
ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 11 DE DEZEMBRO DE
2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 11 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 (1:7) 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 parecer da comissão de legislação, justiça e redação apresentada
ao decreto legislativo n° 003/13, sendo o mesmo colocado em votação, e
obtendo Aprovação Unânime. . Concluída esta fase da sessão à senhora
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: Iniciando
com o vereador Nonato Alves que cumprimenta a todos e fala que tem
observando que a pauta das últimas sessões tem sido o plano de carreira do
magistério publico, e sabe que é uma situação difícil. Discorre que o projeto
sendo aprovado, abre uma brecha na lei 001, onde o gestor poderá suprimir
o adicional de tempo de serviço e a licença plena, e não concorda com isso,
visto que tem conhecimento que a vida de professor não é fácil, e deixa
claro que sua decisão de votar contra o projeto é uma decisão própria,
porque foi eleito para defender o povo. Discorre que o candidato paga pelos
seus votos depois que é eleito e é isso que esta fazendo, e não é oposição
do Prefeito e não esta trabalhando para os vereadores do PT, como alguns
estão dizendo, esta sim trabalhando para o povo, porque o povo é a sua



bandeira. O próximo a usar a palavra é o vereador Raimundo Sarafim o
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso que a
professora Maria Olivia fez nesta casa na sessão anterior, onde percebeu
muita sinceridade em suas palavras, então fica triste porque sabe que esse
projeto sendo, aprovado muitos vai pagar pelo erro dos outros. Manifesta
tristeza pelo fato do PT ter, lhe expulsado do partido, e tem conhecimento
que até professor esta envolvido esta envolvida na sua expulsão, fala que
sempre foi sincero em suas declarações, e que teve o voto de um professor
e esteve em sua casa e esclareceu a situação, e sabe que apesar de
sempre ser sincero com todos, alguns usarão de falsidade com ele. Dando
prosseguimento faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico que
cumprimenta a todos e agradece a todos por ter lhe escolhido como mais
mais do ano de 2013, e sabe que os colegas vereadores também são
dignos. Fala que sua responsabilidade aumentou ainda mais com esse
titulo, sendo que quando entrou na política muitos falou que não seria eleito,
visto que tem pouco tempo que estou na região e não tenho parentes aqui.
Discorre do plano de carreira, que já declarou seu voto e nada vai fazer
mudar seu voto, porque foi eleito pelo povo, então deve esta do lado do
povo. Fala que esse projeto vai atingir quase 3.000.00 (três mil) pessoas,
visto que vai abranger todo funcionário publico, e cita algumas das atitudes
e projetos do gestor que não concorda, e acredita que esse projeto não vai
ser aprovado, e que estará do lado do povo o fim dessa jornada. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador José Maria Magalhães o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre do plano de carreira, que devemos
analisar bem, para o bem de toda a população não devemos pensar
somente nos educadores, e devemos ser muito sábio, pois sabe que irá tirar
alguns benefícios dos trabalhadores, porém não é como estão falando.
Comenta da reunião que tiveram com o Dr. Marcelo assessor jurídico da
Câmara e o Dr. Rivelino advogado do SINTEPE, para estudar esse projeto,
e na ocasião o Dr. Rivelino falou que o dia que fosse votar o projeto era para
pedir reforço de policias das cidades vizinhas, porque só os policias de
Floresta não ia conseguir manter a ordem, então não gostou de sua
declaração porque nesta casa não tem nem um bandido. Fala que está
analisado bem o projeto, porque se este for aprovado à população tem mais
a perder do que os professores. O próximo a fazer uso da palavra é o



vereador Renato Pereira de Alencar que cumprimenta a todos e fala que o
repasse da educação tem aumenta a cada ano, então não consegue
entender porque não dar para pagar os professores. Diz que os vereadores
têm que analisar bem esse projeto, porque os educadores do nosso
município estão sendo massacrado e não podem fazer nada a não ser
lamentar o que esta acontecendo. Comenta esta casa não pode aceitar o
que esta acontecendo, visto que estão querendo tirar os direitos adquiridos
ao longo dos anos pelos educadores. Fala que toda autoridade é colocada
por Deus, porem é para fazer o bem para a sociedade. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Dorisvaldo Pires o qual cumprimenta a todos e
fala que infelizmente a política agente não se manda, e que todos sabem
que quando este projeto veio pra esta casa no inicio do ano foi a favor dos
professores, porem fica muito triste por desta vez não poder apoiar
novamente a classe. Dando prosseguimento faz uso da palavra o vereador
Lázaro Purcino que cumprimenta a todos e parabeniza a todos os eleitos
no mais mais do ano de 2013, e cita o nome de alguns dos eleitos, sendo a
maioria do PT, bem como o vereador Geraldo mostrado assim que o PT, foi
bem avaliado pela população. Discorre que renovou o requerimento da folha
de pagamento da educação por duas vezes, e ontem foi enviado a esta
casa, então vai analisar, e ver a situação real dessa folha. Fala que em sua
opinião os colegas vereadores deveriam expor sua posição relacionada ao
plano de carreira, para esclarecer a real situação à população, e que fica
lamentável ver um vereador dizer que é obrigado a votar em um projeto,
visto que todos são livres, e devemos assumir a reponsabilidade com a
população, e deixa claro que jamais votará num projeto que venha
prejudicar a população. Comenta que o orçamento para 2014 teve um
aumento de 15.000.000.00 (quinze milhões de reais), então não ver
necessidade de abaixar salário de funcionário publico e acredita que esse
projeto veio massacra essa classe, e pede a aos colegas vereadores que
pensem bem antes de votar esse projeto, porque se o referido projeto for
aprovado com certeza trará serias consequências à população em geral. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Arly Manoel o qual faz os
cumprimentos de rotina e fala da grande conquista para Floresta, que é
bicampeão do campeonato Sul Pará, e agradece ao senhor Ivan e toda a
comissão técnica da seleção que é um grande baluarte. Discorre do plano



