
ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE MARÇO DE 2013.
ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 26 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, 1- 2) 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
Complementar n° 037/13, que dispõe sobre a adequação ao plano de
carreira do Magistério; Projeto de Lei n° 329/13, que dispõe sobre o
processo de escolha de diretores e vice-diretores; Indicação n°. 028, 029,
030, 031, 032 e a 033/13 e de autoria do Vereador Lázaro Purcino; indicação
n° 034/13, de autoria do vereador Renato; indicação n° 035/13 do vereador
Dorisvaldo Pires, Após a leitura das matérias à senhora presidente
encaminhou para as comissões de Legislação, Justiça e Redação e
Comissão de Educação saúde e Assistência Social os Projetos Projeto de
Lei complementar n° 037/13 e o Projeto de Lei n° 329/13, para analise e
emissão de parecer. Dando continuidade a sessão colocou em discussão em
turno único as Indicações n°. 028 a 035/13, 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, Dorisvaldo Pires, que cumprimenta a todos e agradece aos colegas
vereadores pela aprovação de sua indicação da recuperação da ponte sobre
o córrego São Pedro II. Discorre sobre o projeto de plano de carreira do
magistério o qual não esta de acordo com os anseios dos Professores,
diante disso devemos unir a classe educadora e os vereadores para analisar
bem este projeto e propor emendas para adequá-lo de forma a resolver a
situação dos Professores. O próximo a usar a palavra é o vereador Geraldo
Frederico, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta que se pudesse



devolveria este projeto de plano de carreira para o Executivo, porque se
formos analisar este projeto esta acabando com a classe dos educadores,
este projeto não dar nenhuma condição de melhoria para o educador e não
dar motivação ao educador para incentivar seus educando a ser um
profissional da área, porque este projeto esta tirando os direitos do Professor
e pensar que no século XXI com um Brasil desenvolvido e ainda tem mente
tapada que não tem o conhecimento para fazer o bem. Fala que quer
analisar este projeto junto com a classe e pode ter certeza que com o pouco
que entendeu do mesmo não tem condição de votar favorável e pede aos
colegas que não vá por palavra de terceiro e que analise com bons olhos e
vote conforme suas consciência, pois este é um projeto vergonhoso. Em
seguida usa a palavra o vereador Raimundo Sarafim, o qual cumprimenta a
todos e pede ao vereador Boro que suas palavra foram sabias e espera no
dia da votação deste projeto lembre das sua palavras de hoje e fala aos
professores que esta a disposição de cada Professor e lutar para melhor e
não para diminuir o salário dos servidores. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e fala que
hoje recebemos este projeto de plano de carreira o qual necessita ser
analisado com carinho e acredita que a classe esta preocupada assim como
estes vereadores porque não queremos prejudicar nenhum professor ou pai
de família e cabe a cada um de não refletir e buscar conhecimento para fazer
o melhor. Diz que hoje entrou em contato com os municípios vizinhos
solicitando seus planos de carreiras que deram certos para aplicar aqui
esses exemplos de melhoria. Fala que vai analisar bem este projeto e só
depois ira expor sua opinião, mais com certeza não quer prejudicar a classe
educadora. Logo após usa a palavra o vereador Arly Manoel, que
cumprimenta a todos e diz que quando lançou seu nome à vereança é
porque estava preparado e não tem medo de votar em qualquer projeto, pois
segue sempre sua consciência. Diz que gostou muito do discurso do
vereador Boro referente a classe educadora, assim como o discurso dos
demais vereadores, agora vamos ver se no dia a votação deste projeto sai
conforme o discurso, então devemos analisar bem o que vai dizer para não
passar vergonha. Em seguida usa a palavra o vereador Renato Alencar,
que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o projeto que hoje deu
entrada nesta Casa, o qual precisa ter mais fundamento para que venha
esclarecer a realidade da classe dos Professores e nele vem dando mais
poder ao Executivo. Diz ao vereador António Luiz que não ai a cidade vizinha
buscar informação, mais analisar o que esta acontecendo em nosso
município, pois nos que moramos aqui que devemos saber como esta nosso
cidade, sabe que devemos analisar bem este projeto, pois já fomos alunos e
devemos nos colocar no lugar dos professores e jamais vai carregar
responsabilidade de gestor passado e esta Casa que aprovou um projeto
errado, então devemos analisar bem o que vamos aprovar para não



prejudicar a população futuramente. O próximo a usar a palavra é o vereador
Alécio Pessoa, o qual cumprimenta a todos e lê o artigo 34 da Lei orgânica,
que cita a solicitação de urgência na tramitação de um projeto, ou seja em
abril esta projeto vai esta novamente em sessão para votação e endossa as
palavra do vereador Boro quando diz que não gostou deste projeto e
pergunta que é que gostou. Se coloca a disposição de cada Professor para
juntos analisar este projeto. Diz que gostaria de esta votando o aumento de
salário dos educadores e não esta analisando um projeto que pode esta
confundindo a classe educadora. Comenta que foi liberado para o município
de Floresta do Araguaia e publicado no diário oficial no dia 11 de março
cinco (05) ônibus escolares no valor de R$ 1.260.000,00 (um milhão e
duzentos e sessenta mil reais) e uma escola no valor de R$ 3.800.000,00
(três milhões e oitocentos mil reais) para a sede do município, é uma grande
conquista para nosso município. Em seguida faz uso a palavra o vereador
José Maria, que cumprimenta a todos e diz aos professores que também
não esta satisfeito com este projeto de plano de carreira, porém só após a
analise do projeto dará sua posição. Logo após usa a palavra o vereador
Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre suas
indicações a pedido da população da vila São Brás e que reforçar as
indicações pedindo que o Executivo e a secretaria de obras olhe com carinho
a precariedade daquelas estradas, a fim de melhorar o transporte também
dos alunos. Diz que como representante do povo esta a disposição da classe
educadora e acredita que através da união do povo e dos vereadores iremos
mudar a realidade do município de Floresta do Araguaia. Discorre sobre o
projeto do plano de carreira do magistério o qual não votara a favor deste
projeto, porque acredita que não é tirando o salário do trabalhador que vai
sanar o problema. E não havendo mais nada a tratar a senhora presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 22: 55 hs (vinte e duas horas e
cinquenta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessões ordinárias o dia 27 de março 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 demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, ,
Arly Manoel 1°. Secretário, Vereadora Roseni Brito ,
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,
Secretário."
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