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ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 12 DE DEZEMBRO DE
2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 12 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
Salmos (40:4) 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. Logo
após é lido a Resolução da Mesa Diretora n° 007/13, que dispõe sobre a
composição da comissão representativa da Câmara Municipal durante o
recesso parlamentar. Dando continuidade é feito a leitura da Emenda
Supressiva n° 001 da comissão de Finanças e Orçamentos apresentado ao
projeto de lei 382/13, sendo o mesmo colocado em votação, e obtendo assim
Aprovação Unanime. Logo após é lido o parecer da comissão de legislação,
justiça e redação e Finanças e orçamentos apresentado ao projeto de lei n°
382/13, que dispõe sobre o programa municipal de desenvolvimento
agropecuário, sendo o mesmo posto em votação, e sendo Aprovado por
Unanimidade. Ato seguinte é feito a leitura do requerimento n° 017/13, de
autoria do vereador Renato de Alencar, sendo o mesmo posto em votação, e
sendo o mesmo Rejeitado. Concluída esta fase da sessão à senhora
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: Iniciando com a
vereadora Roseni Brito a qual cumprimenta a todos e discorre de sua decisão
com presidente desta casa até o dia 31 de dezembro de suspender a votação
do projeto de plano de carreira do magistério publico, visto que a tensão esta
muito grande relacionado a este assunto. Comenta que como o projeto foi
enviado a esta casa com urgência, as comissões foram unificadas e o relator
não é o vereador Arly como pensávamos, mais sim o vereador António Luiz.
Diz que tem até o ultimo dia deste mês para decidir se colocar ou não o
referido projeto em votação e se decidir coloca-lo em votação irá convocar os
nobres vereadores, bem como o professor Cleber presidente do SINTEPE. O
próximo a usar a palavra é o vereador António Luiz que cumprimenta a todos
e discorre das dificuldades que enfrentou em sua infância para conseguir
estudar, no entanto aprendeu valores que leva até hoje, por exemplo, o
respeito ao próximo. Manifesta tristeza pelo fato do vereador Renato às vezes
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dizer que se envergonha da decisão de algum vereador, visto que em sua
opinião devemos respeita a decisão de cada um. Discorre de seu parecer
apresentado ao projeto em pauta e diz que apesar de ser favorável, pode votar
contra, e que esta muito preocupada com este projeto, e tem analisado suas
consequências tanto agora como no futuro. Agradece a senhora presidente
Roseni por ter suspensa essa votação, pois assim todos terão um final de ano
mais tranquilo. Faz à parte a vereadora Roseni e diz que até o dia 31 de
dezembro irá colocar o projeto em votação. O próximo a usar a palavra é o
vereador Renato de Alencar o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre
do discurso do vereador António Luiz, e comenta que também enfrentou muitas
dificuldades para estudar. Fala que gostaria que os colegas vereadores
dissessem não a este projeto para que os trabalhadores da educação possam
dormir em paz, e fica muito triste por ver esses trabalhadores serem
massacrados desta forma, e sabe que todos estão nas mãos dos vereadores
desta casa e é como a presidente Roseni disse que poderá colocar este projeto
a qualquer momento. Fala que ver com esse projeto uma falta de respeito com
esses trabalhadores e que os mesmos têm o seu apoio. Dando continuidade
faz uso da palavra o vereador Nonato Alves o qual cumprimenta a todos e
discorre que este ano de 2013, foi um ano muito difícil em comparação com os
resultados que tiveram o ano anterior. Fala da preocupação de todos os
funcionários públicos e os vereadores com relação ao plano de carreira, e o Dr.
Marcelo Benjamim assessor jurídico desta casa deixou bem claro que os
direitos adquiridos ao logo dos anos vão ser perdidos, e é por isso que é a
favor da classe dos trabalhadores. Diz que nunca influenciou nenhum vereador
e não é influenciado por ninguém, a decisão que tomou de ficar do lado dos
trabalhadores, foi conforme sua consciência mandou. Discorre que a lei 001,
pega de cheio o estatuto do servidor publico, ou seja, no projeto não diz que vai
tirar os direitos adquiridos, porém não dá nenhuma garantia que os
trabalhadores não vão perder seus direitos, e isso é o mesmo que assinar um
cheque em branco. Diz que respeita a opinião de cada vereador, e que não
gosta de fazer nada na duvida e é por isso que o seu voto não é favorável ao
projeto e em sua opinião deveria colocar o projeto em votação o mais breve
possível, para que cada um der seu voto, e assim acabe com essa aflição. Fala
que gostaria que a Comissão Parlamentar de Inquérito tivesse dado
continuidade, visto que já é meio caminho andado, porém respeita a decisão
dos colegas vereadores. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio
Pessoa que cumprimenta a todos e discorre de sua preocupação com o projeto
de plano de carreira, e esteve a procura de orientações de outros advogados
que não estejam ligados diretamente ao projeto e ver uma segunda opinião.
