a vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ,
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 Salmos (23:1-3) 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 discussão e votação e em seguida aprovada por unanimidade.
Leitura da indicação n° 066/2019, de autoria do vereador Marcos dos Rei, que
indica a necessidade de proceder com a reforma e decoração natalina da Praça do
Produtor Rural, a qual foi posta em discussão e votação e sendo aprovada por
unanimidade. TEMA LIVRE Iniciando com a vereadora Edna Maria, a qual faz os
cumprimentos de rotina e diz o Projeto de Lei Complementar n 068 quando chegou
nessa Casa, chegou acompanhado do Prefeito, Presidente do SINTEPP e pelo
Secretário de Educação e que esse projeto lhe deixou totalmente à vontade, visto
que o referido projeto já chegou a essa Casa mastigado, pois foi de comum acordo
entre o Executivo e a categoria e o projeto irá devolver ao servidor público seus
direitos adquiridos. Parabeniza o Prefeito Adélio dos Santos pela coragem em
atender o clamor do servidor público manifesta satisfação por fazer parte dessa
Casa e poder contribuir com a aprovação do referido projeto. Faz a parte o vereador
Alécio Pessoa e comunica a todos que o senhor Edson Odilon ex vereador e ex
Presidente dessa Casa veio a óbito nesse manhã e pede a todos que façam um
minuto de silêncio em memória do senhor Edson Odilon. Dando continuidade à
Sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos
e manifesta pesar pelo falecimento do companheiro Edson Odilon. Discorre sobre
o Projeto de Lei Complementar n 068 e diz que hoje é um dia de muita alegria aos
servidores públicos, pois estão reconquistando seus direitos e parabeniza o
Presidente do SINTEPP pelo empenho para que o referido projeto chegasse a essa
Casa, bem como ao Prefeito por ter diálogo e ter feito acordos com a categoria e
espera que o Prefeito e o Secretário de Educação consiga arcar com o combinado.
Discorre sobre a Campanha da CNBB desse ano que é Política Públicas e
parabeniza a Igreja Católica pela escolha do tema, pois a política faz parte da vida
de todos e diz que a Irmã Margarida irá usar a tribuna abordando esse tema. Faz a
parte o vereador Renato de Alencar e faz um requerimento verbal para a
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Coordenadora da sub sede do SINTEPP de Conceição do Araguaia fazer uso da
Tribuna Livre. Em seguida o senhor Presidente coloca o requerimento do vereador
Renato de Alencar em discussão e votação, o qual é aprovado por unanimidade.
Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar, o
qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação por mais uma vez ter o
privilégio de estar nessa Casa defendendo os direitos da população. Parabeniza o
Prefeito Adélio dos Santos pela coragem de devolver os direitos perdidos dos
professores. Fala que sempre está à disposição da população para ajudar no que
for possível, pois foi eleito para ser um representante do povo. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e
diz que no ano de dois mil e treze não foi só o Plano de Carreira Cargos e
Remuneração - PCCR da educação que ficou no prejuízo e sim de todos os
servidores públicos, pois alterou o Estatuto do Servidor. Manifesta satisfação pelo
Poder Executivo está horando o compromisso feito com os professores na época
da campanha. Fala que em reunião com o Presidente do SINTEPP indagou sobre
o valor do recurso do Fundeb está sendo usado para pagar a folha de pagamento,
onde o mesmo relatou que estava sendo usado cem por e a eu e a solução seria
corrigir os erros na Secretaria de Educação, por exemplo tirar os contratados e
colocar na ativa os servidores que estão com desvio de função ou inativos. Diz que
ficou acordado com a categoria que se o Município não conseguir arcar com essa
despesa eu e seria revisto a situação então não ver porque não votar a favor do
projeto. Fala que a Secretaria de Educação não se resume a folha de pagamento
tem outros fatores como transporte escolar e infraestrutura das escolas que são
áreas que precisam de melhorias. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra
a vereadora Roseni Brito, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
Plano de Carreira Cargos e Remuneração - PCCR da educação e diz que quando
o referido projeto foi votado no ano de dois mil e treze era Presidente dessa Casa
e hoje se sente honrado por novamente está nessa Casa tendo o privilégio de votar
a favor do projeto. Fala que participou de uma reunião com o Prefeito, o Presidente
do SINTEPP e o Secretário de Educação, onde foi exposto algumas situações da
Secretaria de Educação, mostrando que era possível revogar a Lei que foi aprovada
em dois mil e treze e por isso irá votar a favor do projeto e pede desculpas se veio
a prejudicada alguém com a aprovação do projeto passado. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Gilmair Siqueira, que faz os cumprimentos de rotina e
manifesta satisfação pelo privilégio de estar nessa Casa e poder votar a favor do
Projeto n° 068/2019, que altera o Plano de Carreira Cargos e Remuneração - PCCR
da educação. Parabeniza o professor Domingos Presidente do SINTEPP pelo
empenho ao referido projeto. Diz que que depois do projeto ser discutido com
