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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE JUNHO DE 2013.
ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 24 de junho 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 Provérbio (4,1) 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 o Projeto de Lei n° 366/13, que abre
crédito Especial ao Orçamento Vigente, sendo o mesmo encaminhado à
Comissão de Finanças e Orçamentos; é lido a Resolução n° 001/13, que
altera a Resolução n° 001/12, que dispõe sobre a reorganização da estrutura
administrativa e plano de carreira, cargos e salários dos servidores da
Câmara Municipal; sendo a mesma encaminhada para a comissão de
Legislação, Justiça e Redação; logo após é lido os Pareceres das Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e Obras Serviços Públicos e Outras
Atividades sobre os Projetos de Lei n° 331/13 à 362/13., os quais dispões
sobre autorizar o Executiva a alienar bem imóvel, colocado em discussão e

os pareceres são aprovados por unanimidades é lido a Mensagem
n° 215, ao Projeto de Lei n° 363/13, que autoriza o Poder Executivo a

conceder incentivo a quitação dos valores atrasados incluídos multas de
mora e juros proveniente de IPTU. Dando seguimento à sessão a senhora
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: para os
vereadores inscritos, iniciando com o vereador Raimundo sarafim, que
cumprimenta a todos e discorre sobre sua viagem a Belém, onde protocolou
ofícios em varias secretaria e com certeza se vereador fosse atendidos todos
os pedidos Floresta seria muito beneficiada. Pede Ao Prefeito Municipal que
mande um carro pipa para molhar as ruas da Vila Bela vista e assim dar
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melhor condição de vida aos moradores da Vila. Em seguida faz uso da
palavra o vereador Geraldo Frederico, o qual faz os cumprimentos de rotina
e discorre sobre os projetos em tramitação na Câmara onde alguns sofreram
emendas para se adequar à realidade o nosso município. Comenta que
recebeu documento constando as proposta para o SINTEP onde sugere a
supressão de vários artigos do projeto de plano de carreira dos professores
e acreditava que este projeto tinha sido arquivado, porém devemos ficar
atentos porque ele irá retornar a esta Casa e pede aos colegas que continue
unidos porque o projeto está vindo com a mesma proposta e já está fazendo
reunião com os diretores, no entanto os diretores são escolhido por eles. O
certo e que estão querendo de novo fraudar os professores, porém é um
direito adquirido e quando o povo se manifesta as coisas acontece e para
melhor e tem certeza de que se o Executivo continuar com essa tese terá
uma grande revolução aqui em Floresta e que será prejudicado é os alunos
e a culpa não é dos educadores. Diz que como vereador e educador está
muito preocupado com esta situação e os educadores podem contar com o
apoio deste vereador porque seu compromisso é com o povo de Floresta do
Araguaia e espera que esta Casa tome as mesma atitudes anterior para com
esse projeto. Deixa sua queixa a secretaria de obras que já pediu que quando
fosse realizar uma obra que fizesse bem feito e a estrada de Bela Vista está
uma vergonha, pois já tombou quatro caminhões porque estreitaram a estada
e não tem espaço para cruzamento de veículos, onde um corre o risco de cair
nas valas. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz que
faz os cumprimentos de rotina e comenta que é muito fácil pensar e querer
fazer algo, porem realizar é difícil depende de muita luta e tem visto a atitude
e trabalho de cada vereador o asneio de ver o município bem desenvolvido.
Discorre sobre o discurso do vereador Sarafim sobre a questão da água e
poeira e também esta passando por esta situação na Vila Ametista.
