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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE
NOVEMBRO DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 28 de novembro 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
Salmos (39,9) 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, ato seguinte é feiro a leitura das correspondências
recebidas pela Câmara Municipal. Em seguida é feito a Leitura do
parecer da comissão de legislação, justiça e redação e comissão de
saúde e assistência social, apresentado ao projeto de lei n° 381/13, que
institui a política municipal de resíduos sólidos de Floresta do Araguaia,
sendo os mesmos postos em votação e obtendo aprovação unanime.
Dando continuidade é feito a leitura da comissão de finanças e
orçamentos apresentado ao projeto de lei n° 376/13, que dispõe sobre
abertura de credito especial, sendo o mesmo colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Logo após é feito a leitura da comissão
de finanças e orçamentos apresentado ao projeto de lei n° 377/13, que
dispõe sobre abertura de credito adicional, sendo o mesmo colocado
em votação e aprovado por unanimidade. Concluída esta fase da
sessão à senhora presidente declarou iniciada a fase destinada ao
TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Iniciando com o vereador
Iniciando com o vereador Lázaro Purcino que cumprimenta a todos e
discorre sobre a visita da Deputada Bernadete no município, onde
esteve presente na inauguração no assentamento Pirosca da ponte
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sobre o Rio Maria, próximo a Juassama que está sendo toda de
concreto uma emenda que a Deputada conseguiu de 3.000.000,00 (três
milhões de reais). Discorre sobre o discurso quer a ex-vereadora
Gercionita fez nesta Casa na sessão Anterior e na ocasião fez um
comentário dizendo que ficou surpresa com a boa condição das
estradas da região do Bom Jesus l, no entanto esqueceu de falar que
o recurso que está sendo usado nas obras é convénio do INCRA. Diz
que o convénio é deste de 2009 sendo que o repasse do INCRA é de
750.000,00 (setecentos mil reais) e o repasse do município é de
39.473.88,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e
oitenta e oito centavos). Fala que não sabe o motivo que só agora o
município concluiu essa obra, onde foi feito 8 Km de abertura de estrada
e 36 Km de recuperação de estradas vicinais. Fala que o Gestor usou
a empresa SEABRA apenas para fazer a licitação mais quem está
fazendo q obra é o próprio município, com maquinas e funcionários da
Prefeitura, portanto usando toda a estrutura do município, sendo que
as maquinas que foram usadas para fazer essa obra poderia ser usada
em outros serviços, ou seja mais uma irregularidade dessa Gestão. Diz
que conversou com a Deputada Bernadete e o Nivaldo do INCRA a
respeito desse assunto e os mesmos disseram para encaminhamos a
denúncia ao INCRA, que ele irá tomar as devidas providencias. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz que
cumprimenta a todos e fala da grande conquista do posto de saúde da
Vila Ametista. Fala que a Vila Ametista estava perdendo o
destacamento de polícia para o Bambu, então esteve conversando com
o Coronel de Conceição do Araguaia, o Prefeito Alsério e o Sargento
da Silva para ver se tinha alguma solução, visto que a população estava
muito aflita com a possibilidade de perder o destacamento e diz está
satisfeito por terem conseguido que o destacamento continuasse na
Vila Ametista. Fala da necessidade de conseguir um destacamentos
definitivo para a Vila Bim Jesus l e pede o apoio dos colegas vereadores
afim de conseguir esse destacamento, pois segurança é qualidade de
vida. Dando continuidade4 a sessão faz uso da palavra o vereador
Dorisvaldo Pires que cumprimenta a todos e fala da importância da
população acompanhar as sessões o que está acontecendo no
município. Diz que apesar do Gestor está realizando várias obras de
recuperação de pontes, estradas, bueiros é insuficiente, pois o solo de
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nossa região está exposta à erosão constantemente o que se faz
necessário a manutenção regular. Fala que gostaria de está ajudando
mais e até pediu ao Prefeito que colocasse uma máquina a sua
disposição que ele mesmo executaria o trabalho de recuperação de
estrada. Manifesta sua gratidão a Deputada Bernadete pela emenda da
construção da ponte sobre o Rio Maria uma estrutura muito boa, bem
como o Deputado José Megalle que mandou um repasse para a
reforma da ponte sobre o rio Salobro e foi remanejado para a ponte do
Lajeado porque não daria para concluir a obra. Diz que porque não
apoio os professores no plano de carreira do magistério público estão
lhe crucificando e até mesmo recebendo ameaça de morte. O próximo
a usar a palavra é o vereador Renato de Alencar que cumprimenta a
todos e discorre sobre a situação do vereador Dorisvaldo e pede que
ele seja compreensível com os professores, porque estão passando por
uma situação muito apreensiva relacionado com o projeto de plano de
carreira, pois sabem que irá ser menos em suas mesas, então recorrem
aos vereadores e é só o nobre vereador Dorisvaldo fazer o que for
correto. Diz que a ex-vereadora Gercionita afirma que foi ela que
conseguiu algumas emendas, porém esquece de citar o nome dos
