
ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO
LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA-
DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 25 de Novembro de 2013, no
Plenário José Pereira Barbosa - dependências da Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os
vereadores, sob a presidência da vereadora ROSENI BRITO,
auxiliada pelo vereador ARLY MANOEL, 1° Secretário e o Vereador
RAIMUNDO NONATO ALVES, 2° Secretário, em seguida a
senhora presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de
quorum, a qual constatou a presença dos onze vereadores,
havendo portanto, quorum. Dando prosseguimento à sessão a
senhora presidente convidou a todos para ficarem de pé em
saudação as bandeiras nacional, estadual e municipal e determinou
ao segundo secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico
sendo lido Salmos (21:7) declarando aberta a sessão de acordo
com o Artigo 110 do Regimento Interno, Continuando solicitou da 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. Ato seguinte é lindo o
Projeto de Lei n° 379/13, que dispõe sobre Demolir o Prédio da
escola 19 de Novembro, sendo o mesmo encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei
Complementar n° 040/13, que dispõe sobre a Extinção de Funções
Gratificadas e Cargos Públicos, sendo o mesmo encaminhado para
a Comissão Legislação Justiça e Redação. Projeto de Lei
Complementar n° 041/13, que dispõe sobre o plano de Carreira do
Magistério Publico Municipal, sendo o mesmo encaminhado para a
Comissão de Legislação Justiça e Redação, e Educação Saúde e
Assistência Social. Concluída esta fase da sessão à senhora
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador António Luiz que cumprimenta a todos e
discorre sobre sua viagem a Brasília, com e os demais vereadores
onde levou alguns projetos e protocolou ofícios nos nobres
Deputados Federais, entre esses, no gabinete do Deputado
Giovanni Queiroz, onde tivemos a alegria de sair do seu gabinete
com resposta, conseguimos emenda para a climatização das salas
de aula no colégio da Vila Ametista e Vila Bela Vista, assim como
para um aparelho de raios-X para o hospital municipal, e uma
emenda para compra de equipamentos necessários para o
funcionamento do posto de saúde da Vila Mendonça. Diz que
esteve também com o Deputado Zequinha Marinho onde protocolou



alguns ofícios pedindo algumas emendas para recuperação de
estradas vicinais e lembra que na gestão anterior conseguiu com o
Deputado uma emenda de 1.0000.00 (um milhão de reais) que foi
aplicado no município inclusive a vicinal do Bom Jesus ate Ametista
foi feito com esse recurso que atualmente é uma das melhores
estradas que tem em nosso município e que está muito preocupado
com as demais estradas que estão em péssimas condições, por
exemplo, a estrada saindo da Vila Ametista passando pela Vila 41 a
Vila Bela vista, a qual eu tenho batido tanto na tecla, e tendo em
vista que a safra de abacaxi está preste a começar, mais o Prefeito
o tranquilizou dizendo que logo as maquinas vão começar com os
trabalhos de recuperação. Discorre sobre os ofícios protocolados no
gabinete do Deputado Zequinha Marinho, que até o momento não
tem resposta mais acredita que irá conseguir as emendas
requisitadas. O próximo a usar a palavra é o vereador Geraldo
Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as
péssimas condições das estradas. Manifesta sua tristeza pelo fato
do Projeto de Plano de carreira do magistério voltar para essa casa,
porque acreditava que esse projeto já tinha sido tirando, e considera
um projeto maligno, um projeto que vem fraudar o bolso dos
educadores, um projeto que veio massacrar os trabalhadores da
educação, porque um medico, um engenheiro estuda cinco anos, e
um medico, por exemplo, atende 10 fixas por dia e ganha 25.000.00
reais e quanto ao professor tem um salário de 2.000.00 a 3.000.00
reais no máximo, e o gestor ainda quer tirar os poucos benefícios
que essa classe tem conseguindo ao logo do tempo, e observando
as cidades vizinhas todas valorizam os educadores em quanto que
nosso município é só tristeza. Diz que de 2009 a 2012 pagou os
professores em dia, foi só entrar o dia 1° de janeiro de 2013,
quando foi reeleito começou atacar essa classe, uma classe que
tem seu respeito e admiração, uma classe que vai defender com
unhas e dentes e garante que vai está do lado dessa classe 24
horas por dia e esperar saírem vitoriosos mais se isso não
acontecer vai sair de cabeça erguida. Fala aos colegas vereadores
que pensam em crescer na política que analisem bem esse projeto
porque a gestão atual só tem quatro anos de mandato e quatro
anos passam muito rápidos e a população permanece, e o povo
acordou não se cala mais e acredita que quando for em 2016 e
chegar à casa de alguém pedindo voto, a pessoa vai lembrar-se do
que ele fez, garante que vai está sempre ao lado do povo, porque
foi eleito pelo povo e para o povo e vai abraçar essa causa como
abrasou a primeira vez. Fala que hoje a pessoa que não tem
conhecimento é um sofredor e todo pai quer que seu filho estude e



quem dar esse conhecimento é o professor, esteve analisando o
projeto e viu que estará sujeito ao município em dezembro quando
chegar às férias isso é regime de escravidão não é democracia.
