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ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 29 DE MAIO DE 2014. ÁS
9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 29 de maio de 2014, no Plenário José Pereira
Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia -
estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a presidência da vereador
ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador LÁZARO PURCINO
DA SILVA 1° Secretário e o vereador RAIMUNDO NONATO ALVES, 2°
Secretário, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, o qual constatou a presença dos onze vereadores,
havendo portanto, quorum. Dando prosseguimento à sessão o senhor
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 Apocalipse (4:11) 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 votação e em seguida
aprovada por unanimidade. Logo após foi feito a leitura do Projeto de Lei
Complementar n° 397/14, sendo o mesmo encaminhado para a Comissão de
Finanças e Orçamentos. Dando seguimento é feito a leitura dos pareceres da
Comissão de Legislação Justiça e Redação apresentada aos projetos de lei n°
383. 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394 e 395/14, sendo os mesmos
postos em votação e obtendo aprovação unanime. Leitura do parecer da
Comissão de Legislação Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 048/14, sendo o mesmo colocado em votação e Aprovado
por Unanimidade. Em seguida são lidos os pareceres da Comissão de
Finanças e Orçamentos sobre os projetos de lei n° 383, 385, 386, 388, 389,
390, 391, 393, 394 e 395/14, sendo os mesmos postos em votação e obtendo
aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino
que cumprimenta a todos e fala que irá se empenhar ao máximo possível para
fiscalizar o recurso público, pois esse recurso deve ser aplicado corretamente.
Fala que esteve estudando os projetos de abertura de credito do ano passado
que foi anulado recurso para a construção do cais de arrimo da Vila Ametista e
para a construção da sede do CRAS e até agora ainda não foi construído. O
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próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz o qual faz os
cumprimentos de rotina e fala que apesar de as vezes ficar desaminado com
algumas situações sente muito orgulho de exercer a função de vereador e que
tem muita vontade de ver um País melhor e para que isso aconteça é preciso
ter pessoas com um comprometimento com o País. Diz que se essas pessoas
que tem compromisso com o País se recuarem vai abrir espaço para os que
querem apenas explorar da sociedade. Discorre sobre os funcionários públicos,
em especial os funcionários da secretaria de obras que apesar de enfrentarem
muitas dificuldades tem realizado um bom trabalho. Fala que o salário desses
funcionários desestimula eles prestarem um bom trabalho e que eles são os
pontos principal das estradas e pontes do município e pede a Administração
que veja essa questão de salários com mais carinho. Faz a parte o vereador
Alécio Pessoa e diz que faz dele as palavras do colega vereador António Luiz,
pois realmente o município tem como carro chefe a secretaria de obras devido
a produção que tem. Em seguida faz uso da palavra é o vereador Renato de
Alencar o qual cumprimenta a todos e discorre sobre os técnicos em
enfermagem e pede que o Gestor olhe com carinho para essas pessoas que
cuidam de vidas em nosso município e pede que seja feito um reajusto em
seus salários. Fala que foi feito a abertura de credito para construir o Cais da
Vila Ametista e nada foi feito então pergunto aonde está o dinheiro. Diz que
presenciou em uma reunião o deputado dizer que colocou mais de 45.000.000
(quarenta e cinco milhões de reais) de emenda parlamentar só do Estado no
município somando com o orçamento anual que é de 45.000.000 (quarenta e
cinco milhões de reais) soma 90.000.000(noventa milhões de reais) então
devemos saber onde está sendo aplicado esse dinheiro. Diz que o vereador
tem a obrigação de não errar ao cumprir seu papel, visto que tem o
conhecimento da lei e se errar não será passado a mão na cabeça. Discorre
sobre a questão do baração onde os professores ficavam hospedado na Vila
41 e diz que o rapaz lhe procurou hoje e disse que entendeu errado pois
achava que a indicação sendo aprovada na Câmara estaria liberado para
demolir o baração. Faz a parte o vereador António Luiz e diz que falou que
precisava fazer uma indicação para o Prefeito elaborar o projeto e a Câmara
aprovar o que talvez confundiu o rapaz e ele entendeu errado. Volta a usar a
palavra é o vereador Renato de Alencar e diz que defende o rapaz porque ele é
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leigo e não entende como a lei funciona. Pede ao Gestor que olhe mais para o
