
ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 09 DE
DEZEMBRO DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 10 de dezembro 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 Provérbios (16:19) 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 feito a
leitura do projeto de decreto legislativo n° 003/13, o qual dispõe sobre
denominação de logradouro público, sendo o mesmo encaminhado á
comissão de legislação, justiça e redação. Em seguida é feito a leitura do
projeto de resolução n° 002/13, o qual dispõe sobre a alteração da resolução
n° 004/03 do Regimento Interno da Câmara Municipal, sendo o mesmo
encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação. Dando
continuidade é feito a leitura dos pareceres da comissão de legislação,
justiça e redação, apresentados ao projeto de lei complementar n° 042/13, n°
043/13, n°044/13 e n° 045/13, sendo os mesmos colocados em votação, e
obtendo assim Aprovação Unânime. Em seguida é feito a leitura dos
pareceres da comissão de finanças e orçamentos, apresentado ao projeto de
lei complementar n° 042/13, n° 045/13 e projeto de lei n° 380/13, sendo
postos em votação, e em seguida Aprovados por Unanimidade. Dando
prosseguimento é feito a leitura dos pareceres da comissão de educação,
saúde e assistência social, apresentada ao projeto de lei complementar n°



044/13 e n° 045/13, sendo os mesmos colocados em votação e obtendo
assim Aprovação Unânime. Em seguida é feito a leitura da indicação n°
057/13, de autoria do vereador Lázaro Purcino, requerimento n° 014/13 e n°
015/13, de autoria do vereador Lázaro Purcino, requerimento n° 016/13, de
autoria do vereador Geraldo Frederico. Concluída esta fase da sessão à
senhora presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE:
Iniciando com o vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e
agradece aos colegas vereadores por ter aprovado sua indicação e seu
requerimento. Discorre sobre a situação da iluminação publica do setor
aeroporto, que apesar de ser uma coisa muito boa esta regularizada a
energia elétrica daquele setor, porém não esta sendo colocadas lâmpadas
nos portes. Comenta do discurso da senhora Maria Olívia, e vez o refletirem
em nossa posição, que está para defender o povo e tem certeza que se esta
casa não provar o projeto de plano de carreira do magistério será motivo de
alegria para todos, garante que apesar de ser minoria estará sempre do lado
do povo, e que o gestor colocou esse projeto para distrair a população, visto
que as pontes e estradas do nosso município. Fala da ponte que esta sendo
construída sobre o Rio Maria, que será a melhor do município e teme que
quando ficar pronta muitos pais levarem seus filhos para estudar em Rio
Maria devido a condição de nossa educação, e isso é um alerta para a
administração. O próximo a usar palavra é o vereador Renato de Alencar o
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre da situação do setor aeroporto.
Fala da luta dos educadores, que inclusive não é para aumenta seus salários
é apenas para continuar como está, sendo que sempre se luta por aumento
de salário. Fala que nossos filhos têm os professores como alguém da
família, tendo muita afeição por eles, então devemos mostrar respeito por
essa classe visto que cuidam e educam nossos filhos. Discorre que o projeto
é o mesmo do começo do ano, então ver que o gestor está de deboche com
os vereadores, e lembra o discurso que a professora Maria Olívia vez nesta
casa, onde a mesma disse que estão em nossas mãos, e garante que esta
do lado dos educadores e vai os defender. O próximo a usar a palavra é o
vereador Alécio Pessoa o qual cumprimenta a todos e fala que esteve em
Rio Maria para ver se conseguia entrar em um acordo com administração,
para que população de Floresta poder recorrer a esse município, quando
precisar bater um raios-X, e ficou muito satisfeito por esse acordo ter saído,



