
ATA DA 4a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2° PERÍODO
LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA-
DATA: 1,2 DE DEZEMBRO DE 2013. ÁS 22: 20 HS.

Ás 11:00 hs (nove horas ) do dia 20 de dezembro de 2013, no
Plenário José Pereira Barbosa - dependências da Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os
vereadores extraordinariamente, sob convocação da 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, o 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 a leitura de um trecho bíblico sendo lido em
(2° Samuel 5: 1-2), em seguida foi lida a pauta de convocação e a
Ata da sessão anterior, que em seguida foi deliberada e Aprovada
por Unanimidade, declarando aberta a sessão de acordo com o
Artigo 129 do Regimento Interno, continuando declarou iniciada a
fase destinada a ORDEM DO DIA: Iniciando com a discussão em
segundo 2° turno de forma global o projeto de Lei Complementar
n°. 041/13 - GPM/FA, Que dispõe o plano de Carreira do Magistério
Público Municipal. Em seguindo foi posto discussão e Votação,
sendo o mesmo, Aprovado por sete votos a favor e quatro
contra. E não havendo mais nada a tratar à senhora presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 11: 30 hs (onze horas e
trinta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessões
ordinária prevista para o dia 24 de fevereiro de 2014, no horário
regimental. 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, fâJjL^k/-, Arly Manoel 1°.
Secretário, Vereadora Roseni B rito' QLJ^^JUJ^Q Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, "<%; >;x 2°.
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