vereadores que conseguiram as emendas junto com ela e em sua
opinião a pessoa tem que ter humildade para falar o nome dos
vereadores que conseguiu as emendas junto com ela. Fala que a
Deputada Bernadete é atuante e cita algumas emendas que o
município conseguiu através dela e fala da importância de reunimos
forças em busca de melhorias para o município. Discorre sobre o
projeto de lei referente ao uso das maquinas da Prefeitura que o
Prefeito quer cobrar dos agricultores 50% do valor das horas
trabalhadas e acredita que isso é errado. Diz que quando o município
não tinha maquinas alugava e agora que tem as maquinas não ver
razão para cobrar dos agricultores e no seu ponto de vista estão
andando pra trás o que é uma vergonha e um desrespeito a sociedade
e desde de já adianta que é contra esse projeto e qualquer outro que
venha dessa natureza para Esta Casa. O próximo a usar a palavra é o
vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e discorre sobre
a visita da Deputada Bernadete, onde a mesma esteve na Construção
da ponte sobre o Rio Maria que foi um recurso adquirido com seu
esforço bem como outros recursos da a Deputada conseguiu para o
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nosso município. Discorre sobre o discurso que a ex-vereadora
Gercionita nesta Casa onde a mesma citou várias emendas que diz ter
conseguido. Diz que da próxima vez que a ex-vereadora usar a tribuna
e usar as mesmas palavras garante a todos que irá dizer a ela que é
melhor que fique fora da vereança, visto que ela conseguiu mais
benefícios dos do que nos 16 anos de mandato. Fala de sua alegria
pelo fato dos professores terem conseguindo entrar em acordo com o
Gestor e até o dia trinta de dezembro os alunos vão está de férias.
Manifesta satisfação pelo vereador Dorisvaldo, por ele ter falado dos
recursos que a Deputada Bernadete conseguiu para Floresta, porem
quanto ao projeto de plano de careira pede que o colega vereador fique
do lado do povo, porque ele foi eleito pelo povo. Discorre sobre o projeto
entrou Nesta Casa referente ao uso da maquinas do município e diz
que é uma vergonha um projeto que vem fraudar o agricultor e isso dar
até cassação de mandato. Fala de seu desejo que um dia Esta Casa
se unir e convida os vereadores para uma reunião de 09 de dezembro
para estudar o plano de carreira do magistério. Diz que os
caminhoneiros não querem carregar em Floresta devido as péssimas
condições das estradas, pois danificam seus veículos. Fala que
amanhã estará viajando juntamente com o vereador Renato de Alencar
e o professor Cleber para Brasília em busca de recursos para o
município. Faz a parte o vereador António Luiz e pergunta se não teria
como essa reunião ser antes para terem mais tempo para estudar o
projeto. Volta a usar a palavra o vereador Geraldo Frederico e diz que
fica muito satisfeito com o colega vereador por mostrar preocupação
com o referido projeto e diz que o vereador Arly Manoel que é o relator
da comissão. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador Nonato Alves que cumprimenta a todos e discorre sobre o
discurso que a ex-vereadora Gercionita, afiliada a seu partido o PSDB
fez nesta Casa e acredita que foi mal em suas colocações e cita alguns,
pois a mesma diz eu fiz, eu conseguir, sendo que ela apenas conseguiu
emendas juntamente com os vereadores. Fala que a palavra eu é muito
significante, eu conseguir, eu fui atrás, eu tenho conhecimento e
quando fala das emendas esquece de dizer o nome dos outros que
estavam com ela em busca desses recursos. Diz que nesta Casa tem
onze vereadores e não é ela quem fiscaliza são os vereadores e não
concorda com suas atitudes e o seu momento de autoridade nesta
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Casa já passou e agora é apenas uma cidadã comum. Diz que gostaria
de falar sobre as obras realizadas pela Prefeitura, no entanto segundo
0 conhecimento que tem as estradas que estradas que estão sendo
recuperadas são convénio do INCRA. Discorre sobre o projeto de lei
complementar dos agricultores e fala que na Gestão passada tinha
estrada até dentro das roças e hoje não nem mesmo as pontes, sendo
que agora com esse projeto os agricultores tem que pagar 50% do valor
das horas e no seu ponto de vista está errado. Fala que o Governo do
Estado dá maquinas e a Prefeitura tem os funcionários então porque
tem que pagar. Faz a parte o vereador António Luiz e diz que não
concorda com o projeto porque se as maquinas está em determinada
região o agricultor tem o direito de fazer o ramal da chegada de sua
casa sem ter que pagar. Volta a usar a palavra o vereador Nonato Alves
e fala da conquista do destacamento de polícia para a Vila Bom Jesus
1 e diz que a Igreja Católica fez a doação de um terreno de trinta metros
quadrados e estão fazendo uma campanha para arrecadar doações de
matérias de construção para construir o prédio do destacamento. Fala
que pediu que quando as maquinas fossem na região limpasse o
terreno e nem isto foi feito, sendo que antes limpava toda a Vila e diz
que não é oposição porém que falar do que está acontecendo. Faz a
parte o vereador Renato de Alencar e fala que tudo indica que o
destacamento da Vila Bom Jesus será inaugurado primeiro do que o de
Ametista que já temo prédio construído, porém não tem a
documentação necessária para o funcionamento. Volta a usar a palavra