Parabeniza o Executivo pelo trabalho que esta sendo desenvolvido na Vila
Bela Vista na execução do cais de Bela Vista, onde os maquinários já estão
trabalhando no rebaixamento do barranco do rio. Fala que já passou para o
Secretario de obras a questão da quantidade de poeira na Vila Bela Vista em
razão do movimento do maquinário e também o trafego de caminhões e o
mesmo disse que colocaria um caminhão pipa para esta molhando as ruas
da Vila. Fala que a Vila Bela Vista tem uma necessidade muito grande de ter
as principais ruas pavimentadas. Fala que sobre a questão da água não sabe
se é um erro técnicos nas instalações ou a demanda que esta muito grande
que não esta tendo condições de atender a população da Vila. Diz que
converso com o Prefeito e passo para ele esta questão e o mesmo disse que
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tomaria as providencias cabíveis. Fala da preocupação com duas estradas
na região de Ametista que já pediu que fosse recuperada e até o momento
seu pedido não foi atendido. Comenta que se os vereadores trabalharem em
parceria, não criticando, mais cobrando do Executivo acredita que seremos
atendidos. Em seguida faz o vereador Renato Alencar, o qual cumprimenta
a todos e fala já conversou com o Executivo sobre a questão da poeira na
vila Bela Vista a qual prejudica os moradores e comerciantes e precisamos
cobrar mais do Executivo para que o mesmo corresponda a altura das
necessidades do povo. Comenta sobre a estrada de Bela Vista que esta
causando muitas preocupações e devemos procurara a Secretaria e para que
tome as providencias, pois já são quatro veículos que capotou devido o
estreitamento da estrada. Fala que fomos eleitos para representar o povo e
devemos ter mais respeito e responsabilidade pela população, e o executivo
tem a obrigação de atender as demandas e necessidade do povo. Discorre
sobre os projetos em tramitação na Câmara, onde tem projeto com todo um
artigo errado, por isso devemos analisar com atenção para não aprovar
coisas erradas. Comenta sobre o cheque moradia que conseguiu em Belém,
onde teve orientação da superintendência da COAB, que o cheque moradia
quem tem direito é o servidor publico e o Governador abriu exceção as
pessoas mais necessitadas e o cheque vem para a pessoa e alguns
município faziam o cadastro através da Assistência Social e o cheque vinha
para a Prefeitura e é dever do vereador fiscalizar esse cheque moradias. O
vereador nonato Alves faz a parte dizendo que na gestão passada os
vereadores aprovaram sem analisar um projeto da CIP e os moradores da
Zona rural sofre as consequências até hoje, pagando iluminação publica sem
usufruir da mesma. O vereador Renato volta a discursar dizendo que
devemos analisar cada detalhe afim de não prejudicar nosso povo. Logo
após usa a palavra o vereador Dorisvaldo Pires o qual faz os cumprimentos
de rotina e manifesta satisfação com a atenção dos vereadores na reunião
de hoje, onde analisaram bem os projetos e detectaram erros a tempo de
sana-los. Diz que gostaria que o povo lembrasse o passado e percebesse
que não foram as manifestações que fizeram que motivarão os vereadores
que votaram contra o projeto do pano de carreira dos vereadores ser
arquivado, mais sim a analise do projeto através dos demais vereadores em
especial deste vereador Boro e do vereador Nonato Alves e isso poucos
sabem e defende os professores desde o plano de carreira anterior quando
disse que bom seria se o Professor tivesse salário igual ao de um advogado
ou promotor e inverteram o que disse. O vereador António Luiz faz a parte
dizendo que também se posicionou dizendo que não votaria no projeto se
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não houvesse uma mudança. O vereador Geraldo Frederico faz a parte
dizendo que a verdade deve ser dita e quando usou o espaço na radio
destacou os dois vereadores que foi o pivô do arquivamento desse projeto,
porque são apenas os quatros vereadores do PT não tenha força para esse
ato, mais com a decisão dos vereadores Boro e Nonato o arquivamento foi
inevitável. O vereador Dorisvaldo Pires volta a discursar dizendo que no
momento da discursão do projeto falou ao Prefeito que não votaria no projeto
da forma que estava e não queria atrapalhar a vida de um pai de família,
porem ninguém ver o que o vereador faz, mais esta aqui para representar o
povo. Diz que foi intimidado pelos aliados mais não se preocupou com isso,
porem o projeto esta voltando a esta Casa e pede aos professores que preste
atenção em que esta a favor deles, porque a aprovação não depende de
manifestação, mais dos vereadores, por isso vamos acreditar e esta juntos.
