
ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 21 DE MAIO DE
2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 21 de maio 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 Provérbio (3,13) 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. Dando seguimento à
sessão a senhora presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA
LIVRE: para os vereadores inscritos, iniciando com o vereador António
Luiz, que cumprimenta a todos e discorre sobre o trabalho do vereador e
ansiedade e deseja de ver o município mais e mais beneficiado pelo poder
publico. Justifica sua ausência na sessão anterior, o qual foi levar um
pessoal em Redenção para uma audiência. Fala que desde o inicio do
primeiro mandato trabalho em prol do povo, as vezes ver os trabalhos
seguindo lentamente, porém agora todas as secretarias estão se
desenvolvendo e estão trabalhando já na atualização dos planos de
carreiras. Diz que foi um dos vereadores mais criticado na analise do
projeto do plano de carreira da educação, mais em momento nenhum
expôs sua posição e sim buscava a melhor solução para essa demanda e
lutaram até o momento em que chegaram ao bom senso de que o projeto
fosse retirado. Comenta sobre um oficio de sua autoria encaminhado ao
Deputado Zequinha Marinho o qual solicitava recurso para a recuperação
de estrada vicinais e colocação de bueiro e fomos contemplado por uma
emenda parlamentar de um milhão de reais. Fala que outro dia teve
problema com a energia da Vila Ametista que parece que tem um descaso
da rede Celpa e ligou para o Zequinha Marinho que passou uma ordem de
serviço para a rede Celpa e rapidamente foram resolver o problema da
energia, por este razão devemos agradecer o apoio do Deputado. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato Alencar, que faz os
cumprimentos de rotina e fala da importância do vereador em buscar
melhoria par nosso município, isso significa que este vereador esta tendo o
respeito e apoio da sociedade e acredita que cada cidadão deve ver a luta



do cidadão que luta para o bem esta da sociedade. Diz que esteve em
Conceição do Araguaia, onde esteve conversando com o comandante
sobre a implantação do destacamento na Vila bom Jesus, porem foi
informando que estamos perdendo o Sargento da Vila ametista, por
escassez de efetivo e alimentação que não é o suficiente. Discorre sobre
os trabalhos de um militar tanto na cede do comando como no
destacamento. Fala que ficará apenas dois soldado na Vila Ametista e o
sargento da Vila Mendonça assumira os dois destacamento e pergunta
será que ele dará conta das demandas, diante disso os vereadores devem
se unir para conversar com o Prefeito para melhorar a segurança do nosso
município. Em seguida usa a palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual
cumprimenta a todos e comenta que ontem falou muito sobre a situação
da educação e disse que hoje conversou com o secretario de educação e
entregou pra ele o abaixo assinado e ele disse que resolveria o problema e
acredita que a administração deve esta atenta para não prejudicar a
população, pois se o aluno é prejudicado se revolta com a situação e não
quer ir para a sala de aula porque não concorda com a demissão do
professor e o executivo deve rever sua decisão e corrigir o erro que
cometeu, pois não é justo o gestor fazer da maneira que achar melhor.
Fala que a comunidade também não esta satisfeita com a demissão de
uma merendeira e pede uma reunião com o secretario de educação e
gostaria muito que o secretario resolvesse o mais breve possível os
problemas de educação da vila Piaçaba. Diz que conversou com o
Secretario de educação também sobre a situação dos alunos da Vila Bom
Jesus II, conforme foi citado na sessão anterior. Discorre sobre sua viagem
a Brasília, onde protocolou oficio no INCRA solicitando recurso para a
recuperação de estrada dos assentamentos do nosso município, esteve no
Ministério da agricultura onde solicitou uma patrulha agrícolas, assim como
esteve no Ministério de Minas de energia solicitar continuidade no
programa Luz para Todos e espera que esta viagem venha beneficiar o
povo de Floresta através dos pedidos de recurso. Fala que os Vereadores
deve buscar recurso. Diz que o gestor devia valorizar mais o trabalho do
vereador ou simplesmente sentar junto aos vereadores e expor seu plano
de trabalho, mostrar a meta que deseja alcançar neste ano, pois acredita
que o Prefeito tem que formar metas para que as secretarias atingir seus
objetivos para nosso município crescer e a população sentir-se beneficiada
pelo Poder Executivo, pois até agora só sente o descaso do Executivo.
Logo após faz uso da palavra o Vereador Raimundo Nonato, que faz os
cumprimentos de rotina e comenta que na Vila Bom Jesus também houve
caso de demissões e tem a mesma preocupação que o vereador Lázaro
com a situação do EJA da região de Bom Jesus, porque a Professora
procurou formar turma e a mesma foi demitida e os alunos estão
revoltados se preocupação também porque com o corte de funcionários
ficaram sem a disciplina de inglês por demissão do professor e já
conversou com o Secretario de Educação e questionou que não era contra



