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As 09: 00 hs (nove horas) do dia 27 de agosto de 2015, nó 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 RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1°
Secretário e a vereadora ROSENI BRITO SOUSA BRASIL, 2a

Secretária, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, o qual , constatou a presença de oito
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 a
segunda secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido
Salmo (125:1,2) 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. Em seguida é feito a leitura das correspondências
recebidas pela Câmara Municipal. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre a sessão anterior onde os funcionários da saúde tiveram
nesta casa e diz que ficou triste de ver o que está acontecendo na
saúde do município. Fala que a saúde é uma área que precisa melhorar
a cada e que esses funcionários não está tendo seus : direitos
respeitados. Diz que para o município fazer uma boa administração é
precisa valorizar seus funcionários. Discorre sobre as estradas vicinais e
solicita a secretaria de obras e o Gestor que olhe com carinho para a
região da Mata Azul e Santa Maria, pois já tem mais de um ano e meio
que não é feito nenhum trabalhem recuperação de estrada nessa região
e a safra está se aproximando e os produtores não tem estrada para
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escoar sua produção. Fala que não é contra ó
projetos que vieram para está Ca8
teve seu apoio. Diz que quando pede
beneficiar a população. Comenta sobre a ilurriinação
apesar de recentemente ter sido feito á recuperação de iluminação
pública ainda há muito trabalho a ser feito. Dando continuidade à
sessão faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar, o qual faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza os funcionários da saúde que
tiveram Nesta Casa na sessão passada reivindicando seus direitos e
tiveram uma reunião com os parlamentares e todos se comprometeram
a ajuda-los a regularizar essa situação. Fala que o Presidente desta
Casa se comprometeu em marcar uma reunião com o-Gestor e
secretário de Finanças o senhor Andrei para resolver essa situação. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual faz; os
cumprimentos de rotina e fala que está preocupado pois os funcionários
da saúde se reuniram com os vereadores e informaram que se não for
resolvido a questão do plano de carreira da saúde irão fazer uma
paralização, e terão trinta dias para resolver essa questão. Fala que irá
tomar medidas radicais se esse plano não chegar até a próxima sessão.
Diz que não dar o parecer de nenhum projeto da comissão a qual 'faz
parte. Diz que é melhor o Gestor enviar logo esse projeto do que deixar
a saúde fazer a paralização. Fala que como representantes do~município
são responsáveis por essa situação. ORDEM DO DIA. Iniciando com a
discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei n° 414/15,
que dispõe sobre abertura de crédito especial, sendo o mesmo posto em
votação em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 3°, sendo
aprovado por unanimidade. Discussão em segundo1 turno de forma o
projeto de lei n° 415/15, que altera a Lei Orçamentaria 2015, sendo o
mesmo posto em votação em segundo turno de forma global do artigo 1°
2° e aprovado por unanimidade. Discussão em segundo turno de
forma global o projeto de lei n° 416/15, que dispõe sobre abertura! de
crédito especial, sendo o mesmo colocado em votação em segundo
turno de forma global do artigo 1° ao 3° e aprovado por unanimidade.
Discussão em segundo turno de forma o projeto de lei n° 418/15, que
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autoriza concessão de direito real de uso de bem Imóveliféendol̂ oll
mesmo colocado em votação em segundo turno de forma gípbàl:||foí|
artigo 1° ao 13° e obtendo aprovação unânime. Discussão em segundoft
turno de forma o projeto de lei n° 421/15, que dispõe sqbre :̂aliepa|ão|d||;
bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação em segurídò turno cie
forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação unânime.
Discussão em segundo turno de forma o projeto de lei n° 422/15, que
dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em
votação em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo
aprovação unânime. E não havendo mais nada a tratar "o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 02 (dez e horas
e dois minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 28 de agosto do corrente ano, no horário regimental. E para
constar eu vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos, 1° Secretário
lavrei e assino a presente Ata, que se achada confoíme vai assinada por
mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, SJgĵ 7 Raimundo Nonat^Âlyes 1V Secretário,
Vereador José Maria Magalhães < , jl\ l *'^Presidente,
Vereadora Roseni Brito Sousa Brasil^'^SÁit^^ 2a.S.ecretária.
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