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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO ANUAL DA
6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 15 DE
OUTUBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 15 de Outubro de 2018, 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 RENATO PEREIRA DE ALENCAR, auxiliado
pelo vereador MARCOS DOS REIS ROCHA 1° Secretário e a vereador RAIMUNDO NONATO
ALVES DOS SANTOS, 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 Salmos (31:1) 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 votação e em seguida aprovada por unanimidade Leitura do Projeto de Lei
Complementar n° 61 de 10 de outubro de 2018, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos
na carreira dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Floresta
do Araguaia, o qual foi encaminhado para a Comissão de legislação, justiça e redação e comissão
de educação, saúde e assistência social. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 62 de 10
de outubro de 2018, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos no quadro de pessoal fixo da
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo encaminhado para a Comissão de
legislação, justiça e redação e comissão de educação. Leitura do Projeto de Lei Complementar
n° 63 de 10 de outubro de 2018, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n 025, de
08 de outubro de 2009, o qual foi encaminhado para a Comissão de legislação, justiça e redação
e comissão de educação, saúde e assistência social. Leitura do Projeto de Lei Complementar
n° 64 de 10 de outubro de 2018, que dispõe sobre a organização do Plano de Carreiras, Cargos
e Vencimentos dos servidores do quadro permanente da Secretaria Municipal de Saúde, sendo o
mesmo encaminhado para a Comissão de legislação, justiça e redação e comissão de educação,
saúde e assistência social. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 65 de 10 de outubro de
2018, que dispõe sobre a instituição e organização do Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos
dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia,
o qual foi encaminhado para a Comissão de legislação, justiça e redação e comissão de educação,
saúde e assistência social. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 66 de 10 de outubro de
2018, que cria a carreira dos profissionais do Meio Ambiente de Floresta do Araguaia, sendo o
mesmo encaminhado para a Comissão de legislação, justiça e redação. Leitura dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentados aos Projetos de Lei n° 516/2018,
517/2018 e 518/2018, que autorizam o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património,
o qual foi posto em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. Leitura dos Pareceres
da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, apresentados aos Projetos de Lei
n° 516/2018, 517/2018 e 518/2018, que autorizam o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu
património, sendo os mesmos postos em discussão e votação e obtendo aprovação unânime.
TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Borrachinha, o qual cumprimenta a todos e parabeniza
todos os educadores pelo seu dia que exercem seu trabalho com carinho e dedicação educando
os jovens que são o futuro da Nação. Diz que a população da Vila Mendonça está preocupada
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com o aterro sobre a ponte do Rio Pau' Darco, pois temem que devido o aterro venha a causar
enchentes. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos
de rotina e parabeniza os professores do Município e que espera que tenha cada vez mais
melhoras na educação. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do
Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza os professores do pelo dia e que
pede a Deus que der saberia e paciência para exercer sua profissão. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a todos e parabeniza todos os
educadores pelo seu dia e deseja sucesso na realização de seus trabalhos. Fala que no último dia
dez foi licitado uma patrulha agrícola, emenda parlamentar do Senador Paulo Rocha, que será
destinado para a região do Tabuleiro e Piaçaba, onde a Associação Salobro irá administrar o uso
dessa máquina. Agradece o secretário de obras pelos trabalhos que estão sendo realizados em
recuperação de estrada vicinal na Região da Piaçaba e Tabuleiro. Dando seguimento a sessão
faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e diz que hoje foi
lindo na sessão os projetos que cria os planos de carreira dos funcionários públicos, projetos que
são necessários para a realização do concurso público e diz que esses projetos serão bem
analisados para que ninguém seja prejudicado. Parabeniza os professores pelo seu dia e fala que
em seu ponto de vista é uma das profissões mais importante que existe. O próximo a fazer uso da
palavra e o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece o
secretário de obras e o Prefeito Adélio dos Santos pelo empenho em atender as indicações dos
vereadores. Parabeniza todos os professores pelo seu dia e se coloca a disposição para ajudar
no que for possível. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro
Secretário pois é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador Irmão Renato, que faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza os professores pelo seu dia e que deseja que todos os seis
anseios sejam realizados. Agradece o secretário de obras e o Prefeito Adélio pela recuperação da
ponte sobre o Rio Juruparana. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno,
artigo por artigo o Projeto de Lei n° 516/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património, sendo o mesmo posto em votação em primeiro turno e sendo aprovado
por unanimidade. Discussão em primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei n° 517/2018,
que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo o mesmo posto em
votação em primeiro turno e sendo aprovado por unanimidade. Discussão em primeiro turno,
artigo por artigo o Projeto de Lei n° 518/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património, sendo o mesmo posto em votação em primeiro turno e sendo aprovado
por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 12:56 (doze horas e cinquenta e seis minutos), e convoca os vereadores para
a próxima sessão extraordinária dia 15 de outubro do corrente ano, as 13:00 hs (treze horas). E
para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário lavrei e assino a presente Ata,
que se achada conforme vai assinad^ ptor mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador y/flHtfl^^, Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador Renato Pereira de Alencar '—lwL*^L^z> , Presidente, Vereador Raimundo
Nonato Alves dos Santos _ £M£L 2a. Secretário. **************************************
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