
ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE
NOVEMBRO DE 2013. ÁS 20: 00 HS. >

Ás 20:00hs (vinte horas) do dia 27 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 (40:1) 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° 382/13, que
dispõe sobre o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
Agropecuário, Económico e Social, sendo o mesmo encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos.
Projeto de Lei n° 380/13, que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o
Exercício de 2014, sendo o mesmo encaminhado para a Comissão de
Finanças e Orçamentos. Leitura dos Pareceres da Comissão de
Legislação Justiça, Redação, sobre os Projetos de Lei n° 379/13, e
Projeto de Lei Complementar n°040/13, bem como a Emenda
Modificativa n° 001/13, apresentada ao Projeto de Lei Complementar n°
040/13. Dando continuidade é colocado em votação, sendo os mesmos
Aprovados por Unanimidade. Concluída esta fase da sessão à
senhora presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Renato de Alencar que cumprimenta a todos
fala da Constituição Federal, do direito de estabilidade do funcionário
publico e do professor, para que os mesmos não fiquem sujeito à
pressão política a cada troca de comando de governo, assim como
estabilidade e proteção a pessoa na profissão que exerce. Discorre
sobre a documentação requisitada pela CPI, que até o presente
momento não foram todos entregue, porem o Dr. Ivo garantiu que irá
entregar ainda esta semana, e desde já adianta que tem vergonha de
tanta coisa errada que já encontrou nos documentos que foram
analisados. Diz que quando conclui os trabalhos vai entrega-los a esta
casa, para que os colegas vereadores decidam o que fazer, e espera



sinceramente que decidam tomar as medidas cabíveis para este caso.
Fala aos colegas vereadores, que eles iram sentir envergonha quando
sair o resultado desta CPI, e que as colocações que o ex-secretário
Cironedes fez nesta casa estavam corretas. Dando continuidade faz uso
da palavra o vereador Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre o orçamento para o ano de 2014 que é de
45.000.000.00(quarenta e cinco milhões de reais, sendo que no ano
passando foi 30.000.000.00 (trinta milhões de reais), então pensa no
projeto da educação que o orçamento está aumento então, como é que
não tem recurso para pagar os professores. Diz que os professores
estão querendo apenas manter o salário que tem, não estão querendo
que aumente, nem um centavo do seu salário. Comenta que o plano de
carreira atual foi aprovado em 2003, passando por três gestões, Chico
Barbosa, Xis, Carlinho e dava para pagar os professores, então porque
agora na gestão atual não dar para pagar. Diz que foi só começar a
gestão de 2013, quando o Alsério foi reeleito começaram os problemas.
Fala que se o orçamento do município tivesse caindo ou mantido o
mesmo valor, então teríamos realmente que pensar em aprovar o
projeto de plano de carreira, mais não o orçamento está é aumentando,
sem falar dos royaltes das minerações é de quase 3.000.000.00 (três
milhões de reais). Discorre que está nesta casa um projeto de lei de
abertura de credito, para aumenta mais 30%, do orçamento, sendo que
já aprovamos 70%, totalizando 100% do recurso do município para o
gestor trabalhar e vamos aprovar porque é um direito que ele tem
porem, também é direito e dever dele trabalhar. Fala a respeito da
formação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que foi dito nesta
casa por alguns que é contra, no entanto os vereadores tem o dever de
esclarecer os fatos à população. Diz que tem vergonha do resultado da
CPI, por tantas coisas erradas que tem. Fala que o projeto de plano de
carreira, se houver mudança vai ser votado no dia 13-12, visto que foi
enviado com pedido de urgência. Em seguida fala da reforma da
Câmara Municipal, que é uma vergonha como esta sendo feito, porque
se seguir o projeto, os vereadores vão que ficar de costa para o povo.
Faz a Parte o vereador Raimundo Nonato e diz que esteve conversando
com o Andrei, sobre a reforma e o mesmo disse que vai ver se dar para
fazer algumas mudanças. O próximo a usar a palavra é o vereador
Lázaro Purcino que cumprimenta a todos e manifesta insatisfação ao
comportamento da sociedade atual, lembra que todos vão presta contas
com deus e a vida é passageira, e percebe a ganância é muito grande
no mundo, principalmente na política. Fala que devemos se doar aos
outros o prefeito é como um pastor e deve esta atento a necessidade do
povo. Discorre sobre a CPI, aonde o que já chegou ao seu
conhecimento é vergonhoso. Comenta sobre a situação da saúde no