O próximo a usar a palavra é o vereador Arly Manoel. O qual faz os
cumprimentos de rotina e comenta que é muito bom que os professores não
precisa dos votos dos demais vereadores, pois já conta com o voto de seis
vereadores, no entanto nunca manifestou seu voto a nenhum vereador,
mesmo porque não tem compromisso com vereador e sim com o povo e não
manifesta seu foto na tribuna, porque já passou vergonha junto com o
vereador Ronildo, porque muitos fala que vota e na hora muda de ideia. Os
professores não estão falando que não precisa de voto, mais o
pronunciamento do vereadores irmão Geraldo deixa a entender isso e não
diz que foi o voto de um ou outro, mais aqui é todos. O vereador Geraldo
Frederico pede respeito porque não disse que não precisava dos votos, mais
que os vereadores expôs seus votos. O vereador Arly volta a discursar
dizendo que foi isso que se deixou a entender e o vereador falou que o
baluarte da decisão foi o vereador Boro e Nonato Alves e não esta
desrespeitando o vereador mais colocando sua posição. Diz que nenhum
vereador consegue alcançar um objetivo sozinho tem que estarem unidos
para ter mais força. Fala que nenhum vereador votaria contra a classe
educadora ou conta o povo. a seguir usa a palavra o vereador Alécio da
Costa, que cumprimenta a todos e discorre sobre a analise dos projetos que
estão tramitando nesta Casa de Lei e só hoje teve quatro projeto modificado
isso é o trabalho e união dos vereadores. Fala que não é porque o projeto da
agricultura esta errado, mais porque foi feito uma copia de um projeto da
região sul e ao cabe a nossa realidade. Diz que são tantas demandas para o
Executivo que às vezes não lê um projeto por confiar no assessor jurídico e
chegando aqui Câmara é analisado e se precisar sofre modificação e esta
Câmara fará a diferença sim porque trabalhão unido. Discorre sobre o projeto
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da Educação, onde o vereador levanta sua bandeira isso é normal e cada
vereador sabe da postura de cada vereador e isso já passou e viram outros
projetos e o vereador vai mostrar isso no futuro. Comenta sobre sua viagem
a Belém, juntamente com os vereadores Sarafim, Boro e Nonato em busca
de beneficio para o município. Diz que conseguiu na ASPAG cadeiras de
rodas para atender necessidade especiais da população e cada vereador tem
quatro anos para mostrar seu trabalho e fará sua defesa no decorrer do seu
mandato. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que
faz os cumprimentos de rotina e fala sobre o projeto de abertura de credito
que remanejara recurso para o fundo da Educação e retira do abastecimento
de água 180.000 mil reais e fica triste porque tem região que tem grande
necessidade de água, 200,00 mil reais que seria para a construção do
terminal rodoviário e 400.0000 mil reais de construção de unidade
habitacional e outros que não citou e acha um absurdo esse projeto ser
aprovado, retirando recurso de área de grande necessidade. Diz que este
projeto não esta bem esclarecido, até parece que foi mandado de má fé e
acredita que mandar um projeto desta forma é uma falta de respeito com esta
Casa. discorre sobre o projeto do plano de carreira que volta a tona e afirma
que só votara no projeto se houver um dialogo e consenso dos professores e
não tem medo de declarar sua voto. O vereador Geraldo faz a parte
parabenizando o vereador Lázaro pela atitude e endossa suas palavras. Fala
que analisou e conversou com todos os vereadores e nunca usou a tribuna
para falar que ele fez isso ou que pediu, mais será um vereador para abrir a
boca na hora certa para dizer sim ou não, e não ficara se escondendo e
quando o vereador Arly e chamou os vereadores do PT para ir ver a
construção da Câmara deu todo apoio a ele. O vereador Lázaro volta a
discursar dizendo que entrou na política não pensando em sua pessoa, mais
com um compromisso com o povo e é esse povo que vai avaliar seu trabalho
e dizer se sua carreira de político continuará ou cessará em 2016. E não
havendo mais nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 22: 45 hs (vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos),
e convoca os vereadores para a próxima sessões ordinárias o dia 25 de junho
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°.
Secretário. **************************************************************************
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