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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2019. ÁS 09:15
HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 18 de novembro de 2019, no
Plenário José Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta
do Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os vereadores, sob a presidência do
vereador JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador MARCOS
DOS REIS ROCHA 1° Secretário e a vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ,
2a Secretária, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, o qual constatou a presença de dez vereadores, havendo
portanto, quorum, com a ausência justificada do vereador Gilmair Siqueira. Dando
prosseguimento à sessão o senhor presidente convidou a todos para ficarem de pé
em saudação as bandeiras nacional, estadual e municipal e determinou a segunda
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (25:5)
declarando aberta a sessão de acordo com o artigo 110 do Regimento Interno,
continuando solicitou do 1° Secretário a leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: após lida a ata da sessão anterior, a mesma foi posta em discussão
e votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde e
assistência Social, apresentado ao Projeto de Lei Complementar n°. 068/2019, que
dispõe a alteração da Lei Complementar n° 001, de 24 de janeiro de 2002 e da Lei
Complementar n° 039, de 23 de dezembro de 2013, sendo a mesma colocada em
discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Leitura do Requerimento
n° 005/2019, de autoria do vereador António Luiz, que requer a realização de
Sessão Itinerante no Distrito de Bela Vista, a qual após ser discutida pelo
vereadores foi posta em votação e aprovado por unanimidade. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Renato de Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina
e manifesta satisfação pelo Projeto de Lei Complementar que devolve os direitos
dos funcionários públicos de Floresta do Araguaia perdidos no Projeto que foi
aprovado no ano de dois mil e treze e sempre teve a certeza que o clamor do povo
não era em vão e pede a Deus que o Poder Executivo consiga cumpri com esse
compromisso. Discorre sobre seu histórico de trabalho prestado a população e diz
que seu objetivo sempre foi fazer o que for melhor para a população e se coloca à
disposição para ajudar no que for possível. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Marcos dos Reis, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta
gratidão por fazer parte dessa Casa e ter o privilégio de poder ajudar na aprovação
do projeto que reintegra os direitos perdidos aos servidores públicos. Menciona
algumas emendas parlamentares que conseguiu para o Município de Floresta do
Araguaia. Solicita ao Poder Executivo que proceda com a recuperação de alguns
bueiros na região da Juassama. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Alécio Pessoa e manifesta satisfação por estar Casa está cheia e diz eu e a seis
anos atrás a Casa também estava cheia, porém com os servidores públicos
contrariados com a aprovação do PCCR do magistério público. Diz que na época o
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projeto foi aprovado devido o recurso ser insuficiente para arcar com as despesas
da remuneração dos professores. Fala que o Executivo mostrou aos vereadores
que tem condições de arcar com as despesas do aumento da remuneração dos
professores e por isso tem o apoio dessa Casa. Diz que o projeto altera o Estatuto
do Servidor e com isso irá beneficiar todos os servidores públicos municipais.
Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o
qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação por estar hoje votando
no projeto que devolve os direitos adquiridos pelos professores. Agradece o
Presidente do SINTEPP, senhor Domingos, o Secretário de Educação e o Prefeito
pelo empenho em devolver alguns direitos aos servidores públicos. Fala que na
época que foi aprovado o projeto que tirava os direitos dos servidores públicos
faltou diálogo entre o Poder Executivo e os servidores públicos e espera que o
projeto que está sendo votado hoje seja realmente cumprido pelo Gestor, visto que
a votação desse projeto é um compromisso de campanha do Prefeito. Diz que na
política há alegrias e tristezas e sempre foi determinado a fazer sempre o que for
melhor para a população. Faz a parte a vereadora Marcos dos Reis e parabeniza o
Presidente pela autoria do referido projeto. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Joaquim Monteiro, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que se o
Projeto PCCR do magistério público entrasse nessa Casa no ano de dois mil e vinte
não votaria a favor da aprovação do projeto. Manifesta satisfação por estar votando
o referido projeto hoje e diz que estaria mais feliz se o projeto estivesse sido votado
no ano de dois mil e dezessete. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra a
vereadora Edna Maria, a qual cumprimenta a todos e diz que no dia dos
professores participou de um café da manhã oferecido pelo Presidente do
SINTEPP, onde na oportunidade o Preferido assinou o projeto devolvendo os
direitos perdidos aos funcionários e parabeniza o Prefeito Adélio dos Santos por ter
honrado com o seu compromisso de campanha, bem como aos funcionários da
educação que nunca desistiu dos seus sonhos. Diz que devemos valorizar os
professores, pois é um trabalho árduo e de extrema importância. Comenta sobre a
situação financeira da Secretaria Municipal de Saúde e fala que anseia a
reinauguração do Hospital Municipal para poder assim melhor atender as
necessidades da população. Manifesta satisfação por poder ajudar na aprovação
do referido projeto. Parabeniza o Presidente do SINTEPP pelo empenho para que
o projeto do PCCR chegasse a essa Casa. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Raimundo Nonato, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a
Deus pela oportunidade de participar da aprovação do projeto de lei complementar
068, que altera a Lei complementar 001/2002 e Lei Complementar 039/2013. Diz
que no ano de dois mil e treze também estava presente na aprovação da Lei
Complementar 039 e foi o único que destemidamente foi contra o Prefeito, pois era
uma injustiça com a categoria. Diz que como servidor público tem a obrigação de
estar do lado do povo. Parabeniza o Prefeito Adélio por ter honrado com o
compromisso feito com a classe. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela
realização da Ação Cidadania no Município e diz que essa parceria é muito
importante, pois os tem uma necessidade grande no atendimento da emissão de
documentos e na saúde e parabeniza o Deputado Alex Santiago e sua esposa, bem
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como a todos os voluntários que participaram da Ação e agradece o Governador
Hélder Barbalho pelo apoio. Parabeniza o Pastor Benedito pela organização da
festa de reinauguração do tempo da Igreja sede Assembleia de Deus Dias será.
Parabeniza a equipe organizadora da cavalgada na Vila Ametista e agradece a
todos que ajudaram para que a festa se realizasse. Manifesta satisfação pelo
Projeto de Lei Complementar que devolver os direitos adquiridos aos servidores
públicos e diz que se o Município não consegui arcar com esse aumento nas
despesas será revisto situação. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão e
votação em primeiro turno, artigo por artigo, Projeto de Lei Complementar n°.
068/2019, que dispõe a alteração da Lei Complementar n° 001, de 24 de janeiro de
2002 e da Lei Complementar n° 039, de 23 de dezembro de 2013, o qual após ser
discutido pelos vereadores foi colocado em votação e sendo aprovado por
unanimidade. Discussão e votação em segundo turno, de forma global, o Projeto
de Lei 539/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu
património, o qual após ser discutido pelos vereadores, foi posto em votação e
sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 09 {onze horas e nove
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 25 de
novembro do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador
Marcos dos Reis Rocha, 1a Séc>e.tário, lav/ei e assino a presente Ata, que se
achada conforme vai assinada aor rrXm eíj3e/òs demais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, Vereador, \djulL\ Marcos dos Reis Rocha 1°.
Secretário, Vereador ^Hini\é Maria Lima Magalhães, Presidente.
Vereadora g; , EdnrWtema Canuto de Sá 2a.Secretária. ************
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