Fala que estava preparado para votar amanhã no projeto, porém respeita a
decisão da presidente de suspender a votação. Discorre que o problema no
município realmente existe o Dr. Ubiaci, advogado da CPI disse que é uma
bucha e o prefeito tem que resolver, e que esperar que o próximo ano seja de
conquistas para o município. O Próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro
Purcino o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a senhora presidente
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Roseni Brito por ter suspendido a votação do projeto de plano de carreira, visto
que pelo que tem observado seria aprovado, então espera que com mais
tempo para estudar o referido projeto alguns mudam sua decisão. Fala que em
sua opinião a CPI deveria ser adiada, porque os fatos mostram muitas
irregularidades, é só observar a situação da saúde em nosso município, que
está precária de tal forma que nem copo descartável tem no hospital, então se
chegou a esse ponto com certeza houve falhas, e os vereadores foram eleitos
para fiscalizar o dinheiro publico. Discorre que a CPI tem esse resto de mês
para concluir os trabalhos, e pede ao presidente da CPI o vereador Renato que
se empenhe o máximo, para esclarecer a sociedade o que vem acontecendo
na saúde. Pede a senhora presidente que não coloque o projeto este ano, para
que os trabalhadores possam ter um natal e reveillon em paz. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador José Maria Magalhães que cumprimenta a
todos e discorre que tem uma opinião formada com relação ao projeto de plano
de carreira do magistério publico, deseja um feliz natal a todos e um próspero
ano novo. Dando seguimento faz uso da palavra o vereador Dorisvaldo Pires
o qual cumprimenta a todos e diz que já foi o vereador mais feliz da fase da
terra, a melhor coisa que aconteceu em sua vida foi ser um representante do
povo de Floresta, porem hoje esta decepcionado consigo mesmo, visto que se
ver obrigado a votar a favor do projeto em pauta, visto que o Deputado de seu
partido lhe enviou uma carta dizendo para votar a favor. Fala que se fosse
possível renunciar seu mandato antes do projeto entrar em votação faria isso,
porque não quer prejudicar ninguém. Comenta que se votar a favor deste
projeto não vai mais se candidatar, porque não vai ter coragem de pedir voto
aos munícipes, porque sabe que não vai ganhar o voto de vocês e acredita que
apesar de ter a expectativa de ser reeleito tem consciência que sua carreira
política acaba aqui. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo
Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre da preocupação e o
cansaço de todos, devido ao projeto de plano de carreira. Discorre do discurso
do vereador Dorisvaldo, que às vezes passamos por tanta decepção que dá
vontade de abandonar a luta e cuidar do pouco que temos. Agradece a
presidente desta casa por ter suspendido a votação do projeto e observa que
muitos que estavam enganados estão hoje nesta casa, como o pessoal da
saúde, e todo funcionário publico vai ser prejudicado se este projeto for
aprovado. Diz que a cada dia mais pessoas vão à luta, porque o povo de
Floresta acordou e não mais vai aceitar ser massacrador pelo Gestor.
Manifesta tristeza porque a CPI não teve o apoio dos colegas vereadores para
dar continuidade às investigações, fala aos membros da CPI que ainda dá
tempo para concluir as investigações, para que possam mostrar a população
os fraldes que existe na saúde. Discorre que se for para viver humilhado como
muitos vivem prefere morrer, porque viver desta forma é uma tristeza, deseja
boas festas a todos e agradece a colaboração de todos. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Arly Manoel, o qual cumprimenta a todos e agradece
aos colegas vereadores por ter aprovado o parecer de Decreto Legislativo,
para denominar o hospital municipal de Cecília Arrais, uma homenagem
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mínima, pela aquela que tanto fez por Floresta e partiu deixando muita
saudade. Discorre da CPI, que respeita a opinião de cada vereador, e que não
é contra a CPI, no entanto, tem conhecimento que a Câmara não dispõe de
recursos para continuar pagando o advogado. Fala que em muitos municípios a
única pessoa que anda no carro da Câmara é o presidente, e essa legislatura
daqui foi diferente, e não está difamando a ex-presidente desta casa a dona
Gercionita, mais lembra que em sua gestão jamais sentou no banco do
automóvel da Câmara, e hoje todo vereador que sabe dirigir pega o carro e
anda onde quiser. Fala que pediu a vereadora Roseni Brito que não se
lançasse para presidente desta casa novamente, porque isso aqui é uma
bucha, e quando tem prestação de contas sempre tem muitas para pagar.