povo deste município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo
Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e fala a mais de vinte dias
esteve na Vila Juassama e tinha mais de 60 alunos sem estudar por falta de da
ponte sobre o córrego São Pedro, então a população fez um baixo assinado e
enviado ao Ministério Público e o Ministério Publico deu 5 dias para o Gestor
fazer a ponte então o Gestor começou a fazer a ponte mais não concluiu os
trabalhos e. vista disso novamente a população está fazendo outro baixo
assinado com o número do RG e CPF, para agora procurar forças maior. Fala
que ficou feliz pois ficou sabendo que o Gestor finalmente está concluído a
referida ponte. Diz que se essa casa de leis fosse unida Floresta estaria bem
melhor. Discorre de sua satisfação com o colega vereador António Luiz pela
preocupação com o salário dos funcionários públicos. Diz que o projeto do
magistério público que foi aprovado nesta casa prejudicou todos os
funcionários públicos. Fala que no dia que estava estudando o projeto de plano
de carreira do magistério público acredita que o advogado Dr. Marcelo
interpretou errado o artigo 60 e não no 59 quando dava o direito do Gestor dá o
aumento de 10% para todos os professores da zona rural que dá aula para
multiseriados e o advogado interpretou que no artigo 59 está dizendo que os
professores da área urbana que for para a zona rural teria um acréscimo de
10%. Diz que o Gestor tirou a gratificação de 300.00(trezentos reais) dos
professores da zona rural que dá aula para multiseriados. Fala que não se
vende pois a melhor coisa de um homem é ter a consciência tranquila. ORDEM
DO DIA: Iniciando com a discussão em primeiro turno, do artigo 1° ao artigo 9°
o projeto de n° 383/14, que dispõe sobre Alienação de bem imóvel, sendo o
mesmo colocado em votação e obtendo assim Aprovação Unanime. Dando
seguimento com a discussão, em primeiro turno do artigo 1° ao artigo 9° o
projeto de lei n° 385/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o
mesmo colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Dando
seguimento com a discussão, em primeiro turno do artigo 1° ao artigo 9° o
projeto de lei n° 386/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o
mesmo colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Dando
seguimento com a discussão, em primeiro turno do artigo 1° ao artigo 9° o
projeto de lei n° 388/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o
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mesmo colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Em
seguida é colocado em discussão, em primeiro turno do artigo 1° ao artigo 9° o
projeto de lei n° 389/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o
mesmo colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Logo
após é posta em discussão, em primeiro turno do artigo 1° ao artigo 9° o projeto
de lei n° 390/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo
colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Dando
seguimento com a discussão, em primeiro turno do artigo 1° ao artigo 9° o
projeto de lei n° 391/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o
mesmo colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. E
continuando com a discussão, em primeiro turno do artigo 1° ao artigo 9° o
projeto de lei n° 393/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o
mesmo colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Dando
seguimento com a discussão, em primeiro turno do artigo 1° ao artigo 9° o
projeto de lei n° 394/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o
mesmo colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Dando
continuidade com a discussão, em primeiro turno do artigo 1° ao artigo 9° o
projeto de lei n° 395/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o
mesmo colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Dando
seguimento à sessão com a discussão, em primeiro turno do artigo 1° ao artigo
9° o projeto de lei complementar n° 048/14, que dispõe sobre a criação da
Imprensa Oficial, sendo o mesmo colocado em votação, e obtendo assim
Aprovação Unanime. E não havendo mais nada a tratar o senhor presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 10: 50 hs (dez horas e cinquenta
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 30 de
maio do corrente ano. E para constar eu vereador Lázaro Purcino da silva, 1°
Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada
por mim e elos demais., membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,

^<^Lazaro^Emicino da Silva 1°. Secretário, Vereador
Alécio da Costa Pessoa ^J^^^^^^TPresidente, Vereador Raimundo
Nonato Alves, j ¥fr , 2°
Secretário/
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