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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 22 DE ABRIL DE 2015. ÁS
09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 2l,de abril de 2015, no Plenário José Pereira
Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia -
estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a presidência da vereador
JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador RAIMUNDO
NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário e a vereadora ROSENI
BRITO SOUSA BRASIL, 2a Secretária, em seguida o senhor presidente
solicitou ao 1a Secretária a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença dos onze vereadores, havendo portanto, quorum. Dando
prosseguimento à sessão o senhor 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
Salmo (125:1) declarando aberta a sessão de acordo com o artigo 110 do
regimento interno, continuando solicitou do 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. Em
seguida é feita a leituras das correspondências recebidas pela Câmara.
Leitura do requerimento n° 003/15, de autoria dos vereadores Lázaro Purcino,
Geraldo Frederico e Renato de Alencar, sendo o mesmo colocado em
votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Renato de Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina e
manifesta satisfação ao ver os alunos reunidos nesta Casa de Leis
reivindicando seus direitos. Fala que as escolas do município estão em
péssima qualidade, bem como o transporte escolar e que a responsabilidade
é do Gestor, porém temos a obrigação de cobrar providencias. Discorre sobre
a situação do salário dos professores e diz que em outros municípios os
educadores estão lutando para aumentar seus salários, enquanto que a luta
dos educadores deste município é apenas para manter o valor. Fala que tem
professor que está perdendo mais de1.000,00(mil reais) do seu salário,
devido ao projeto de plano de carreira que o Gestor colocou nesta Casa e diz
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que sempre estará ao lado da população e que cada um irá pagar pelos seus
atos. O próximo a usar a palavra é o vereador Nonato Alves que
cumprimenta a todos e fala que no início do mês esteve em Belém,
juntamente com os colegas vereadores José Maria, Alécio e Sarafim,
cobrando emendas parlamentares para o município e cita algumas
solicitações que foram feitas. Fala que amanhã terá uma reunião na Vila Bom
Jesus l, com o Comandante do Quartel de Conceição do Araguaia o Major
Manoel Dias, para fazer um levantamento da vila e decidir o local que será
instalado a Delegacia afim de dar mais segurança aquela região. Comenta
sobre as dificuldades que a educação vem enfrentando em todo o Brasil,
inclusive a rede Estadual, que está paralisada por falta de apoio político. Fala
que quando a classe dos trabalhadores da educação está satisfeita com seus
direitos, todos trabalham de forma legalmente e quem é prejudicado corre
atrás de seus direitos. Fala que tem a consciência tranquila pois se erra é
tentando acertar e sempre procura fazer sua trabalho da melhor forma
possível. Em seguida faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o oficio que foi lido, que será
enviado ao Ministério Público e diz que está Casa aprovou o Orçamento para
2015 com quatorze emendas feitas e aprovadas pelos parlamentares e o
Gestor tinha quinze dias para sancionar ou vetar essas emendas, o que não
aconteceu e foi acatado apenas algumas emendas e cita as que não foram
acatadas. Fala que o Executivo não respeita esta Casa, o Regimento Interno
nem a Lei Orgânica, talvez confiando que a maioria dos parlamentares são
da base e não podemos aceitar isso e por isso irá enviar essa denúncia de
improbidade administrativa ao Ministério Público. Fala que o que os
educadores passam é um desrespeito muito grande e que o plano de carreira
do magistério não está sendo respeitado. Diz que o Gestor só cumpri o que
é de seu interesse e que irá enviar todas as irregularidades praticadas pelo
Gestor ao Ministério Público, pois esse Gestor precisa ser afastado, visto que
não respeita a população. Fala que não entrou na política por causa de
salário, sua intenção é contribuir para o desenvolvimento do município e
infelizmente isso não está acontecendo. Dando continuidade à sessão faz
uso da palavra o vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e
agradece aos estudantes que estão assistindo a sessão, dando apoio aos
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educadores. Discorre sobre o Orçamento e fala que foi feito emendas com o
consentimento de todos os vereadores e o Prefeito não cumpriu as emendas
que foram feitas e a responsabilidade é desta Casa, pois foram eleitos para
fiscalizar os recursos e as leis que não foram cumpridas temos a obrigação
de fazer serem cumpridas. Fala que a entrada do ex-presidente Lula na
Presidência do Brasil libertou o povo do voto de cabresto. Diz que quem tem
vontade de crescer politicamente, precisa ficar do lado povo e que está Casa
precisa esquecer sigla de partido, pois depois que somos eleitos temos de
juntar forças em buscar de melhorias para a sociedade. Diz que projeto de
plano de carreira da educação do município foi copiado de Minas Gerais e foi
por isso que o candidato a Presidência da Republica o senhor Aécio Neves
perdeu a eleição, visto que é um projeto injusto e que prejudica essa classe.