Discorre que tem vereador correndo com doentes para outro
município porque não tem um aparelho de raios-X, uma vergonha
porque o município é rico, visto que entrar quase três milhões de
reais e as estradas, escolas estão se acabando por falta de
manutenção. O próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro
Purcino que cumprimenta a todos e manifesta sua tristeza pelo fato
do projeto de Plano de Carreira do Magistério Publico Municipal que
foi tirando desta casa voltar novamente, e acredita que desta vez
não vai ser diferente, pois os professores não vão deixar que seus
direitos se perda sem lutar. Diz que foi eleito para defender o povo e
seu compromisso é com o povo não com o Gestor e acreditar que
os vereadores também tem o mesmo compromisso. Diz que os
colegas vereadores vão analisar bem o projeto e espera que seja
rejeitado por esta casa, e quanto a seu voto é para a rejeição,
garante aos professores seu total apoio. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Nonato Alves que cumprimenta a todos e
discorre sobre as dificuldades enfrentadas pelo município, diz que
sua preocupação maior é com a agricultura, tendo em vista que a
renda maior do município é a produção de abacaxi, e acredita que
nesse ano maior parte da safra vai se perder. Fala que as estradas
apesar de estarem em péssimas condições tem como fazer um
desvio, mais considerando o estado das pontes, que muitas estão
caídas e sem tempo para a recuperação das mesmas os produtores
ficam muito preocupados com a situação. Faz um requerimento
verbal pedindo a recuperação da estrada vicinal que sai da sede do
município passando pelo São Lourenço até a Grota de Coco, que
está intransitável, onde inclusive dois dos nossos funcionários
moram nesta região corre o risco de não ter como vir trabalhar em
dia de chuva assim como os demais moradores daquela região, e
acredita que é uma recuperação a ser feito com urgência, visto que
é uma estrada que não tem como fazer desvio. Fala dos projetos
que entraram nesta casa hoje, e quanto ao Projeto de Plano de
Carreira do Magistério Publico Municipal vai estudar com calma,
porque só a leitura não dar para ter total conhecimento do conteúdo
do projeto, então visto que cada comissão tem 15 dias para estudar
o projeto e só vai falar sua decisão depois que estudar bem o
projeto artigo por artigo, por que não gosta de voltar atrás no fala e
só vai dar sua posição quando tiver certeza do mesmo. Dando
continuidade faz uso da palavra o vereador Arly Manoel o qual faz
os cumprimentos de rotina e diz que apesar de falar pouco é direto.