tamanha responsabilidade não ver porque votar contra o projeto e diz que qualquer
projeto entra nessa Casa que for beneficiar a população terá o seu apoio. Diz que
ontem esteve em Xinguara, juntamente com os colegas vereadores Alécio, Joaquin
Fiscal e António Luiz em reunião com o Senador Zequinha Marinho e diz que o
Senador sempre mostrou que tem compromisso com o Município de Floresta do
Araguaia. Parabeniza o colega vereador António Luiz pelo requerimento solicitado
uma Sessão Itinerante no Distrito de Bela Vista. Faz a parte o vereador Lázaro
Purcino e faz um requerimento verbal para a senhora Marilene fazer uso da Tribuna
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Livre. Em seguida o senhor Presidente coloca o requerimento do vereador Lázaro
Purcino em discussão e votação, o qual é aprovado por unanimidade. Dando
continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, que
cumprimenta a todos e comenta sobre o requerimento de sua autoria solicitando a
realização de uma Sessão Itinerante no Distrito de Bela Vista é fala que esse desejo
é de todos os vereadores e muito importante para que a população possa
acompanhar de perto os trabalhos dessa Casa e espera que o Presidente atenda
o desejo dos vereadores. Discorre sobre a reunião com o Senador Zequinha
Marinho e diz que acredita no trabalho do Senador pois presenciou seu progresso
de perto e tem conhecimento do seu compromisso com a sociedade. Comenta
sobre o Projeto do Plano de Carreira Cargos e Remuneração - PCCR da educação
e diz que esse projeto no ano de dois mil e treze foi de muito polémico e como
relator da Comissão de Educação foi difícil dar o parecer para que o projeto fosse
posto em votação e manifesta satisfação pelo Projeto voltar a essa Casa e se tem
orçamento para arcar com as despesas não tem porque não votar a favor do
projeto. Fala ao Prefeito e ao Secretário de Educação que os funcionários contratos
precisam ser mais valorizados, pois acredito que os funcionários contratos
merecem receber o décimo terceiro e as férias. O próximo a fazer uso da palavra é
o vereador Raimundo Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre o Projeto Plano de Carreira Cargos e Remuneração - PCCR da
educação que altera a Lei complementar n° 001/ 2002 e Lei Complementar n
039/2013 e manifesta satisfação pelo Gestor ter cumprido com o combinado e
revogar a Lei Complementar n 039/2013 devolvendo os direitos perdidos aos
funcionários públicos e fala que continua firme na decisão de se manter do lado do
povo. Diz que através de um bom diálogo o Gestor e o servidor público entrou em
consenso e acredita que no ano de dois mil e treze faltou esse diálogo entre o
Executivo e os funcionários. Fala que acha justo os funcionários contratos terem o
décimo terceiro e o terço de férias. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra
o vereador Marcos dos Reis, que fax os cumprimentos de rotina e manifesta
satisfação por fazer parte dessa Casa e poder votar a favor do Projeto Plano de
Carreira Cargos e Remuneração - PCCR da educação, projeto que irá devolver os
direitos de todos os servidores públicos de Floresta do Araguaia. Comenta sobre a
situação dos funcionários contratos e pede ao Executivo que veja com carinho a
possibilidade de pagar o décimo terceiro desses funcionários. Faz a parte a
vereadora Edna Maria pede ao Prefeito que se não der pra pagar o décimo terceiro
que pague pelo menos o mês de dezembro, pois é um mês festivo e os funcionários
almejam fazer uma ceia para suas famílias. Em seguida o senhor Presidente passa
a Presidência para o Primeiro Secretário, pois é o próximo a fazer uso da palavra
da palavra, o vereador José Maria, que cumprimenta a todos e agradece ao
Presidente do SINTEPP o professor Domingos, o Secretário de Educação Cleber
Elias e o Prefeito Adélio dos Santos por está proporcionando essa alegria a todos
os funcionários públicos e a está Casa e diz que o referido projeto tem seu total
apoio. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão e votação em segundo turno,
de forma global, o Projeto de Lei Complementar n°. 068/2019, que dispõe a
alteração da Lei Complementar n° 001, de 24 de janeiro de 2002 e da Lei
Complementar n° 039, de 23 de dezembro de 2013, o qual após ser discutido pelos
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vereadores foi colocado em votação e sendo aprovado por unanimidade. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 11: 09 (onze horas e vinte e cinco minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 02 de dezembro do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida para fazer
uso da palavra o Presidente do SINTEPP senhor Domingos Barros Oliveira,
Presidente do SINTEPP, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece aos
vereadores por ter apoiado o Projeto do Plano de Carreira Cargos e Remuneração
- PCCR da educação, bem como a sua esposa pelo carinho e compreensão.
Agradece o Dr. Ivo pela compreensão e o Dr. Rivellino que sempre esteve ao lado
da classe, a senhora lolanda pelo esforço em está presente na Sessão e todos que
se fizeram presentes. Agradece o Secretário de Educação Cleber Elias e o Prefeito
Adélio dos Santos por ter honrado com o compromisso feito com os professores.