O próximo a usar a palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre as lutas e diz que todo lutador sabe
que nem todos alcançam a vitória. Comenta sobre o discurso do colega
vereador Geraldo Frederico e fala que discorda, pois cada parlamentar tem
sua forma de trabalhar, mas sempre com a intensão de acertar mais
infelizmente as vezes acaba errando e que nunca teve a intensão de
prejudicar ninguém, no entanto tem consciência que já prejudicou. Diz que é
um vereador que luta incansavelmente e sempre está ao lado do povo, em
busca de recursos para o município cita algumas emendas que está tentando
conseguir. Em seguida faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa que
cumprimenta a todos e comenta sobre sua última viagem a Belém e diz que
o papel do vereador é cobrar, fiscalizar e aprovar leis e cita alguns recursos
que estão correndo atrás para o município. Discorre sobre uma publicação
feita pelo SINTEP, e que o Presidente do SINTEP o professor Cleber falou
na rádio que não quer sua amizade. Fala que enquanto o professor Cleber
estiver como representante do SINTEP, não ha hipótese de sentar em uma
mesa como vereador para ter uma reunião com ele. Diz que ele tem todo o
direito de fazer um informativo, pois isso é democracia, agora é falta de
respeito chamar os vereadores de roedores. Diz que respeita muitos os
professores, porém não pode aceitar rebaixar nomes, levar política para
dentro da escola, pois os alunos não estão na escola para se preocupar com
questão política, estão lá para estudar, então não concorda com a forma que
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o professor Cleber faz política. Diz que está nessa Casa para defender toda
a população. Fala que se o professor Cleber fosse tão prestigiado como acha
que estaria nessa Casa como parlamentar. Dando continuidade à sessão faz
uso da palavra o vereador Dorisvaldo "Boró" o qual faz os cumprimentos
de rotina e fala que o município está passando por inúmeros problemas e que
os vereadores estão correndo atrás de recursos para melhorar a situação do
município e cita a emenda do raios-x que vem correndo atrás a bastante
tempo. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e fala que o processo do raios-
x, está na SESPA desde de 2014 e isso é uma falta de respeito com a
população e que deixou o número do processo com seu Deputado e ele
garantiu que pegou essa causa pra ganhar. Volta a usar a palavra o vereador
Dorisvaldo e diz que acredita que agora seja mais rápido pelo Deputado
Sefer. Fala que os vereadores que estão sabendo dos problemas da
sociedade é quem tem que correr atrás de soluções, porém a dificuldade é
muito grande. Fala que acredita que se o município não conseguir esse
aparelho por meio de emenda parlamentar, o município tem condições de
comprar com recursos próprios. Diz que a população está cada vez mais
inteligente e atento aos políticos que prometem e não cumpri. Discorre sobre
o plano de carreira do magistério e fala que não são apenas os professores
que votam e pede desculpa aos educadores por ter votado a favor do projeto
e diz que se pudesse voltar atrás faria tudo diferente e não teria nada que o
fizesse votar a favor do projeto e que segundo o que foi orientado o projeto
não iria prejudicar os professores, porem irá pagar as consequências até o
fim, assim como os educadores vão pagar as consequências por estar sendo
mal representado, o que vem atrapalhando a relação entre a classe e os
parlamentares. Em seguida faz uso da palavra o vereador Arly Manoel o qual
cumprimenta a todos e parabeniza os colegas vereadores Geraldo Frederico
e Lázaro Purcino pela atitude que tomou a respeita das emendas que foram
feitas no Orçamento e fala que tem seu apoio. Comenta sobre o horário da
sessão e fala que o requerimento para mudar o horário foi de sua autoria, e
não fez isso pensando em prejudicar ninguém. Fala que quando a pauta da
sessão é de interesse da sociedade pode ser qualquer hora que as pessoas
vem prestigiar e que em sua opinião a mudança foi boa, pois nenhum
vereador fez requerimento para mudar pra noite e qualquer vereador pode
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fazer isso. Diz que gosta quando a sessão era transmitida na rádio e até
mesmo em seu pleito passado, juntamente com o ex-vereador Ronildo arcou
