Ata da milésima ducentésima trigésima terceira (1.233ª) Sessão Ordinária, do
Primeiro ano, do segundo período, referente à (14ª) decima quarta Legislatura,
realizada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove
(27.02.2019), às nove horas (09:00h), horário regimental, no Plenário da Câmara
Municipal de Santana do Araguaia, Estado do Pará, Presidida pelo senhor Elivany
Martins da Silva, pelo primeiro (1º) Secretário Rosivaldo de Aguiar Pereira, e
pelo segundo (2º) Secretário ad hoc Isaias Sousa Neto. Pela chamada nominal,
constatou-se a presença dos edis: Antônio Nilson Chiele, Cenir Fernandes de
Souza, Clébio da Silva Costa, Cleiton da Luz Carveli, Cleonice Brito da Silva,
Glaucione Silva Costa, Ozeias Rosa de Sousa, Patrico Cirqueira da Silva, Roberto
Marcondes A de Tolêdo e Sebastião Pereira Costa. Havendo quórum exigido por lei,
o senhor Presidente determinou a leitura das matérias da ordem do dia, a saber:
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável a
aprovação do Projeto, bom como das emendas apresentadas ao Projeto n. 829/19
do Poder Executivo municipal; Emenda Aditiva n. 001/19 da Comissão de
Legislação, inclui o inciso X ao Art. 63 da Seção VI dos deveres, do Projeto de Lei n.
829/19; Emenda Aditiva n. 02/19 da Comissão de Legislação Justiça e Redação
Final, inclui o inciso 15º ao Art. 58 da Seção IV, dos direitos e vantagens, do Projeto
de Lei n. 829/19; Emenda Substitutiva n. 001/19 da Comissão de Legislação,
altera-se a redação do inciso 14º do Art. 58 do Projeto de Lei n. 829/19; Em seguida,
o senhor Presidente registra a presença do Dr. Lucivaldo e Dr. Ronilton procurador
do município, Sr. Bonfim, representante do Conselho Tutelar, senhora Carlucia e
Rosa Monica representando os Conselhos Municipais e senhora Elizabete diretora
da Unifespa. Convida o senhor Cleiton Carveli para preceder a oração inicial, ato
continuo, justifica a ausência do senhor Josimar Orlando que teve que se deslocar
até Redenção. Em seguida solicita que o senhor Cleiton, Presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final para explanar acerca do parecer despachado,
onde o mesmo diz que concluíram pela aprovação da matéria desde que acate duas
emendas aditivas e uma substitutiva, conforme anexada ao projeto de Lei n. 829)19,
quer aqui também parabeniza e agradece a senhora Rosa Monica pelo seu trabalho
incansável a frente deste movimento junto aos adolescentes, não esquecendo
também a participação do Conselho, senhora Carlucia, vereadora Cleonice. Com a
palavra a senhora Cleonice que parabeniza a comissão por não ter medido esforços
na avaliação da matéria que de curta forma vem dar agilidade seriedade na politica
de atendimento a criança e adolescente, pois cria meios financeiros para se
trabalhar a questão. O senhor Sebastião cumprimenta a todos parabenizando o
Presidente da comissão pelo átimo desempenho, mas não pode deixar de citar a
atuação do nosso jurídico que tem nos dedicado uma atenção especial e de forma
excelente. O senhor Glaucione estão agradece a todo o público presente nas
pessoas já citadas e diz que quanto ao conselho tutelar, temos que ter um cuidado
especial, pois trata-se do nosso futuro, pois estes adolescentes de hoje serão os

homens e mulheres da sociedade Santanense, peço força maior no sentido
desenvolver atividades junto a assistência social para que tragam mais segurança
as nossas crianças e adolescentes, que a comissão também está de parabéns por
apresentar emendas, mostrando que se dedicaram no estudo da matéria agradece a
presença da senhora Elizabete, representante da Univespa. O senhor Rosivaldo
cumprimenta a todos também nas pessoas já citadas anteriormente e diz que tem
refletido muito sobre a importância do conselheiro, pois o mesmo enfrenta também
uma eleição, portanto deveria mesmo ser melhor valorizado, que a comissão se
debruçou sobre este projeto e sabe que o nosso jurídico trabalhou até as 10:30h da
noite para que pudessem despachar o parecer e as emendas, devemos continuar
assim, firmes na proposito de prestar serviço a sociedade. O senhor Presidente
então parabeniza a comissão de legislação pelo excelente trabalho e pede para que
a comissão de terras se organize no intuito de despachar pareceres para os projetos
que estão em tramitação. Passando para o grande expediente são colocadas em
votação as emendas n. 001. 002/19, Aditivas: foram aprovadas por unanimidade.
Emenda Substitutiva n. 001/19: foi aprovada por unanimidade. E parecer da
Comissão de Legislação favorável à aprovação do Projeto de Lei n. 829/19: foi
aprovado por unanimidade e bem como o Projeto de Lei n. 829/19: foi aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradece a
presença de todos e encerra a sessão, determinando a mim (1º) Secretário que
lavrasse esta ata que após lida, discutida, se aprovada será assinada por todos os
vereadores presentes.

