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DE 2015. ÁS 09:00 HS.;' . " - ; ' • . . : . '• / ' v ;; ̂ -^

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 de agosto de 2015, no Plenário
José Pereira Barbosa - dependências da Gamara 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; nove
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 (23:1,2) 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 TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino,
o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a Lei 096/03, que
obriga a identificação dos veículos a serviço da administração pública
municipal e diz que está lei não está sendo cumprida, então pede a
Administração que cumpra essa lei. Fala que tem alguns meses que a
ponte de ferro na estrada que vai para Conceição está quebrada o que
já levou a ocorrer acidente devido ao desvio que foi feito na referida
ponte e que no ano passado teve um convénio do Governo do Estado
para fazer recuperação de estrada e pontes e essa ponte está no projeto
então não sabe por qual motivo essa ponte ainda não foi recuperada,
visto que é de estrema importância a população. Diz que õ convénio do
governo do estado é para fazer três pontes e até o momento nenhuma
foi feito. Em seguida faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico o
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qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza^;
saúde que estão nessa Casa reivindicado seus direitos. Discorre
Distrito de Bela Vista e diz que pergunto ao Dr; Ivo se tinhai protocolado;

os documentos solicitados pelo IBGE e ele disse que tinha;,̂ pt̂ içplà^pr̂
quando formos verificar foi protocolado somente no" l NO r^"e"tWs

Correios. Fala que a crise que o Brasil está enfrentado é por causa| da
corrupção na política. Discorre sobre o plano de carreira da educação e
diz que essa veio para prejudicar os direitos adquiridos^de todos; os
funcionários da Prefeitura. Dando continuidade a sessão faz uso; da
palavra o vereador Renato de Alencar, o qual cumprimenta a todos e
fala que fica feliz quando ver a sociedade se unindo e cobrando a esta
Casa de Leis as necessidades do município. Fala que os vereadores
tem a obrigação defender os direitos da população, pois é a população
que paga nossos salários e se colocar à disposição de todos. Diz que
quando o plano de carreira do magistério foi aprovado muitos
vereadores falou que foi enganado pelo jurídico e que analisou bem o
projeto e sempre soube que esse projeto iria prejudicar os funcionários.
Pede ao Executivo que providencie a rápida recuperação da;estrada
ponte da Grota de Areia. Diz que no município tem várias leis que não
são cumpridas é improbidade administrativa e dar cassação do mandato
do Prefeito. O próximo a usar a palavra é o vereador Nonato Alves que :
cumprimenta a todos e fala que tem consciência i das dificuldades
enfrentadas pela saúde tanto os funcionários que tem !os salários
defasados, como em questão da falta de aparelhos de extrema
necessidade, como por exemplo um aparelho de raios-x e isso lhe
preocupa muito, pois saúde é vida. Diz que se o município está tendo
dificuldade para conseguir o aparelho de raios-x por meio de convénio
do Estado o município poderia ver a possibilidade de adquirir esse
aparelho com recursos próprios. Fala que os funcionários da saúde
estão certo, pois precisam mesmo correr atrás de seus direitos. Fala que
o projeto de lei do plano de carreira do Magistério público é traiçoeiro,
pois em um artigo dar o direito e em outro artigo tira e que tem alguns
artigos da lei que precisa ser revogados. Dando continuidade a sessão
faz uso da palavra o vereador António Luiz o qual faz os cumprimentos
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de rotina e agradece ao Gestor pelo o que tem feito
município. Diz que está nessa casa como parlamentar para -lutar
interesse da população. Discorre sobre o transito do município
desregulado e não dispomos de nenhuma••;;̂ quí|!|̂ |̂î i|cSi
transito e acredita que já deveria ter essa equipeí ria ;cidàdè";ci;lcreiditafeí*
que assim diminuiria o número de acidentes. Fala que; o município
precisa realmente um aparelho de raios-x e não podemos mais esperar
por isso e sempre que os parlamentares vão a Belém faz essa
cobrança. Diz que o festival do peixe na Vila Ametista acontecerá nos
dias 11,12 e 13 de setembro e agradece ao Gestor por terminando a
recuperação da estrada que dá acesso a Vila, bem como as pessoas
que cederam espaço em suas propriedades para abrir estradas.! O
próximo a usar a palavra é o vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta
a todos e discorre sobre a saúde e fala que existe um plano de carreira
da saúde que ainda não deu entrada nesta Casa e precisamos
pressionar que que esse plano chegue o quanto antes, pois o salário
desses funcionários estão defasados e precisamos resolver essa
questão o quanto antes. Discorre sobre o quanto ao plano de carreira da
educação e diz que alguns diz que foi enganado pelo jurídico da Casa e
esclarece que nunca foi enganado por ninguém tudo o que fez foi em
plena consciência e que se errou não foi por engano. Comenta sobre os
cortes do Governo Federal no Orçamento de 2015 e diz qUe são cortes
que não deveria ter acontecido, apesar das dificuldades que o Brasil
está enfrentando e cita alguns. Em seguida faz usa da; palavra a
vereadora Piquena Vital, a qual faz os 'cumprimentos; de i rotina e
discorre sobre o plano de carreira da saúde e diz que essa questão deve
ser resolvida o quanto antes, pois os funcionários precisam ser
valorizados. Comenta sobre o aparelho de raios-x e diz que
recentemente esteve no hospital e constatou a grande urgência em
adquirir esse aparelho o mais rápido possível. Discorre sobre o discurso
do colega vereador Irmão Renato e diz que que faz suas as palavras do
vereador Alécio, votou no projeto em plena consciência e se coloca à
disposição para ajudar no que for necessário. Faz a parte o vereador
Renato de Alencar e diz que os colegas vereadores Dorisvaldo Arly lhe
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falou que foram enganados e que se a colega í vereadora
consciente sabia que iria devassar o salário do funcionário público:v
a parte o vereador José Maria Magalhães e fala a todos1 os funcionáriÒs|f|
da saúde que podem contar com seu apoio. ORDEM DO DIA: Iniciandóli
com a discussão em primeiro turno artigo por artigo o pr6jé1Ó?tteleWn l̂|l
414/15, que dispõe sobre abertura de crédito especial, sendo o mesmo
posto em votação em primeiro turno artigo por artigo e aprovado por
unanimidade. Discussão em primeiro turno artigo por artigo o projeto de
lei n° 415/15, que altera a Lei Orçamentaria 2015, sendo o mesmo posto
em votação em primeiro turno artigo por artigo e aprovado por
unanimidade. Discussão em primeiro turno artigo por artigo o.projeto de
lei n° 416/15, que dispõe sobre abertura de crédito especial, sendo o
mesmo colocado em votação em primeiro turno artigo por artigo e
aprovado por unanimidade. Discussão em primeiro turno artigo por
artigo o projeto de lei n° 418/15, que autoriza concessão de direito real
de uso de bem imóvel, sendo o mesmo colocado, em votação em
primeiro turno artigo por artigo e obtendo aprovação unânime.
Discussão em primeiro turno artigo por artigo o projeto de lei n° 421/15,
que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado
em votação em primeiro turno artigo por artigo e obtendo aprovação
unânime. Discussão em primeiro turno artigo por artigo o projeto de lei
n° 422/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo
colocado em votação em primeiro turno artigo por artigo :evobtendo
aprovação unânime. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 54 (dez e horas
e cinquenta e quatro minutos), e convoca os vereadores para~a próxima
sessão ordinária dia 28 de agosto do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental, o senhor Presidente convida
para fazer uso da palavra o senhor Pedro Henrique Padilha, o qual
cumprimenta a todos e discorre sobre o plano municipal de saneamento
básico e fala o município está desenvolvendo este plano, porém está
faltando a participação da população que é a maior interessada e com
isso a população perde o direito de fazer cobranças futuras quanto
elaboração do plano. Convida a população para participar do última
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conferência para discutir esse plano afim de termos o real conhècimentQ||§||§|l|;v
do que acontece no município. Em seguida ò senhori:>;Rr̂ jdè|rvÍ:î |̂̂ §:V 4

