
ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 19 DE FEVEREIRO DE
2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 19 de fevereiro 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 MANORL, 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 em
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, é lida
as Indicação n°. 001 e 002/13 e de autoria do Vereador Renato; indicação n°
003/13 de autoria do vereador Raimundo Sarafim; indicação n° 004 e 005/13
do vereador Lázaro Purcino, concluída as leituras a senhora Presidente
colocou em discussão em turno único as Indicações n°. 001, 002, 003, 004, e
005/13, como não houve discussão em seguida as mesmas foram postas em
votação em turno único, pelo processo simbólico, sendo todas Aprovadas por
Unanimidade, concluída esta fase da sessão à senhora presidente declarou
iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: para os vereadores inscritos,
iniciando com o Vereador Renato Alencar, o qual cumprimenta a todos e
discorre sobre a classe dos professores que estão passando por dificuldades e
pede para que os vereadores se unam e converse com a administração para
ajudar a resolver este problema afim de que não venha acontecer uma greve, a
qual só prejudica nossos filhos. Diz que o Executivo devia dar mais
oportunidade aos comerciantes do município no sentido de participarem das
licitações, sendo que apenas um comercio esta conseguido participar. Fala que
como representante do povo quer fiscalizar todas as secretarias e conta com a
ajuda dos colegas vereadores nessa luta. Fala que os poderes legislativo,
Executivo e judiciário são três Poderes independentes que cada um trabalha a
sua meta e modo e esta casa caminha com suas próprias pernas e devemos
trabalhar juntos naquilo que é certo e o Executivo pode contar com este
vereador para junto fazer o melhor e correto para nosso município. Comenta
que na semana que vem irá a Belém em busca de recurso para o município.
Fala que esteve conversando com o deputado federal Miriquinho e ficou
acertado de ir a Brasília para que o Deputado coloque emenda para aquisição
de recurso para mil metro de asfalto para a Vila Bela vista. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico, o qual faz os cumprimentos
de rotina e agradece aos colegas vereadores de partido por lhe apoio para ser
o líder do partido na câmara. Diz que ouve muitos dizer que a política acabou,
mas a política continua, sim acabou uma faze, pois nosso objetivo é trabalhar
para a sociedade e como vereador buscara sempre conhecimento para que
possa fazer um bem trabalho. Diz que tem consciência de sua
responsabilidade e tem que honrar a saciedade, assim como ao seu partido.



Fala ais educadores que como Presidente da Comissão de Educação pede
apoio dos demais vereadores que volte seu olhar para os educadores de
Floresta. Diz que tem em mãos o nome dos últimos três secretários sendo que
é uma vergonha que a poucos dias que o Silvio Nery assumiu a secretaria já
esta perseguindo aqueles que levantou a bandeira contraria e muitos vem dizer
que a política acabou, muitos educadores que a 15 anos prestou serviço a esta
sociedade e hoje esta em casa triste por ter feito um bom trabalho e não ser
reconhecido por esta secretario. Convida os vereadores para reunir com o
Executivo e Secretario para que não venha acontecer essa greve, pois a classe
educadora estão certos em lutar por seus direitos, pois estão sendo lesados
em 75 horas e quem perde não é apenas o funcionário, mais até o comercio
local sai perdendo. Manifesta seu apoio à classe educador e se coloca a
disposição de todos e quer trabalhar junto com o Executivo no que for certo.
Logo após faz uso da palavra o vereador Arly Manoel, que cumprimenta a
todos e comenta sobre as indicações hoje aprovadas as quais beneficia vários
pontos do município, diz que participou um pouco do carnaval e esteve
observando que esta passando da hora de nosso município ter um secretaria
ou um departamento de cultura e já devíamos ter um património histórico
exemplo é a residência da Dona Paula que deveria ser um património histórico
assim como o túmulo dela, não que ela seja melhor mais que representou
muito para o desbravamento deste município e seria muito bom que executivo
fizesse um projeto nomeado um administrado publico para nosso cemitério
tivesse. Discorre sobre a iluminação publica de nossa cidade e vem a quatro
anos pedindo que crie um departamento de iluminação publica para ajudar a
Celpa a sanar essa situação. Fala que ao vereador Geraldo que o mesmo tem
todo direito de convocar através de oficio o Secretario de Educação para presta
esclarecimento sobre sua pasta e resolver a situação dos educadores, pois
como legislativo podemos conversar e tentar um acordo e não podemos obriga-
lo a pagar as 75 horas que foram tiradas e pelo andar da situação acredito que
isso vá parar na justiça e já teve uma greve no pleito passado e a justiça
mandou que os educadores repor as horas não trabalhada e é melhor faze algo
quando estamos conscientes de que não estamos errando. Diz que com
certeza os educadores tem um advogado para representa-los e o Executivo se
fez isso é porque teve orientação de seu advogado , então é melhor que se
reúna todas as parte e tentar resolver esta situação. Em seguida usa a palavra
o vereador Dorisvaldo Pires, que cumprimenta a todos. Discorre sobre o
discurso do vereador Renato na sessão anterior onde o mesmo fala sobre a
necessidade e importância de termos um comarca em nossa cidade e a
realidade é que facilitaria muito a vida dos nossos munícipes e com certeza o
que depender desta Câmara lutaremos para termos um fórum em nossa
cidade. Comenta sobre a dificuldade de trazer o banco do Brasil para Floresta
do Araguaia e devemos ver a possibilidade de termos outra agencia bancaria
em Floresta, pois a demanda do município requer mais uma agencia. Diz que
quando falou sobre as minerações na sessão anterior quer pedir apoio dos
vereadores para pressionaras as minerações para ajudar no encascalhamento
da estada saindo de Floresta ao lajeado em direção a Grota de coco, pois a
mesma esta sendo a estrada de pior qualidade no município. Diz que tem
conhecimento de que o dono da mineração de ferro proibiu qualquer ajuda com
maquinário para floresta e são poucos os funcionários de floresta são
beneficiados e o imposto é de cerca de 35.000 a 50.000 mil/mês e isso é uma



vergonha para as minerações que vieram para Floresta com o compromisso de
ajudar o município e nós vereador devemos buscar uma parceria entre o
Executivo e as minerações para que nosso município receba mais benefícios.