as demissões, mais que fizesse de forma correta e que não prejudicasse
uns para privilegiar outro, e outro casos é que demitiu uns contratados
para contratar outro e de contrato por contrato deixasse os que já estavam
trabalhando a mais tempo. Fala que não sabe a razão porque a vam que
busca os alunos da Vila São Braz e Chapada Vermelha não esta indo
buscar os alunos e tantos os alunos e os pais estão preocupado com a
situação e tentou falar com o Secretario a respeito desta situação e não
conseguiu. Fala que seu papel é cobrar e fiscalizar, respeita muito o
trabalho do Prefeito, mais não é porque é da base que fará vista grossa
para os problemas. Comenta que conseguiu emenda parlamenta com a
Deputada Tete Santos para a construção de uma quadra para a Vila Bom
Jesus l, o engenheiro já veio para procurar o terreno e fazer o tipografia e
bater o ponto, porem infelizmente a Vila não tem área publica e pergunta
como fará uma obra sem o terreno, então o Prefeito esteve lá para
procurar este terreno, sendo que o património da Vila é de sete alqueire,
porem é ocupado por três moradores que não acreditaram no crescimento
da Vila. Diz que tentou comprar o terreno mais o proprietário pede um
valor muito alto e devemos buscar um meio para que não pecamos essa
emenda que é no valor de cinquenta mil reais. Fala que as áreas das Vilas
é de assentamento e o INCRA devia passar essas áreas para a Prefeitura,
para que pudesse ter domínio próprio e fazer as demarcações dos lotes e
expedição dos títulos definitivos. O próximo a usar a palavra é o vereador
Geraldo Frederico, que cumprimenta a todos e comenta que ouvindo o
discurso dos colegas vereadores percebe-se a preocupação dos
vereadores e podemos refletir sobre a responsabilidade de foi eleito pelo
povo para trabalhar para o povo. Discorre sobre a situação da educação
nas Vilas Piaçaba, Bom Jesus l e II, sendo que sua região a situação esta
quase igual. Fala que hoje não tem como o professor incentivar o aluno a
ser professor, pois com certeza ele vai responder, estudar pra que se o
professor ganha menos que um salário mínimo. Fala que recebeu resposta
do requerimento de sua autoria o qual solicitava as cópias dos processos
de licitação e pede aos vereadores que analise os processo que ficaram a
disposição de cada um. Diz que nosso município é um município rico e a
dias atrás foi retirado um projeto da tramitação nesta Casa por falta de
recurso, projeto este que foi dito que teríamos que aprovar até o dia sete
de junho para aprovar o plano de carreira da educação e hoje esta no
terceiro encontro para analisar o projeto e a administração não estão
preocupados e assim iremos terminar este plano de carreira em agosto,
porque os encontros marcados não estão acontecendo, porém a classe
da educação estavam lá para o estudo, diante disso vimos que a
preocupação da Administração não era dinheiro. Fala da importância do
trabalho do vereador, basta os vereadores se unirem e buscar os direitos e
não ocultar os erros de ninguém e sim prestar um bom trabalho para a
sociedade fiscalizando o que é errado e aplaudindo o que é certo. Diz que
não vê neste município nenhum serviço prestado através dos hoyalt das



minerações o que daria para fazer trinta e seis quilómetros de asfalto, é
difícil ouvir falar que entrou tantos recursos para o município e tão pouco é
feito, pede ao Executivo que faça um projeto, onde os hoyalt das
minerações sejam destinados a asfaltar as ruas de Floresta e com certeza
no final de quatro anos a cidade de Floresta estaria toda asfaltadas. Pede
ao Secretario de Educação tome providencia, porque é um descaso o que
esta acontecendo com a educação de floresta do Araguaia.. E não
havendo mais nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 21: 15 hs (vinte e uma horas e quinze minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessões ordinárias o dia 22 de
maio do corrente ano, no horário regimentak/È para constar eu Vereador
Arly Manoel, 1° Secretário lavrei e assing^á-^es^ente Ata, que se achada

da Mesa Diretora
Arly Manoel 1°.

Presidente,
2°.

conforme vai assinada por mim e
da Câmara Municipal, Vereador,
Secretário, Vereadora Roseni
Vereador Raimundo Nonato
Secretário.

Alves,

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-