concede a palavra para o senhor José Zamitteo;qualfaz:;-os';;-pt§|fíS::^-
cumprimentos de rotina e discorre sobre o PCGR- Plano^ dej: Cargoslgíil
Carreira e Remuneração que é um conjunto de régras;:qÚ''è''';és1:ab%íêcWtsíí*fl
os mecanismo de gestão de pessoal das Secretarias, e são importantes :

instrumentos gerências para as questões relacionadas a remuneração e > j ;;:
carreira profissional dentro de uma organização e permite ao trabalhador ; j;-
enxergar a trajetória em termos de evolução salarial ê suas respectivas ^
carreiras. Fala que é importante discutir o PCCR, pois está dentro dos :
debates sobre a vida profissional do trabalhador tem a necessidade das ; &
entidades representativas dos trabalhadores abrirem ^espaço para i :;
negociação, pois estamos e um cenário de inflação baixa e o plano; de :

carreira é uma das formas de obter aumento salarial real"e; manter
empresas. Diz que o poder público deve se preocupar com as
expectativas de seus servidores com relação ao trabalho. Fala que; no : ;
PCCR da educação foi votado dois artigos que prejudicou todos j os - i ;
funcionários do município, com a progressão por tempo de serviço 0 a r ;
licença prémio. Fala que todos os funcionários de Floresta são '
Estatutários e por isso tem direito a esses dois artigos e na Lei ido :
Regime Jurídico único nos artigos 72, 73, 74 e 75, principalmente; o ; M
artigo 73 parágrafos 1° e 2°, fala dessas licenças e até onde tem ; ;f
conhecimento essa lei não foi revogada e por isso pede aos nobre - r
vereadores que olhem com carinho para essa questão. E para constar t
eu vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos, 1° Secretário lavrei e
assino a presente Ata, que se achada conformeWai assinada por mim e
pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, '/^^l/L. Raimundo Nonatojjyves \1°. Secretário, j
Vereador José Maria Magalhães <^~~~~~~\*' -y-}^ Presidente.
Vereadora Roseni Brito Sousa BrasÍÍT^^^^^^«_2a.Secretária.
************#*********************************************^ ' ;;
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