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

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 25 de março 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
em Provérbio (3, 19 - 20) 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 lido o projeto de Lei n° 327/13, que dispõe sobre
abertura de credito especial; Projeto de Lei n° 328/13, o qual desafeta o
bem publico onde localiza a secretaria de Educação; Projeto de Lei
Complementar n° 036/13, que dispõe sobre a criação de cargo efetivo
na secretaria de saúde; Indicação n°. 023, 24 e a 025/13 e de autoria do
Vereador Alécio; indicação n° 026/13, de autoria do vereador Geraldo
Frederico; indicação n° 027/13 do vereador Renato, Após a leitura das
matérias à senhora presidente encaminhou para a comissão de
Finanças e Orçamento o Projeto de Lei n° 327/13 e para as comissões
de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Educação saúde e
Assistência Social os Projetos 328/13 e Lei Complementar n° 036/13,
para analise e emissão de parecer. Dando continuidade a sessão
colocou em discussão em turno único as Indicações n°. 023 a 027/13,
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 Dorisvaldo Pires, o
qual cumprimenta a todos e discorre sobre a indicação do vereador
Renato que beneficia a região de grota de coco, grande produtora de
abacaxi, indicação esta que era um projeto do ex-vereador Tião pereira
e feita por este vereador e atendida na legislatura passada. Agradece o
vereador Alécio pela indicação de recuperação das ruas e avenidas de



Floresta para melhorar o transito. Comenta que esteve em Belém
cobrando vários benefícios, porem esta chegando aos trinta dias a ainda
não foram atendidos, porem só vem algo rápido de Belém quando é
época de eleição e os deputados nenhum tem compromisso com o povo
de Floresta e só vem aqui buscar votos. Diz que em 2012 foi aprovada a
inclusão 943 famílias no programa Luz para todos que terá a
implantação da energia ate 2014 em varias regiões do município e
varias outras propriedades ao longo do linhão que não foram atendidos
na etapa passada. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza os
vereadores pelas indicações aprovadas em prol da população de
Floresta do Araguaia e vê que cada vereador te a preocupação e
cuidado de representar bem o município. Parabeniza a equipe da
secretaria de obras que trabalham incansavelmente para melhorar as
vicinais do município e as demandas que surgem neste período
chuvoso. Fala que mais uma vez precisa do apoio da secretaria de obra
para atender urgentemente a necessidade da estrada de Ametista, caso
contrario estaremos ilhados novamente. Em seguida usa a palavra o
vereador Raimundo Nonato Alves, que cumprimenta a todos e fala de
suas conquista da legislatura passada, bem como as que já alcançou
neste pleito. Agradece a secretaria de obras pela conclusão das
estradas na região de Bom Jesus l e Barro Vermelho, assim com os
aterros e bueiros que foram feitos que beneficie muitas famílias
daquelas regiões. Diz que ouviu muitos comentários sobre o projeto de
adequação de plano da carreira da educação, porem o mesmo ainda
não deu entrada nesta Casa, Fala que sabe da preocupação de cada
professor, pois é longa a caminhada para alcançar sues objetivo,
investem na qualificação. Diz que nas reuniões que já teve foi falado em
alguns cortes nas gratificações, não diz que uma ou outra das partes
esta certa, pois ainda não viu o projeto para ter certeza do que falamos ,
mais independente do projeto acredita que a educação em todo o
território nacional devia ter uma maior atenção, pois todo o
conhecimento e desenvolvimento foi adquirido em sala de aula, então
deveria juntar a classe educadora, o SINTEPP, o Executivo e os
vereadores e junto buscar uma solução que não prejudique a população.
Logo após usa a palavra o vereador Raimundo Sarafim, o qual
cumprimenta a todos e discorre sobre a situação da educação e como
vereador esta aqui para defender o povo de Floresta e correr atrás todos
direitos de cada um, pois todos os professores são dignos de receber
seus salários. Pede a dona Edna, secretaria de obras que faça com
urgência a recuperação da ponte que caiu em sua região e se precisar
de madeira se faltar este vereador providência. O próximo a usar a
palavra é o vereador Renato Alencar, o qual faz os cumprimentos de



