
Sessão do Dia 0510412019 

Ata da 10 sessão ordinária do 10  período do 30  ano da 15a  legislatura, da Câmara 
Municipal de Bela Cruz, realizada em 05 de abril de 2019 no Plenário da Câmara 
Municipal de Bela Cruz. 

Resumo: Presidente: Carlos Alexandre de Paulo 

Secretário: José Otacílio de Morais Neto 

Expediente: Projeto de Indicação N°01/2019; Resolução N°04/2019; Mensagem NO30 
de 2019; Mensagem N°31 de 2019; 

Grande Expediente: O Sr. Presidente deu início aos trabalhos. Chamou o primeiro 
Vereador inscrito, Netim Morais, o mesmo deu início justificando a sua ausência na 
audiência pública realizada nesta câmara. Falou a respeito do veto do projeto de 
indicação, que trata do reajuste salarial aos funcionários que recebem acima de um 
salário mínimo. Contestou as razões que justificaram o veto ao referido projeto. Sobre 
o veto do projeto de lei, que fixa o pagamento dos servidores no quinto dia útil do mês, 
o vereador julgou ser uma aberração vetar algo presente na CLI. A vereadora Helena 
pediu a parte, e falou a respeito do atraso do pagamento dos servidores, segundo a 
mesma é a gestão que mais atrasa tal pagamento. Em seguida, o Vereador Netim 
Morais apresentou as razões pela qual não concorda com os vetos. O vereador 
Egberto pediu a parte, e concordou com a indignação a respeito dos vetos aos dois 
projetos citados. Vereador Netim Morais sugeriu ao Presidente que seja derrubado o 
veto, pois a lei federal já garante isso. Vereador Alexandre Junior pediu a parte, falou 
que não concorda a respeito do veto em relação ao pagamento no quinto dia útil. 
Vereador Netim Morais apresentou em seguida verbalmente um projeto de indicação, 
a respeito de convênio com uma operadora de plano de saúde para os servidores 
públicos, pois se faz necessário já que o sistema único de saúde apresenta muitas 
carências. Sr presidente, pediu a parte e concordou com a indicação. Vereador Netim 
explicou o projeto, e pediu o apoio para aprovação. O Sr Presidente chamou o 
segundo vereador inscrito, Vereador seu Riba. O mesmo iniciou falando sobre o alto 
índice do consumo de drogas no município, citou o caso recente de menores que 
foram detidos com drogas em frente à um colégio localizado no município, o vereador 
destacou que elaborou um projeto de indicação que trata da conscientização dos 
jovens a respeito do uso de drogas, sugerindo que as escolas destinem uma parcela 
do tempo durante as aulas para tentar conscientizar os discentes da escola, pediu 
então ao apoio para que o projeto seja aprovado. Vereador Netim Morais pediu a 
parte, e parabenizou o vereador pela indicação, destacou a relevância do projeto para 
a sociedade belacruzense. O vereador Seu Riba, finalizou agradecendo a todos. O 
Sr. Presidente chamou o terceiro vereador inscrito, Ribeiro Neto, o vereador tratou a 
respeito dos poços que foram perfurados e não concluídos, informou que esteve a 
empresa SoHidra, relatou que a pedido do Dep. Duquinha junto ao superintendente 
da empresa, teve acesso ao cronograma e a situação da referida obra, o vereador 
apresentou dados a respeito dos poços. A respeito do veto o vereador considerou um 
desrespeito, afirmando que o prefeito está subestimando o trabalho dos 
parlamentares que aprovaram tal projeto. Destacou ainda que o veto seja derrubado. 
Em seguida justificou sua ausência na audiência, que tratou sobre a reforma da 
previdência, destacando ser contra a reforma proposta. Vereador Netim Morais pediu 
a parte e complementou as palavras do vereador, falando inclusive que se já existe 
discussão a respeito de um segundo projeto, é porque justamente já encontraram 



erros no primeiro, tornando-se um desrespeito com a população. Vereador Vilamar 
pediu a parte e falou a respeito do que foi discutido na audiência, destacou que o 
prejuízo será grande para o município, caso a reforma seja aprovada da forma que 
esta proposta. Finalizou destacando que é preciso estar atento em como os 
representantes eleitos estão se posicionado a respeito da reforma. A vice-presidente 
Maria Petronília, chamou o quarto vereador a fazer uso da tribuna, Carlos Alexandre 
iniciou falando que estão fazendo o trabalho que cabe a eles como vereadores. O 
Vereador Ribeiro Neto pediu a parte, e ressaltou que o prefeito da cidade está vivendo 
uma situação confortável, já que os vereadores estão se posicionando em suas 
comunidades. O Vereador Carlos Alexandre parabenizou os vereadores por suas 
indicações, relembrou a reunião realizada com os alguns secretários do município, na 
qual foram apresentadas as reivindicações da população, e convidou os 
parlamentares a fazerem uma visita em alguns órgãos públicos do município, Falou 
também que esteve na universidade UNIPACE, que oferta cursos preparatórios para 
o ENEM, explicando em como seria vantajoso um convênio com a referida 
universidade. O Vereador Netim pediu a parte, e comentou a relevância do projeto de 
indicação, elencou algumas vantagens do convênio e comentou inclusive que o 
município tem destaques na educação. Carlos Alexandre deu continuidade, falou 
também de implantar o Procon no município, que atenda ao consumidor. O vereador 
Ediva pediu a parte, falou que o Procon é importante, pois o município precisa fazer 
as arrecadações. O Vereador Netim pediu a parte e explicou sobre a atuação do 
Procon. O Vereador Carlos Alexandre com a palavra, pediu o apoio dos colegas para 
aprovação a respeito do projeto de indicação, que trata da contratação do pediatra 
para o município. Finalizou explicando o projeto de lei que será apresentado por 
escrito na próxima, que estende a licença maternidade caso a mãe, ou o filho fique 
internado após o nascimento, a todos os servidores públicos do município, pedindo o 
apoio. O Sr. Presidente passou para a ordem do dia. 

Ordem do Dia: Em votação, o Projeto de Indicação N 103/2019, que pede a 
contratação de um médico pediatra no hospital municipal de Bela Cruz, aprovado por 
unanimidade. Resolução N°04/2019, resolve se posicionar firmemente em defesa da 
Previdência Social Rural e favorável á manutenção das atuais regras de acesso dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais aos benefícios previdenciários e assistenciais, 
aprovado por unanimidade. 

Fazendo as Considerações Finais: O Sr. Presidente encerrou falando qos vetos 
nos dois projetos, serão tratados em próxima sessão, assim eu José Çltacílio de 
Morais Neto, na qualidade de 1 0  secretário, lavrei a presente ata que depois de lida 
será assinada pelo Presidente e o 1 1  secretário. ... n Iii / 
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