Diz que a categoria adquiriu esses direitos através de muita luta e determinação.
Fala que o símbolo do SINTEPP significa luta e unidade que é fundamental para o
sucesso da categoria. Dando continuidade à Sessão o senhor Presidente convida
para fazer uso da palavra a senhora Terezinha de Jesus Rodrigues de Sousa, a
qual cumprimenta a todos e agradece primeiramente a Deus, e em nome do
Sindsaude agradece a todos os vereadores e o Prefeito Adélio pela revogação da
Lei Complementar n 039/2013, que retirou os direitos adquiridos dos servidores
públicos de Floresta do Araguaia. Diz que espera que esses direitos sejam
realmente respeitados, pois os servidores tem muitos direitos, no entanto poucos
são respeitados. Dando seguimento a Sessão o senhor Presidente convida para
fazer uso da palavra a Irmã Margarida, a qual cumprimenta a todos e diz que o
ano passado foi criado um grupo de políticas públicas e pergunta aos Edis como
está a situação da taxa de contribuição da iluminação pública na zona rural, a
licitação para o transporte escolar que geralmente o estado do ônibus é impróprio
para o uso, também pergunta quem faz fiscalização das construções e recuperação
das pontes. Diz que não é da Cidade, no entanto se considera daqui e fica triste em
ver a situação do Município que está abandonada pelo poder público com as ruas
esburacadas e cheias de mato. Fala que o Poder Executivo não atendeu o pedido
de uma reunião com o grupo políticas públicas que tem o nome Levanta Povo e
frequentemente tem um membro do grupo participando das Sessões Plenárias da
Câmara Municipal. Em seguida o senhor Presidente convida para fazer uso da
palavra a senhora Conceição Holanda representante da sub regional do
SINTEPP, a qual faz os cumprimentos de rotina e fala que apesar de hoje ser um
dia de festa não devemos nos esquecer das pessoas que feriram os servidores
públicos para cometer o mesmo erro de votar naqueles que retiram os direitos da
classe trabalhadora. Faz que o ano de dois mil e treze está na memória de todos e
irá permanecer e essa Casa tem a obrigação de defender os direitos do povo. Diz
que é inaceitável ter funcionários temporários e o Município precisa ofertar
concurso público. Fala que investir na educação compreender que a educação é o
futuro do País. Faz a parte a vereadora Edna Maria e diz que o concurso público já
está em andamento. Dando continuidade à Sessão o senhor Presidente convida
para fazer uso da palavra a senhora Marilene coordenadora geral do SINTEPP
na região Sul, que faz os cumprimentos de rotina e diz que hoje é um dia de muita
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alegria para todas, pois hoje é revogada a Lei que tirava os direitos adquiridos dos
servidores públicos e parabeniza a todos os servidores públicos pela vitória, todos
os vereadores pela aprovação do projeto e só Prefeito por ter cumprido com sua
promessa. Em seguida o senhor Presidente convida para fazer uso da palavra o
Secretário Municipal de Educação Cleber Elias, o qual faz os cumprimentos de
rotina e manifesta satisfação por estar à frente da Secretaria Municipal de
Educação e poder está compartilhando desse momento de grande alegria na
categoria. Fala que devemos refletir em quem são os políticos que valorizam a
educação. Discorre sobre o transporte escolar e fala que o processo de licitação já
iniciou e está aberto ao diálogo para melhorar a educação no nosso Município é
manifesta satisfação por todos os vereadores ter votado a favor da aprovação do
projeto de lei que devolve os direitos aos servidores públicos. Dando seguimento a
Sessão o senhor Presidente convida para fazer uso da palavra o Prefeito Adélio
dos Santos, o qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza todos os
educadores do Município pelo momento de ter seus direitos devolvidos e agradece
a parceria da Câmara Municipal na aprovação do projeto e diz que procura trabalhar
em parceria com a Câmara Municipal. Fala que o Projeto de Lei Complementar que
que altera o Plano de Carreira Cargos e Remuneração - PCCR da educação
elaborado com muita responsabilidade e carinho. Fala que o pagamento do salário
dos servidores públicos em dias é de fundamental importância e que devolver os
direitos a categoria não é um presente de Natal é um mérito próprio. Discorre sobre
a Administração e diz que tem consciência que apesar de ter feito muito ainda a
muito a ser feito e pede a todos que analisem bem os nomes que estão sendo
lançados a candidato na próxima eleição. Manifesta pesar pelo falecimento do
senhor Edson Odilon, um grande companheiro que foram vereadores juntos e diz
que o Município está de luto em memória do senhor Edson. E para constar eu
vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário,-lacrei e assino a presente Ata, que
se achada conforme vai assinada por mim iijDÀlos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador. /ftèw\s dos Reis Rocha* j**1 "*̂ ^™*" **T '

1°. Secretário, Vereador '_ _, \Josje Maria Lima Magalhães,
Presidente. Vereadora *~ft^Q~ Edna Maria Canuto de Sá
na o rt—rota ria ***************^***^**^*^****************
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