
ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 22 DE ABRIL DE 2013. ÁS
20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 22 de abril 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 Salmo (121, 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, é lido os Pareceres das Comissões de Legislação Justiça e
Redação, Educação, Saúde e Assistência Social sobre os Projetos de Lei
Complementar n° 036/13, que dispõe sobre a criação de cargo efetivo no
quadro de pessoal fixo da Secretaria de Saúde, Projeto de Lei n° 328/13, que
desafeta o bem publico onde localiza a Secretaria Municipal de Educação de
parecer. Dando continuidade a sessão colocou em discussão em turno único
as os pareceres como não houve discussão em seguida os mesmos foram
postos em votação em turno único, pelo processo simbólico, sendo ambos
Aprovados 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 Alécio Pessoa, o qual
cumprimenta a todos e parabeniza o vereador Arly pelo requerimento de
votação rápida do projeto de lei de criação de cargo na secretaria de saúde.
Fala que conversando com o Prefeito o mesmo disse que até setembro terá
inicio na obra de recapagem do asfalto do centro de Floresta e só esta
esperando passar o período chuvoso para organizar as ruas de Floresta. Diz
que acredita no trabalho do Executivo, apesar de ouvir muitas criticas. Diz que
nesta quarta feira haverá na Câmara uma reunião partidária e convida a todos
para participar. O próximo a usar a palavra é o vereador António Luiz, que
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as dificuldades nas estradas
do município bem como a situação das ruas da cidade e já conversou com o
Prefeito e lhe foi exposto os projetos que serão executados neste ano em
nosso município e esta esperando o período de estiagem. Fala que próxima à
vila Ametista trem um bueiro em péssima condição e esta dificultando a
passagem do ônibus escolar. Diz que observando a saúde do município e



conversando com o secretario de saúde e olhando os projetos que esta sendo
executado a saúde terá uma grande melhoria. Logo após faz uso da palavra o
vereador Raimundo Sarafim, o qual cumprimenta a todos e agradece a todos
que disse que iriam orar para que o vereador votasse no que fosse melhor
para os professores no momento de votar o projeto de plano de carreira do
magistério. Em seguida faz uso da palavra o vereador José Maria. Que
cumprimenta a todos e comenta sobre o requerimento do vereador Arly para
agilizar a votação do projeto de criação de cargo na secretaria de saúde.
Reforça as palavras do vereador Raimundo Sarafim e se coloca a disposição
de todos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico.
O qual cumprimenta a todos e comenta sobre as reuniões para analisar o
projeto de criação de cargo na secretaria de saúde e afirma que olha apenas
o que é bom para o povo de Floresta por isso é preciso aprovar o mais rápido
possível o projeto de criação de cargo. Parabeniza os colegas vereadores por
decidir junto com a população por não aprovar o projeto que prejudicava a
classe educadora de Floresta e agradasse em especial ao vereador Nonato
Alves que após dar sua opinião os demais refletiram sobre seu
pronunciamento e decidirão apoiar a classe. Manifesta satisfação ao ouvir o
discurso do colega vereador Alécio quando fala da melhoria no asfaltamento
das ruas de Floresta e afirma que é a favor de todo o que é bom para o
município. Pede a esta Casa que continua unida para decidir a favor do que é
melhor para o povo Florestense. Em seguida faz uso da palavra o vereador
Renato Pereira, que faz os cumprimentos de rotina e fala aos funcionários da
saúde que já conversou com o secretario de saúde para que aumente o valor
das diárias de viagem dos funcionários que vão em busca de conhecimento e
capacitação. Fala da preocupação de cada vereador em pedir que o Executivo
para retirar de pauta projeto de plano de carreira da educação afim de
estudar e aperfeiçoar o mesmo, projeto este que estava prejudicando a
sociedade Florestense. Pede aos colegas vereadores que se unam para
conversar com o Executivo sobre as péssimas condições das ruas de Floresta
que tem muitos buracos e esta formando atoleiros dificultando o transito. Fala
que cobramos do Executivo não porque os vereadores são críticos mais para
ajudar o Prefeito a administrar o município e o mesmo ser bem visto pela
sociedade. Logo após faz uso da palavra o vereador Lázara Purcino, que
cumprimenta a todos e discorre sobre os pareceres hoje aprovado, entre ele
um sobre o projeto de criação de cargo da saúde, sendo que este projeto já
havia sido aprovado nesta casa e encaminhado a Prefeitura desde o mês de
fevereiro do ano passado e agora retorna a Casa para votação e admira a
paciência dos funcionários da saúde na espera para ocupar seus respectivos
cargos e com certeza este projeto será aprovado e já ficou marcado para
quarta feira uma reunião para estudar o projeto do plano de carreira dos
funcionários da saúde. Discorre sobre a audiência publica da Educação que
aconteceu hoje em Floresta do Araguaia, onde a classe da educação luta por
seus direitos. Coloca seu mandato a disposição do povo de Floresta. O



próximo a fazer uso da palavra é o vereador Arly Manoel, que cumprimenta a
todos e discorre sobre o equivoco na promulgação do concurso da saúde e o
projeto não foi aprovado na sessão passada porque o projeto veio com
algumas alterações, porem conversou com o conselho de saúde e o mesmo
disse que o projeto estava apto a ser aprovado. Diz que já estivaram reunidos
com o conselho de saúde para tratar sobre o projeto do plano de carreira da
saúde, onde o mesmo será analisado junto com a classe afim de que no
futuro não cometamos os erros já ocorrido neste município, pois um plano de
carreira é para dar sustentabilídade e segurança aos funcionários da saúde.
Em seguida faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, o qual cumprimenta
a todos e fala sobre o concurso publico na área da saúde, onde o projeto de
aprovação de cargo em fevereiro do ano passado e gostaria que os
funcionários já estivessem trabalhando e não aprovando novamente este
projeto, mais acredita que amanha enceraremos a votação deste projeto.
Discorre sobre sua viagem a Belém, onde protocolou oficio solicitando
emendas para melhoria do município. Diz que esteve na Celpa cobrando
agilidade na implantação do programa luz para todos e ficou desanimado
porque o senhor Angelandre falou que nesta quarta transição não veio
nenhum recurso para nosso município e que em setembro talvez possa
enquadrar Floresta do Araguaia na quinta transição. Fala que todos sabem
que o programa tinha um prazo para dezembro de 2014, porem a demanda no
Pará é muito grande foi solicitado um prorogamento para dezembro 2018 para
a complementação do programa luz para todos. Discorre sobre o projeto do
plano de carreira da educação, projeto este muito polemico e que mexeu com
o sentimento de toda a sociedade Florestense e diante da situação tomou
uma decisão, porque mesmo sendo da base respeita a decisão de cada
vereador, respeita o Executivo e por ser da base não quer ter na consciência
de ver alguém prejudicado e saber que teve culpa e como disse na
assembleia na quadra da Escola Monsenhor e se caso o projeto voltar da
mesma forma não votara a favor e não fica preocupado com suas decisões.
Diz que na ultima reunião foi feito um acordo para elaboração de um novo
plano e espera que desta vez o projeío venha de acordo que favoreça e
respeite o direito de todos. E não havendo mais nada a tratar a senhora
presidente declarou encerrada a presente sessão ás 22: 20 hs (vinte e duas
horas e vinte minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessões
ordinárias o dia 23 de abril 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, , 2°.
Qori-Atárin ****************************************************************************
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