com essa despensa, visto que a Presidente não quis, pois se o Presidente
não quer algo não podemos obriga-lo a fazer, ou então coloca na pauta de
discursão. Discorre sobre o SINTEP, e diz que as pessoas acham que o
professor Cleber é uma grande pessoa e que ele não tem seu respeito, pois
do jeito que o professor Cleber trabalha joga os parlamentares contra a classe
da educação e que não diz que não senta com ele em uma reunião, porém
isso é difícil de acontecer. Fala que o professor Cleber queria sair candidato
a vereador era do lado do Alsério e não saiu porque não foi possível e que
quando o XIS era Prefeito que deram unhas pancadas nele o professor
Cleber andou na cidade de mãos dadas com ele porque achava que seria
secretário de educação, estava interessado em seu bem estar e não estava
nem um pouco preocupado com os professores. Diz que o SINTEP nunca
será situação a Gestor nenhum, será sempre contra, pois o Prefeito nunca
irá fazer o que eles querem da maneira que querem. Fala que votou a favor
do plano de carreira por raiva das atitudes do professor Cleber, que trouxe
dois representantes do SINTEP de Xinguara que tentou agredir ele e o colega
vereador António Luiz Nesta Casa. Fala que o a lei de plano de carreira não
é tão mal, só que o Executivo está fazendo coisa que não está na lei e
prejudicando os professores. Em seguida o senhor Presidente passa a
Presidência para o primeiro Secretário, pois é o próximo a fazer uso da
palavra. O vereador José Maria Magalhães faz os cumprimentos de rotina e
fala que gostaria que uma pessoa que estava presente ouvisse suas
palavras. Discorre sobre o discurso do vereador Alécio e fala que diz suas as
palavras do colega vereador, pois ele não senta junto com o professor Cleber
em uma reunião, porque ele é uma pessoa que não merece respeito de
ninguém. Diz que espera realmente que a população tenha acordado porque
até o dia trinta e um de outubro estavam dormindo porque elegerão a
Presidente Dilma. Faz a parte o vereador Arly Manoel e fala que não acha
que os vereadores foram prejudicados com a aprovação do plano de carreira
do magistério público e a prova disso foi o resultado das eleições, onde seu
candidato foi o mais bem votado no município. Volta a usar a palavra o
vereador José Maria e fala que tem como regulariza a situação do projeto
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com emendas, no entanto como vereador qualquer emenda que vier pra essa
casa enquanto o professor estiver na presidência do SINTEP seu voto será
contra. Faz a parte o vereador Renato de Alencar e faz um requerimento
verbal para a professora Márcia usar a tribuna e Logo após o senhor
Presidente colocar em votação o requerimento verbal do vereador Renato de
Alencar, o qual foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 15
(onze e horas e quinze minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 23 de abril do corrente ano, no horário regimental.
Decorrido o prazo regimental de dez minutos o senhor Presidente concede a
palavra a professora Mareia a qual cumprimenta a todos e fala que está
representando a classe do professores. Discorre sobre o plano de carreira
que foi aprovado em dezembro de 2013 e fala que se sentiu ofendida quando
alguns professores falaram que por causa do professor Cleber acabou com
uma carreira de toda uma vida. Diz que a educação não é composta pelo
Cleber e sim por vários professores, então acredita que isso é uma desculpa.
Fala que descorda de algumas atitudes do professor Cleber e pede a
colaboração dos vereadores para reverter a situação. Faz a parte o vereador
Alécio Pessoa e pergunta a professora Mareia o que ela acha do informativo
que o professor Cleber distribuiu na cidade, chamando os vereadores de
roedores. Volta a usar a palavra a professora Mareia e diz que não vai dizer
que acha certo ou errado e que uma pessoa política está disponível para
receber críticas e elogios. E para constar eu vereador Lázaro P u rei no da silva,
1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se acnada conforme vai
assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Dretora da Câmara
Municipal, Vereador, <~jjjfi$!l' Raimundp^4jÉonaío Alves 1°.
Secretário, Vereador José 'Miaria Magalhães <T\I^ _ J Presidente,
Vereadora Roseni Brasil, f ^ t u j j j . 2a. SecreíaTÍãrf-

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-