Parabeniza os ex-Prefeito Adélio que fez um trabalho muito importante frente a
secretaria de saúde, onde tinha um trabalho itinerante que ajudava muito as
famílias da zona rural e acredita que o repasse da saúde não tenha diminuído
para que não possa esta desempenhando este trabalho ou mesmo manter o
raio X funcionado, pois quando tem a necessidade de se fazer um raio x o
medico tem que encaminhar para outro município, não tem um aparelho de
ultra-som funcionado isso tem que mudar temos que pedir que nosso deputado
aloque recurso para aquisição de ultra-som para nosso município
urgentemente. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Raimundo
Sarafim, que faz os cumprimentos de rotina e fala que como vereador esta
aqui para defender toda população e esta junto com os educadores em busca
de seus direitos e pede que se todos os vereadores se unir e conversar com o
Silvio Nery esta situação era se resolver sem fazer greve. Fala que junto com
o vereador Cláudio de Xinguara esta fazendo um projeto da ponte da bucha
que ficara num valor de 10.000 e ira conversa com os fazendeiros e os
prefeitos dos três municípios para juntos concluir esta ponte e já pediu ajuda ao
deputado Zé Geraldo que se dispôs a ajudar. Em seguida usa a palavra o
vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e agradece aos colegas
vereadores por aprovar suas indicações que é um pedido dos moradores das
regiões de piaçaba e Tabuleiro e irá passar uma cópia dessas indicações para
os presidentes de associações dessas regiões para juntos cobrar do
Executivo. Comenta que quando o Adélio foi Secretario de saúde teve medico
itinerante atendo varias vezes na região de Tabuleiro, mesmo sem ter um local
adequado para o atendimento e a construção do posto de saúde melhoraria
muito a população. Diz aos professores que pode contar com o apoio deste
vereador na luta por seus direitos e acredita que o melhor caminho é o dialogo
e juntos construir um acordo, pois a greve só justa quando não há acordo, pois
é um direito de todas as categorias e como trabalhador rural, militante sindical
já participou de verias greves no INCRA, assim é com toda categoria quando
não há acordo e não é fácil um trabalhador trabalhar desmotivado. Logo após
faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, O qual cumprimenta a todos e
discorre sobre a memória do Governador Almir Gabriel que partiu mais deixou
exemplos para todos que esta na vida política e tem historia de trabalho
prestado em todos os municípios Paraense. Diz que ouvindo sobre as
reclamações da falta de energia vê-se que a mesma não é de qualidade e as
constantes quedas vêm causando muitos prejuízos ao município e na vicinal
grão de ouro quase todos os transformadores esta desativados porque o
aterramento não foi de acordo com a força da energia e os que não estão
desativados não esta segurando com as chaves armadas e quando insiste em
manter a chave armada desarma a chave central e fica entrando em curto
circuito. Fala que na gestão passada esteve varias vezes em Belém
conversando com o Angelandre, Álvaro Bresã e nesta gestão ira continuar
cobrando da nova empresa um subestação de energia para nosso município
para melhora nossa energia. Fala que recebeu oficio do SINTEPP, onde cita
que os educadores em assembleia decidirão que se não houver um acordo
haverá greve e já tem hora marcada e os mesmos reclamam das cargas
horárias que foram cortadas e sabemos que gastamos conforme ganhamos e



muitos já tinham feito compromisso e uma greve atinge todo o município, pois
mexe com o sentimento todas as famílias e ira se informar melhor sobre o
assunto e ver o que se pode resolver de maneira que não venha prejudicar
ninguém. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio da costa, que
foz os cumprimentos de rotina e ouvindo os discursos anteriores referente a
educação, nota a complicação que uma greve pode causar e na greve anterior
muitos alunos transferiram para os municípios vizinhos por medo de perder o
ano letivo e a diminuição brusca dos alunos afeta a arrecadação do município e
tem certeza que se dialogarmos ouvir os argumentos do secretario e ver a
melhor forma de evitar essa greve. Discorre sobre os prejuízos causados por
uma greve. Em seguida o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre seus trabalhos prestados já em 2013, sendo alguns
já concluídos e outros em andamento e agradece a Secretaria de Obra pelo
companheirismo e reconhecimento das necessidades das demandas da região
de Ametista e ao Executivo pelo apoio. Manifesta apoio a classe educadora
dentro de tudo que for cabível. Parabeniza o secretario de Educação pela