rotina e fala das indicações aprovadas e muitas vezes as mesmas não
são atendida, por isso pede aos vereadores que se unam para que as
indicações possam acontecer. Comenta que muitas pessoas ouvem
uma coisa e fala outra e isso gera polemica e intriga. Lê artigo 41 da lei
orgânica que fala sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentaria
do município, onde sabemos que o abacaxi de Floresta do Araguaia e
isento de pagar imposto e estão cobrando uma taxa de 250 a 360 na
nota avulso e diante disso quer dizer que temos o poder de colocar uma
receita para cobrar esse imposto e gerar mais recurso para ajudar
nossos professores que estão passando por situação difícil. Diz que tem
certeza que vai acontecer uma greve em nosso município e que vai
perder são os nossos filhos e pede aos Vereadores que se unam e
converse com o Executivo para que tome as providencias cabíveis ao
caso, pois ainda não viu uma lei que manda baixar o salário de
professor e sim que cada vereadora é responsável por cada centavo
que entra no município, o próximo a usar a palavra é o vereador
Geraldo Frederico, que faz os cumprimentos de rotina e endossa as
palavras dos companheiros que o antecedeu quando eles falaram em
sabedoria, pois só através da sabedoria o homem alcança seus
objetivos. Comenta que Deus já esta movendo o coração de cada
vereador para não aprovar este projeto que estar por vir a esta Casa e
quando falava que esta Câmara fará a diferença é porque tem certeza,
não desfazendo as outras legislaturas. Diz que prometeu e pediu a
cada vereador que estudassem bem a Lei Orgânica e o regimento
internos desta casa para terem ciência de seus direitos e deveres.
Discorre sobre a triste situação das ruas de Floresta, pois recurso tem o
que esta faltando responsabilidade de fazer um bom trabalho, quando o
vereador António Luiz disse que fez um aterro e um bueiro e na primeira
chuva o mesmo esta se acabando, então deve fazer as coisa bem feita
para não desperdiçar tempo e recurso. Cobra do secretario responsável
pelo caso que termine as casa populares, pois os cipós já esta subindo
nas paredes. Pede a Presidente desta Casa que cobre do gestor o
termino da construção do prédio da Câmara. Fala aos educadores que
quando o projeto de plano de carreira chegar a esta Casa podem contar
com este vereador e pede a cada vereador que analise bem para que
não aja uma manifestação e se acontecer esta manifestação este
vereador estará acompanhado e defendendo os educadores de Floresta
do Araguaia. O próximo a usar a palavra é vereador Lázaro Purcino,
que cumprimenta a todos e discorre sobre sua viagem a Belém,
dizendo que a Celpa mandou um relatório onde consta que tem 943
famílias cadastrada no programa Luz para Todos para ser atendidas e o
Presidente do Sindicato de Floresta convidou para juntos fazerem um
levantamento para saber se são apenas estas famílias e já encontram



cerca de quatrocentas famílias a mais que precisa bater o ponto e
passar paro o comité gestor para que sejam incluídas neste cadastro.
Parabeniza os vereadores pelas indicações hoje aprovadas. Parabeniza
dona Edna pelo trabalho que vem desenvolvendo, pois sabe que nesta
época de chuva da noite pra o dia as estradas acabem e que precisar de
um trabalho árduo para atender as demandas do município afim de que
nenhum produtor percam suas lavouras por falta de estradas. Fala sobre
o projeto que esta pra chegarem a esta Casa e se coloca a disposição
dos educadores e é de acordo de buscar outros meios para sanar este
problema que não seja mecher nos direitos adquiridos. Diz que ainda
não analisou o projeto, mais pelo que já ouviu falar votara contra o
mesmo. Logo após usa a palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre a horta comunitária objeto
de sua indicação, que através da mesma pode se formar uma pequena
cooperativa com suporte da prefeitura afim de colocar essas verduras
nas escolares dando maior qualidade a merenda escolar e além de
economia estará dando incentivo e renda a muitas famílias. Discorre
sobre o tão falado projeto e este vereador só após analisar bem o
mesmo manifestará sua posição e tem certeza que a Prefeitura será
sabia em mandar este projeto e os vereadores terão sabedoria o
suficiente para analisá-lo de forma correta e independente da parte que
ficara insatisfeita o vereador deve desempenhar seu papel de votar sim
ou não ao projeto. Em seguida usa a palavra o vereador Arly Manoel, o
qual cumprimenta a todos e fala das dificuldades de atendidos e
conseguir recurso para nosso município em Belém. Diz que já esteve
com o engenheiro responsável pela construção do prédio da Câmara a
qual é feito por etapas e estão trabalhando constantemente e o recuso
da câmara não passa pela prefeitura vem direto para a construtora que
ganhou a licitação e estão sim cobrando agilidade na construção.
Discorre sobre o projeto da educação que ainda não chegou a esta
Casa e quando o mesmo chegar podemos alterar os artigos que
prejudica os professores e assim aprovar o projeto depende da analise
junto com a classe. Pede aos vereadores Geraldo e António Luiz
membros da Comissão para ir a Santa Maria das Barreiras e que já
ouviu alguns professores falar que a educação daquela cidade é modelo
e o senso escolar de lá não é diferente do de Floresta o repasse a
diferença é mínima e pode perguntar por que lá este funcionado se as
diferenças são poucas e aqui não e devemos convidar os professores
para que forme uma comissão para irem juntos. E não havendo mais
nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 22: 40 hs (vinte e uma horas e quarenta minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessões ordinárias o dia 26 de março do
corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental a



senhora presidente concede a palavra para a senhora Edna Maria,
Secretaria de obras, que cumprimenta a todos e fala que seu intuito não
é fazer um trabalho de má qualidade, mias estamos em um período
chuvoso e as estradas, assim como as ruas estão esburacadas, porem
não há condições de atender as demandas do município, diz que o
trabalho feito no bueiro na estada de Ametista foi sim de qualidade,
porem com excesso de chuva a terra cedeu. E como o vereador Geraldo
usou tanto o nome de Deus essa chuva é percurso natural e temos
problemas em Floresta assim como em outras cidades e todos estamos
vendo no jornal nacional o que esta acontecendo no rio de Janeiro e
devemos agradecer a deus por não passarmos por uma situação
semelhante, devemos sim ter sabedoria para contornar estes
problemas. Fala que ontem as 10:00 da noite estava na secretaria
mandado socorro a uma região que estava ilhada. Diz que a muito
tempo não havia uma enchente como neste período e o rio ema todos
os anos transborda. Fala aos nobres vereadores e a população de
Floresta que tranquilize, pois já estamos elaborando projeto para deixar
nossa cidade organizada. 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."
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