Comenta que estava ouvindo o radio e ouviu o professor Cleber
difamado os vereadores, diz que apesar de respeita-lo como
presidente do SITEP e coordenador Geral da região Sul do Pará e
fica muito triste com essa situação, e tem observado que suas
colocações como se tudo de rui que acontece a culpa é dos
vereadores. Diz que referente ao Decreto do Poder Executivo,
quanto aos diplomas com suspeita de fraude conversou com o
prefeito, juntamente com os colegas vereadores para ele não expor
os nomes, que inclusive tinha nomes de pessoas da base, e então
ele retirou os nomes das pessoas. Fala que dificilmente o professor
fala bem de alguém na radio, mais se viemos aqui e não falar mal
do prefeito tá bom para o professor. Fala segundo informações que
tem o atual Secretario de Educação irá entregar o cargo e tudo
indica que o próximo a assumir a Secretaria é o ex-prefeito Chico
Barbosa que é uma pessoa muito inteligente formado em educação
e economia, e ver a importância de conversar com ele a respeito do
projeto, e acredito que a presidente vai pedir ao Dr. Marcelo
Assessor Jurídico da Câmara que venha para esclarecer alguns
pontos que não conseguimos entender bernj e só mesmo um
advogado para nos esclarecer alguns pontos, e que vai fazer o que
for melhor para o município assim como votaram na
descentralização da Educação para a melhoria do município, não
sabe por que ainda não foi descentralizada, mais acreditar que o
Chico Barbosa vai sentar com os Educadores e ver a melhor forma
de administrar o dinheiro da educação. Pede desculpa ao professor
Cleber se lhe ofendeu, diz que só falou porque o mesmo está
presente. Diz que todo ano tem greve na érea da Educação em
Floresta e espera que os colegas vereadores estudem o projeto e
de o veredito final porque o que ele ouve falar que os pais vão tirar
os filhos da escola então as coisas vão só piorar cada vez mais,
visto que quanto menos aluno menos verba o governo repassa. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Renato que
cumprimenta a todos e discorre sobre a preocupação dos
vereadores com as estradas do município, chegando ao ponto do
produtor pagar do seu bolso maquina para recuperar as estradas
para não perder sua safra. Fala a respeito do Projeto de Plano de
Carreira dos professores, onde nem os vereadores da base foram a
favor, e ele mesmo presenciou a preocupação dos mesmos
referente ao projeto, então o Gestor retirou o projeto desta casa e
agora o mesmo volta. Fala que esteve analisando o projeto e
mesmo sem entender claramente todas as clausulas, percebe que o
prefeito só falta é pegar o salário dos professores e administra-lo e
no seu ponto de vista deveria acrescentar benefícios a essa classe



e não tirar o que já foi conquistado ao logo dos anos, e pelo que
entendeu do projeto é um descaso e uma perseguição aos nobres
professores, garante a classe que o seu voto é contra. Comenta
que os Educadores não estão lutando para acrescentar um real ao
seu salário, querem apenas continuar com o salário que tem e se o
Gestor diz que não tem verba porque que ele não vem mostrar com
clareza onde está sendo aplicado o dinheiro, e onde está faltado.
Discorre de uma visita que fez a Vila 41, onde tem uma escola que
dizem que foi reformada, mais passou apenas uma mão de tinta,
assim como a construção de um pequeno posto de saúde, onde
tem uma placa e dizendo que gastou 40.000.00 (quarenta mil reais).
Fala a respeito de uma cidadã que foi até o Gestor pedir uma ajuda
em passagens para trazer sua família de Goiás e não teve a ajuda,
então pergunta, onde está à verba para isso, então os vereadores
humildemente tiram do seu salário para ajudar essa pessoa. Fala
que não tem medo de errar nas palavras porque suas palavras são
verdadeiras, conclui dizendo que vai estudar bem o projeto e se não
tiver mudança, garante que não irar votar a favor do mesmo. E não
havendo mais nada a tratar à senhora presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 22: 40 hs (vinte e duas horas e
quarenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessões ordinárias o dia 26 de novembro do corrente ano, no
horário regimental. E para constar eu Vereador Arly Manoel, 1°
Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme
vai assinada por mim e pelos dem&is. membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador, f/k J^<^vfe/-̂  Arly Manoel 1°.
Secretário, Vereadora Roseni Brito ^UjCAjJ ĵuLx^>. Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, «̂ é̂ .. 2°.
Secretário ****************************************************************
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