de carreira do magistério e diz que está muito apreensivo, visto que ainda
não tem uma opinião formada, quanto ao seu voto, sendo que tem tanto
motivos para votar contra como a favor, cita alguns dos motivos que tem
para votar a favor do projeto. Diz que tem muitos professores competentes,
no entanto também tem muitos que não nenhuma competência, sendo que
recebeu denuncias de professor assediando aluno e chegou até comentar
isso com o vereador Geraldo. Comenta que ouviu o professor Cleber
falando na radio que o prefeito não esta pagando os professores, é por
culpa dos vereadores, e os vereadores não tem culpa porque cobrar do
gestor os vereadores cobram, agora não sabe o motivo dele não esta
pagando em dias. Dando prosseguimento faz uso da palavra o vereador
António Luiz o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação
por estrem findando mais um ano de muitas lutas e conquistas. Discorre
sobre o projeto de plano de carreira do magistério publico que gira uma
preocupação imensa em toda a população, e que admira muita a classe dos
educadores, e sabe que em todo lugar tem pessoas boas e más e na
educação não é diferente, porem respeita a todos. Comenta que esteve hoje
em uma reunião com os professores para fazer algum esclarecimento,
dentro de seu conhecimento, e em seu entendimento do projeto os
professores não vão ter essa diminuição instantânea de salário, apenas não
vai aumentar até alcançar o piso salarial do município. Discorre que em
nenhum momento foi contra esta casa, e diz que já tem sua posição, porem
só irá revelar um dia antes da votação do projeto. Faz a parte o vereador
Geraldo Frederico e fala que tem certeza que se esse projeto for aprovado
vai massacrar os trabalhadores públicos de Floresta, e não entende como
que não dá para pagar o salário dos professores, sendo que sempre deu
para pagar e ainda o repasse esta aumentado a cada ano. ORDEM DO
DIA: Iniciando com a Discussão em segundo turno, de forma global o
Projeto de Lei n° 380/13, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de
2014, e continuando foi colocado em Votação de forma global, obtendo
assim Aprovação Unânime, na sequência foi colocada em discussão em
segundo turno, de forma global 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 de forma global, sendo o
mesmo Aprovado por Unanimidade. Continuando foi posto em Discussão



em segundo turno, de forma global o Projeto de Lei complementar n°.
043/13, o qual cria taxa de licenciamento ambiental, e continuando foi
colocado em Votação de forma global, obtendo assim Aprovação
Unânime. Dando continuidade com a discussão, em segundo turno, de
forma global o projeto de lei complementar n° 044/13, que dispõe sobre
criação dos servidores de vigilância sanitária, sendo o mesmo colocado em
votação de forma global, obtendo assim Aprovação Unânime. Logo após é
colocado em discussão, em segundo turno, de forma global o projeto de lei
complementar n° 045/13, o qual cria taxa de vigilância sanitária, sendo o
mesmo posto em votação de forma global 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 12 de dezembro do corrente ano, no horário regimental.
Decorrido o prazo regimental de dez minutos a senhora Presidente concede
a palavra a senhor Ivan da Cunha que cumprimenta a todos e fala que está
representando o esporte de Floresta do Araguaia, e apresentando o trofeu
do ano passado bem com o desse ano sendo, portanto Floresta bicampeã
do campeonato Sul Pará, e na ocasião apresenta também o uniforme oficial
da seleção, patrocinado pelo supermercado Vitoria. Convida a população,
bem como os vereadores para assistir aos jogos no estádio Florestão, visto
que esporte é educação, saúde e lazer, e agradece aos vereadores que
acompanha esse esporte. Pede aos vereadores que apoiem o esporte do
nosso município, que faca um projeto para iluminar o estádio, visto o futebol
de Floresta é um dos melhores da região, então devemos apoiar, porque é
uma alegria para a população. Discorre que se o esporte tivesse apoio da
administração não era só o futebol que se destacava, porque o nosso
município é muito rico em talento, e cita o nome dos jogadores da seleção
de Floresta. Faz a parte o vereador Geraldo e diz que admira muito o
esporte, tendo até mesmo jogador por certo tempo, e que tem contribuído
com o esporte, porem indiretamente e parabeniza o senhor Ivan pela
coragem e determinação. Faz a parte o vereador Nonato Alves e
parabenizar o senhor Ivan por mais essa conquista, assim como os
vereadores que apoiaram, no entanto não apoiou porque nunca lhe pediram
apoio, e sempre vem apoiando esse esporte no interior, visto que ama o



esporte, Faz parte o vereador António Luiz e diz que sempre ajuda o esporte
na medida do possível. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e parabeniza
a seleção e diz que aprecia muito este esporte e esta a disposição para
ajudar no que possível dentro de suas possibilidades. Faz a parte o
vereador Renato e diz que fez um oficio para o deputado Mariquinha
pedindo uma emenda para a iluminação do estádio, visto que nossa região
é muito quente, os esportistas gostão de jogar no período da noite. Faz a
parte o vereador Alécio e fala que gosta muito do esporte, visto que tem o
poder de mudar a vida das pessoas. Faz a parte o vereador Raimundo
Sarafim e cita alguns matérias esportista que tem doado para a polução.
Volta a fazer uso da palavra o senhor Ivan e discorre que não veio a está
casa não pedir ajuda para os vereadores individualmente, mais sim como
grupo que são para apoiar o esporte de Floresta. 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, M M^~-̂ £/~. Arly Manoel 1°.
Secretário, Vereadora Roseni Brito fi,ii<A]u^. Presidente,
Vereador Raimundo Nonato
Secretário."