município que muitas pessoas sofrem no hospital por falta de um bom
atendimento, sendo que em rio Maria o atendimento no hospital recebe
muitos elogios e gostaria que aqui não fosse diferente. Discorre sobre o
projeto dos professores, onde tudo indica que será aprovado. Fala que a
obrigação dos vereadores é fiscalizar e no próximo ano o primeiro passo
a ser dando é a criação de uma CPI para investigar supostas
irregularidades na educação. ORDEM DO DIA: iniciando com a
discussão e votação em primeiro turno, artigo por artigo do Projeto de
Lei n° 379/13, que autoriza o Poder Executivo a Demolir Prédio da
Escola de Ensino Fundamental de 1° a 4° Serie "19 de Novembro", e
continuando foi colocado em Votação em primeiro turno artigo por artigo,
obtendo assim Aprovação Unânime. Dando continuidade a senhora
Presidente coloca discussão e votação em primeiro turno, artigo por
artigo, do Projeto de Lei Complementar n° 040/13, o qual dispõe sobre a
Extinção de Funções Gratificadas e Cargo Publico, e continuando foi
posta em Votação, artigo por artigo, obtendo assim Aprovação
Unânime. E não havendo mais nada a tratar à senhora presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 22h10min (vinte e duas horas
e dez minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária o dia 28 de novembro do corrente ano, no horário regimental.
Decorrido o prazo regimental de dez minutos a senhora Presidente
concede a palavra a Senhora Gercionita que cumprimenta a todos e
fala a respeito da ponte sobre o rio salobro que caiu e devido a
quantidade de chuva a mesma ainda não foi recuperada. Fala do
empenho da Administração em fazer recuperar as estradas até o
município do PALTDARCO. Discorre sobre a ambulância que conseguiu
com o governador e já ligou para a Dra. Eloisa e a mesma garantiu que
a ambulância chegará ainda esse ano ao nosso município. Fala da
recuperação de algumas estradas vicinais assim como alguns
calçamentos de algumas ruas no município, diante disso vê que tem
falhas na administração mais também tem muitos trabalhos realizados.
Comenta sobre a reforma e ampliação do prédio da Câmara, onde
acredita que o espaço esta pequeno, porém vai conversar o Andrei e ver
o que pode fazer a respeito. Em seguida a senhora Presidente concede
a palavra a senhora Edna Maria que cumprimenta a todos e fala de sua
alegria de está de volta ao trabalho depois de ter se ausentar por 90
dias por causa de problemas saúde, porem está recuperada e de volta
ao trabalho, foi a radio explicar porque que não foi feito a limpeza de
todas as ruas, o município foi comtemplado com um colégio, quando
veio o fiscal do governo ele escolheu aquele local no entanto precisava
das maquinas de 163 município e só 10 foram contemplados, sendo
nosso município um deles e para fazer o aterro do terreno gastou 70.
Fala que a construção deste colégio gerou aproximadamente 70



empregos. Comenta que ninguém tem vitória sem luta e o prefeito pensa
no futuro do município, pois um colégio equipado com laboratório 2
pavilhão e uma quadra coberta é uma grande conquista para o
município. Discorre sobre as pontes e bueiro que já foram feitos e mais
de três mil quilómetros recuperação de estradas vicinais. Diz que está
dando prioridade a zona rural, recuperando pontes e bueiros e as
estradas vicinais e não é porque chegou o inverno que parou de
trabalhar e convida a todos para receber o senhor sábado 9:30 para
receber Cassio Andrade e a Vanda. 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 dernsfís membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador,, M Jr^-^?/<>/r Arlv Manoel
1°. Secretário, Vereadora Roseni Brito 4dU>OU\AMĴ 3 . Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves.