Comenta que não vota no vereador Alécio como presidente, porem que não
tem magoa dele e que não dá para entender política, visto que a composição
da mesa diretora com o vereador Alécio, que é base do prefeito tem o apoio de
PT. ORDEM DO DIA: Iniciando com a discussão em primeiro turno, do artigo 1°
ao artigo 26° o projeto de lei 382/13, que dispõe sobre o programa municipal de
desenvolvimento agropecuário, e continuando foi colocado em votação, e
obtendo assim Aprovação Unanime. Dando seguimento com a discussão, a
senhora Presidente coloca em discussão única o Decreto Legislativo n° 003/13,
que dispõe sobre a denominação de logradouro público, sendo o mesmo
colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Na sequência a
senhora Presidente dá inicio ao processo de Renovação da Mesa Diretora.
Em seguida a senhora Presidente solicita ao Primeiro secretário que verifique o
quorum. O qual constatou a presença de onze vereadores, havendo, portanto
quorum. Na sequência a senhora Presidente concede a palavra, para ao
senhor Alécio da Costa para apresentação do plano de trabalho e da chapa da
qual faz parte. Em seguida é feita a chamada individual dos vereadores para a
assinatura da folha de votação e o exercício do direito ao voto. Logo após a
senhora Presidente convida os vereadores Raimundo Nonato Alves e Lázaro
Purcino para servirem de escrutinadores, sendo aberta a urna, apurados os
votos e proclamado o seguinte resultado: Chapa um obteve dez votos a favor e
um em branco. Na sequência o senhora Presidente declara empossados, a
partir de primeiro de janeiro de dois mil e quatorze a Chapa 1 (um), composta
pelo vereador Alécio da Costa Pessoa, como Presidente; Lázaro Purcino da
silva, como Primeiro Secretário e Raimundo Nonato Alves dos Santos, como
Segundo Secretário. Em seguida a senhora Presidente concede a palavra aos
Vereadores para explicações pessoais. Usa a palavra O vereador Alécio
Pessoa agradece aos colegas vereadores, pelo apoio à presidente desta casa,
e garante que vai fazer o possível para não decepciona-los neste ano de 2014,
e deseja mostrar a todos um bom trabalho. O vereador Lázaro Purcino e
esclarece o motivo pelo qual fez aliança ao vereador Alécio que é base do
prefeito e oposição ao PT, visto que o trabalho da Câmara é independente do
poder executivo, temos um regimento e esse regimento deve ser cumprido, e
não é porque esta junto com o vereador Alécio que vai mudar sua posição
dentro desta casa, vai continuar defendendo e exercer seu papel de vereador.
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O vereador Nonato Alves e agradece aos colegas vereadores por terem lhe
apoiado mais uma vez, visto que em 2014 é o quarto ano consecutivo de 2°
Secretario da Câmara Municipal. Diz que apesar de fazer parte da mesa
diretora nunca se sentiu melhor do que nenhum dos colegas vereadores
agradece a Vereadora Roseni que foi uma excelente presidente, bem como ao
vereador Arly Manoel 1° secretario que sempre foi companheiro. Fala a novos
membros da mesa diretora não estão aqui para defender nenhuma sigla
partidária, mais sim os interesses do povo de Floresta e desta casa de lei. Faz
uso da palavra o vereador António Luiz e parabeniza a nova mesa diretora
desta casa e diz que tem uma visão positiva com a mesa e agradece a mesa
atual sob a presidência da vereadora Roseni Brito, que realizou um belíssimo
trabalho. Pede desculpas se alguma vez feriu alguém com palavras ou alguma
ação de sua parte. Faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico e diz
que não tomou nenhuma decisão sozinho e não fez nada escondido de seu
partido. Discorre que esta casa é independente de prefeitura e votou esta noite
não foi em um partido e sim em ser humano capaz de desenvolver um bom
trabalho, juntamente com os demais vereadores. Fala que não é porque seu
companheiro de partido faz parte desta mesa, que ele vai mudar sua atitude
perante a sociedade, e que não é oposição ao gestor porque todo projeto bom
que entrou nesta casa foi aprovado. Usa a palavra o vereador Renato e
parabeniza os trabalhos da vereadora Roseni como presidente desta casa
pede desculpas se ofendeu alguém com palavras e diz que o desejo dele nesta
casa é defender o povo. Faz uso da palavra o vereador Dorisvaldo e
agradece a todos os funcionários da Câmara, pois estão sempre dispostos a
ajuda -lós no que precisa, bem como a presidente Roseni Brito que para ele foi
uma das melhores presidente que esta casa já teve, assim como também os
demais membros da mesa. Em seguida usa a palavra a vereadora Roseni
Brito, e agradece aos colegas vereadores pelos elogios. Manifesta satisfação
por ver que os companheiros vereadores reconhecem os seus esforços para
realizar um bom trabalho, que é muito ardo, porém muito gratificante. Agradece