iniciativa da reforma geral da escola da Vila Ametista com a construção de
mais algumas salas e o muro da escola. Discorre sobre a recuperação das
estradas na região de Ametista, onde atende as urgências da produção do
abacaxi. Comenta que a maioria das indicações feita na legislatura passada
era voltada para a recuperação de estradas e bueiro, porem nos município é
diferenciado de outros e o transito carga aqui é bem maior principalmente em
época de chuva daí decorre a grande dificuldade nas estradas. Logo após a
senhora Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois será a
próxima a fazer uso da palavra. A vereadora Roseni Brito, cumprimenta a todos
e comenta sobre a situação dos educadores e fala que participou do
planejamento dos professores, e não resolveu nada e ontem a categoria se
reuniram e decidiram entrar em greve dia 25, porem acredita que primeiro deve
tenta dialogar com o secretario de finanças e o de educação e encontrar uma
solução para evitar essa greve. Manifesta apoio à classe educadora. E não
havendo mais nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 22: 22 hs (vinte e uma horas e vinte e dois minutos), e
convoca os vereadores para a próxima de sessão ordinárias dia 20 de fevereiro
do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental a
senhora presidente concede a palavra ao Presidente do SINTEPP, senhor
Clebe Elias Vieira, cumprimenta a todos e fala que desde o inicio do gestão do
atual secretario de Educação que se ouvia os boatos sobre redução da carga
horária e como os boatos aumentaram o sindicato procurou o Secretario que
confirmou a veracidade da informação e o vereador Alécio diz que tem que
haver dialogo e concorda, porém o sindicato já tiveram varias com o secretario
de Finanças e Secretario de Educação, onde ambos mostraram doados e
demonstração que se pagassem os educadores como na gestão passada
faltaria recurso para efetuar o pagamento do mês de agosto e foi dito a eles
que deixasse faltar para o mês de agosto, pois até lá a prefeitura encontraria
uma solução e os mesmos não aceitou e falou pra eles em uma reunião sobre
a Lei Federal que ajuda os municípios a ajudar a educação e o secretario de
finanças disse que se fizer isso o MEC montara uma comissão e vai direto no
plano de carreira e gestão democrática e lhe respondeu que isso é que queria
ouvir e o governo Federal nunca vai ajudar porque aqui não tem um plano de
carreira unificado não tem um conselho municipal de educação, sendo que foi



aprovado nesta Casa a lei para a criação e implantação do conselho de
Educação e já passou dois secretários e o novo Secretario juntamente com o
executivo não quer este conselho porque o mesmo é que vai gerenciar os
recursos da educação, fazer as eleições nas escolas. Pede aos vereadores
que cobre do atual secretario de educação a implantação do Conselho de
Educação. Manifesta satisfação em saber que o vereador Geraldo é o
Presidente da Educação,pois sabe que o mesmo ira defender a classe
educadora e pede que realmente convide o secretario de educação que venha
a estas Casa presta esclarecimento. Fala que na região da Piaçaba foi
nomeado um novo coordenador que convidou todos os funcionários da escola
para uma reunião menos a professora que teve a humildade de ir à reunião e
perguntou sobre sua lotação e o mesmo lhe respondeu que a mesma não tinha
lotação naquele colégio e os pais e alunos daquela comunidade vieram e
exigiram que não tirasse a professora daquela escola, diante disso pergunta se
é justo um professor morar na região e só por não levantar a bandeira do PSC
não pode ser recontratada ou ser transferido para outra localidade. Relata a
situação de professor que trabalhou anos com uma disciplina e agora o
secretario pega esse professor e coloca pra dar aula pra 2a serie e o professor
diz que não tem habilidade com a serie e o professor diz pra ele se virar e
assim tem muitos outros exemplos. Discorre sobre a falta de merenda nas
escolas e foi denunciado pelo sindicato e depois da denuncia a merenda foi
colocado só dentro da cidade e continua faltando na zona rural. O vereador
Arly usa a palavra dizendo que ainda não recebeu nenhum comunicado sobre
as reuniões e pode ter certeza que quando for convidado se fará presente. O
próximo a fazer uso da palavra o vereador Geraldo Frederico que diz que o
Prefeito pagou os anos de 2010 a 2012 e o dinheiro que veio sobrou e não
pagou o ano de 2013 porque não teve interesse. 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 demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador, , Arly Manoel 1°. Secretário,
Vereadora Roseni Brito , Presidente, Vereador Raimundo
Nonato Alves, , 2°
Secretário/