então a população do nosso município quando precisar poderá recorrer a Rio
Maria. Dando continuidade faz uso da palavra o vereador Nonato Alves que
cumprimenta a todos e discorre das dificuldades enfrentadas pelo nosso
município, relacionadas com as pontes, inclusive uma ponte em Juassama,
sendo que a safra de abacaxi esta preste a começar e tem certeza que
aquela ponte não suporta um caminhão carregado de abacaxi, tendo
conhecimento também de um atoleiro na região da Ametista. Discorre do
plano de carreira do magistério, e sabe que voltou do mesmo jeito que
entrou, e percebe que a educação em nosso País anda doente. Fala que
esteve visitando algumas regiões do nosso município e pode ver o tanto que
a população em geral esta preocupada com essa situação, Visto que a
melhor herança que um pai pode deixar pró seu filho é a educação. Comenta
que quando o Juiz de conceição do Araguaia lhe entregou o diploma de
vereador, assumiu a responsabilidade de respeitar e defender o direito de
cada um, até mesmo de uma criança, e garante aos educadores que esta do
lado deles, quando sair da vereança que sair de consciência tranquila por ter
feito o que deveria ter feito e pode até errar, mais na tentativa de fazer o
certo. O próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro Purcino o qual
cumprimenta a todos e manifesta satisfação pelas palavras do vereador
Nonato Alves e fala de sua preocupação com o projeto de plano de carreira
do magistério, visto que o Dr. Ivo havia dito que esse projeto só voltava para
esta casa quando ele estivesse certeza de sua aprovação, e sabe que tem
grande possibilidade de ser aprovado. Discorre que o gestor não tem dando
reposta aos seus requerimentos, e tem pensado em entrar, nesta casa com
um pedido para formar uma comissão processante, visto que isso dá até
cassação de mandato e garante que no próximo ano se o Gestor não mudar
de atitude vai tomar uma ação. Comenta da ponte do lajeado que começarão
fazer e parou com a obra, e teve conhecimento que só vai dar continuidade
na obra, no próximo ano, por falta de material, visto que foi feito somente
duas cabeceiras, com a distância de 8 metros uma da outra e agora não
estão conseguindo encontrar madeira com esse cumprimento. Dando
continuidade faz uso da palavra o vereador Arly Manoel que cumprimenta a
todos e discorre sobre a vida de dona Cecília Arrais, uma pessoa que ele
teve o privilégio de presenciar, não medir esforços para ajudar a população
de Floresta e fez a diferença no hospital, e em vista de sua grande



importância na historia do hospital, fez um decreto legislativo para colocar o
nome do hospital municipal de Cecília Arrais, em sua homenagem, e pede o
apoio dos colegas vereadores para que esse decreto seja aprovado.
Discorre da iluminação publica e diz que por varias vezes vez indicações ao
Gestor, sugerindo que fizesse um departamento, juntamente com a
secretária de obras, para assim facilitar esse processo de manutenção da
iluminação publica, no entanto desistiu por falta de reposta. Comenta do
plano de carreira, diz que sabe como é difícil abaixar salário de alguém,
visto que quando era presidente da Câmara foi obrigado a abaixar 500.00
(quinhentos reais) do subsidio dos vereadores e essa é uma cicatriz que leva
até hoje. Fala que não vai declarar seu voto a respeito do projeto, como os
colegas vereadores estão fazendo, porque considera política como um jogo
de futebol, que até o juiz apitar o final do jogo a bola está correndo. ORDEM
DO DIA: Iniciando com a Discussão em primeiro turno, artigo por artigo o
Projeto de Lei n° 380/13, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de
2014, e continuando foi colocado em Votação do artigo 1° ao artigo 12°,
obtendo assim Aprovação Unânime, na sequência foi colocada em
discussão em primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei complementar
n°. 042/13, que dispõe sobre a reorganização da estrutura básica da
secretária de meio ambiente, em seguida foi colocada em votação do artigo
1° ao artigo 19°, sendo o mesmo Aprovado por Unanimidade. Continuando
foi posto em Discussão em primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei
complementar n°. 043/13, o qual cria taxa de licenciamento ambiental, e
continuando foi colocado em Votação do artigo 1° ao artigo 31°, obtendo
assim Aprovação Unânime. Dando continuidade com a discussão, em
primeiro turno, artigo por artigo o projeto de lei complementar n° 044/13, que
dispõe sobre criação dos servidores de vigilância sanitária, sendo o mesmo
colocado em votação do artigo 1° ao artigo 11°, obtendo assim Aprovação
Unânime. Logo após é colocado em discussão, em primeiro turno, artigo por
artigo o projeto de lei complementar n° 045/13, o qual cria taxa de vigilância
sanitária, sendo o mesmo posto em votação do artigo 1° ao artigo 15° e
obtendo Aprovação por Unanimidade. E não havendo mais nada a tratar à
senhora presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21: 50 hs (vinte
e uma horas e cinquenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessões ordinárias dia 11 de dezembro do corrente ano, no horário



regimental. Decorrido o prazo regimental de dez minutos a senhora
Presidente concede a palavra a senhor Leomar Gonçalves Lima o qual
cumprimenta a todos e pede a ajuda dos vereadores, para cobrar junto ao
prefeito tanto a iluminação publica com a limpeza das ruas do setor
aeroporto, visto que o setor caiu no esquecimento da administração. Fala da
emenda que o Deputado Giovanni Queiroz mandou para climatizar 40 salas
de aulas, e o deputado disse que era para esse trabalho ser concluído até o
mês de agosto, caso contrario era para ser cobrado do gestor, então usa
essa tribuna para lembrar os vereadores que façam essa cobrança. Faz à
parte a vereadora Roseni Brito e fala que tem conhecimento da situação do
setor e os vereadores tem fiscalizado que é o papel deles porem cabe ao
gestor executar. 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,
wh /Cy-̂ fe -̂ Arly Manoel 1°. Secretário, Vereadora Roseni Brito

. Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,
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