ao companheirismo dos funcionários desta casa e percebe que é realmente
como uma família. Usa a palavra o vereador Arly Manoel e pede desculpas se
alguma vez não pode atender ao pedido de alguém e deseja um bom trabalho
a nova mesa diretora desta casa, agradece a todos os colegas de trabalho pela
dedicação e esforço. Agradece aos funcionários da Câmara pelo
companheirismo e deseja a todos um feliz natal e um ano novo cheio de paz,
realizações e sucesso. Não havendo mais nada a tratar à senhora presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 22: 40 hs (vinte e duas horas e
quarenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinárias
prevista para o dia 24 de fevereiro de 2014, no horário regimental. Decorrido o
prazo regimental de dez minutos a senhora Presidente concede a palavra à
senhora Kelma Arrais a qual cumprimenta a todos e pede desculpas se não
conseguir se expressar direito, visto que esta muito emocionada. Agradece a
todos também em nome de seus irmãos que não estão presente. Agradece a
todos os colegas de trabalho de sua falecida mãe por terem colaborado junto
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com ele pelo bem do hospital, bem como ao vereador Arly Manoel pela
iniciativa de colocar o nome do hospital de Cecília Arrais em homenagem a sua
mãe, que parecia ser um sonho e hoje se tornou real. Discorre que acredita
que se a votação fosse aberta todos iriam votar a favor, visto que sua mãe foi
uma pessoa que dedicou 45 anos de sua vida ao hospital, este era um sonho
que ela tinha em vida, então fica muito feliz por este sonho ter sido realizado.
Em seguida a senhora presidente concede a palavra ao senhor Rivelino
Zapellon que cumprimenta a todos e pede retratação por sua expressão na
reunião que ocorreu na segunda feira, para estudar o plano de carreira do
magistério publico, e isso aconteceu devido a angustia pela qual todo vem
passando. Parabeniza a senhora presidente Pequena Vital, que de pequena só
tem o nome, pela garra e coragem que tem demostrado, e tendo em vista que
em nosso país a mulher é desvalorizada, cita algumas estatísticas dramáticas
de violência a mulher, e ela se faz guerreira no meio de 10 homens, e sendo
ainda autoridade máxima nesta casa de lei. Discorre que projeto do plano de
carreira vai contra a constituição Brasileira, porque a constituição garante a
irredutibilidade do salário. Fala que é advogado tanto do sindicato da educação
como da saúde em vários municípios do Sul do Pará e em vários deles estão
discutindo plano de carreira e em nenhum deles se propõe a diminuir salário,
mais sim aumentar os direitos dos trabalhadores e infelizmente aqui em
Floresta esta discutindo a redução. Discorre que está com uma ação judicial
pronta para ser usada, porem acredita muito na possibilidade de resolver tudo
no dialogo, e só recorrerá à justiça em ultima hipótese. Fala que é muito triste
dizer isso, mais este município esta discutindo o atraso em vez do avanço e
isso é realmente muito desgastante, fazendo a tristeza de todo o município
para fazer a alegria de apenas uma pessoa. Dando continuidade a senhora
presidente concede a palavra à senhorita Milena diretora do hospital municipal
a qual cumprimenta a todos e fala que à medida que um assunto vem para esta
casa se torna publico. Discorre que aconteceu de um dos nobres vereadores
aqui presentes chegou ao hospital e não tinha copos descartáveis para as
pessoas beberem agua porem para os pacientes do SUS tinha copos. Fala que
comprar através de uma licitação e quando foi ao mercado não tinha os copos
adequados, então o mesmo ficou responsável de providenciar, e acredita que o
nobre vereador poderia ter lhe procurado e pedido explicações antes de
divulgar esta informação na Câmara. Discorre que ficou imensamente grata por
sido o aprovado o decreto legislativo, para ser colocado o nome do hospital
municipal de Cecília Arrais, que foi uma pessoa admirável a qual teve o prazer
de trabalhar com ela 4 anos, e aprendeu muito com ela. Diz que qualquer
duvida quanto ao acontecimento com os copos descartável estará no hospital á
disposição para esclarecer. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino, e diz que o
incidente realmente aconteceu, e uma senhora que trabalha no hospital nos
pediu para comprar os copos, então formos ao mercado e tinha copos
disponíveis e pede desculpas a senhorita Milena por ter falado este incidente
nesta casa. A Senhorita Milena volta a usar a palavra e diz que as desculpas
estão aceitas. E para constar eu Vereador Arly Manoel, 1° Secretário lavrei e
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assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e pelos
decais/ 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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