o vereador Nonato Alves e diz que não é feijão velho para ceder à
pressão então quanto ao plano de carreira do magistério irá analisar e
votar conforme sua consciência mandar e como já disse Nesta Casa
não é manipulado por ninguém e não manipula a ninguém. ORDEM DO
DIA: Iniciando com a Discussão em segundo turno, de forma global o
Projeto de Lei n° 369/13, que autoriza o Poder Executivo a demolir o
prédio da escola de 1° a 4° serie 19 de novembro e continuando foi
colocado em votação em segundo turno e obtendo assim Aprovação
Unânime. Discussão em segundo turno, de forma global o Projeto de
Lei Complementar n° 040/13, que dispõe sobre a extinção de funções
gratificadas e cargo público e continuando foi colocado em votação em
segundo turno e obtendo assim Aprovação Unânime. Continuando
com a discussão em segundo turno, de forma global o Projeto de Lei n°
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376/13, que dispõe sobre abertura de credito especial e continuando foi
colocado em votação em segundo turno e obtendo assim Aprovação
Unânime. Continuando com a discussão em primeiro turno, artigo por
artigo o Projeto de Lei n° 377/13, que dispõe sobre abertura de credito
adicional e continuando foi colocado em votação em primeiro turno
artigo por artigo e obtendo assim Aprovação Unânime. Logo após a
discussão em primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei n° 381/13,
que institui a política municipal de resíduos sólidos de Floresta do
Araguaia e continuando foi colocado em votação em primeiro turno do
artigo 1° ao 47 e obtendo assim Aprovação Unânime. E não havendo
mais nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 22: 10 hs (vinte e duas horas e dez minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária o dia 09 de dezembro do
corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental de
dez minutos a senhora Presidente concede a palavra ao senhor
Claudinei Borges, que cumprimenta a todos e discorre sobre a
expulsão do vereador Raimundo Sarafim do Partido dos Trabalhadores
- PT e diz que mesmo sendo um procedimento interno se faz
necessário esclarecer alguns fatos a população devido a expansão dos
acontecimentos. Fala que para que todos possam entender a razão da
expulsão do vereador irá voltar trinta anos atrás quando o PT foi
fundado, quando um metalúrgico o nosso nobre Lula estava insatisfeito
com as condições de trabalho e os salários resolveu criar esse partido
para defender os direitos do povo e em menos de trinta anos chegou a
Presidência da República com esse mesmo objetivo de defender o povo
e cita alguns programas sócias do governo Lula, bem como o
pagamento da dívida externa que foi uma grande conquista para o
nosso País. Diz que em Floresta não é diferente então quando o PT de
Floresta tomou a iniciativa de expulsar o vereador Raimundo Sarafim
do partido é porque esse vereador estava indo contra o Estatuto e os
objetivos do partido. Diz que a Gestão atual é uma vergonha e o PT
não concorda com essa administração e jamais irá apoiar essa
situação, 'porem respeita a opinião de cada um, no entanto fazer parte
ou apoiar algumas iniciativas do governo como esse de Floresta jamais,
visto que o governo atual é um atraso, uma vergonha e cita alguns
convénios que veio para o município e não foram concluídos. Fala que
sendo um governo que está no seu quinto ano de mandato e as
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estradas e pontes estão em péssimas condições. Diz que as pontes de
madeira agora deveria está sendo construídas de concreto e estão é
fazendo buchas. Diz que o PT não apoia esse tipo de governo, um
governo que não pensa no povo, porque a parte mais importante de um
governo é a educação e em nosso município estão é querendo tirar
30% do salário dos professores enquanto que o recurso do FUNDEBE
aumenta a cada ano. Fala que antigamente os pais ficavam
preocupados em tirar seus filho para outra cidade para fazer uma
faculdade e agora estão tirando para estudar o ensino fundamental por
culpa desse governo atrasado. Discorre sobre o projeto do plano de
carreira do magistério público e diz que estão querendo diminuir o
salário dos professores enquanto que o repasse está aumentando, pois
em 2013 o repasse foi de 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e este
ano foi de 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) então o
PT não apoia jamais esse tipo de governo, pois queremos um governo
com a participação popular, com transparência e que valorize o dinheiro
público e não é isso que estamos vendo ao longo desses cinco anos de
mandato. Diz que PT ao ver que o Estatuto do Partido estava sendo
descumprido por um parlamentar eleito pelo PT, sendo que por várias
vezes dialogamos e não percebemos em nenhum momento o interesse
desse companheiro em firmar no partido não vimos outra solução a não
ser a sua expulsão e conclui dizendo que o PT tem um projeto de
indecência para esse município e está de cabeça erguida. 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
demajçjriembros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,

Arly Manoel 1°. Secretário, Vereadora Roseni Brito
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,

00
_ _ _ _> ^ •
j , s f ~""" ~

oGcrGiário.

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-

Av. Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51


