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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRATA
CASA “JESU DE QUEIROZ RAMOS”
Gestão: 2013/2014
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2014.
Aos 10º (dez dias) do mês de dezembro de 2014, às 19h30min foi realizada a 13ª
Sessão Ordinária do segundo período legislativo de 2014, tendo como Presidente
o Vereador Antônio Carlos Bezerra do Nascimento, tendo como 1º Secretário
João Bosco Neri de Sousa, registrando ainda a presença dos seguintes
Vereadores: José Erinaldo de Sousa, José Ermírio Almeida de Freitas, José Josafá
Claudino, José Wandson Guimarães Silva, Israel Simões de Araújo, Pedro
Estevão Neto e a Vereadora Francineide Cheila de Oliveira, João Bosco Neri de
Sousa e Antônio Carlos Bezerra do Nascimento. O Sr. Presidente deu boa noite a
todos e iniciou os trabalhos, pedindo ao 1º Secretário que fizesse a leitura da Ata
da 12ª (Décima Segunda) Sessão Ordinária do segundo período legislativo de
26/11/2014. Feita a leitura, o Sr. Presidente cologou em votação, sendo aprovada
por unanimidade dos vereadores presentes. O Sr. Presidente pediu que fosse feita
a leitura do Edital de Convocação nº 04/2014, publicada no Diário Oficial do
Município no dia 26 de Novembro de 2014, o qual convoca para eleição da
renovação da Mesa diretora para o Biênio de 2015/2016. Foram registradas três
chapas, a Primeira Chapa, composta pelos seguintes membros: PRESIDENTE –
FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA, VICE PRESIDENTE – JOSÉ
JOSAFÁ CLAUDINO, PRIMEIRO SECRETÁRIO – JOÃO BOSCO NERI DE
SOUSA, SEGUNDO SECRETÁRIO – JOSÉ WANDSON GUIMARÃES
SILVA. A segunda Chapa, composta pelos seguintes membros: PRESIDENTE –
JOSÉ ERINALDO DE SOUSA, VICE PRESIDENTE – JOSÉ ERMÍRIO
FREITAS DE ALMEIDA. A terceira Chapa, composta pelos seguintes membros:
PRESIDENTE – ANTONIO CARLOS BEZERRA NASCIMENTO, VICE
PRESIDENTE – FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA, PRIMEIRO
SECRETÁRIO – JOÃO BOSCO NERI DE SOUSA, SEGUNDO SECRETÁRIO
– PEDRO ESTEVÃO NETO. Pela ordem de registro o Sr. Presidente colocou em
votação a Primeira Chapa, a qual obteve 05(cinco) votos a favor e 03(três) contra.
Ato contínuo, o Sr. Presidente colocou em votação a segunda chapa, que obteve
01(um) voto a favor e 07(sete) contra. A terceira chapa, a pedido dos candidatos,
foi retirada de pauta, registrando-se aí a chapa vitoriosa, com maioria dos votos
dos vereadores presentes, a qual teve como Presidente a Vereadora
FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA e o Vice Presidente JOSÉ JOSAFÁ
CLAUDINO, Primeiro Secretário JOÃO BOSCO NERI DE SOUSA e o
Segundo Secretário JOSÉ WANDSON GUIMARÃES SILVA. Foi proclamado o
resultado em Plenário pelo Sr. Presidente da Casa. Em seguida o Sr. Presidente
facultou a palavra aos inscritos, onde começou falando o Vereador BOSCO
NERI, Deu boa noite a todos, pediu que constasse em Ata seus votos de pesar a
família Quirino pelo falecimento do Sr. Antonio Quirino. Parabenizou a
Vereadora Cheila pela chapa vencedora, parabenizou e agradeceu ao Vereador
Toinho de Bebé pelos anos de administração e zelo por esta Casa, pediu que essa
nova administração seja de paz e luta pela melhoria e desenvolvimento de nossa
cidade, disse que tem certeza que a colega Vereadora não vai decepcionar, disse
que uma eleição de Câmara é algo muito simples e que deve ser feito com
democracia e respeito, agradeceu a todos e deu boa noite. Seguiu falando a
Vereadora CHEILA onde iniciou suas palavras dando boa noite a todos disse
hoje está aqui para agradecer, em primeiro lugar a Deus pela vitória, a seus
amigos, a BOSCO que ficou do seu lado lhe apoiando e dando força, a Josivaldo
e a Wandson que tiveram palavra, disse que houve na rua muitos boatos que ela
havia discutido com o Prefeito, mas, afirmou que é mentira, se comprometeu em
fazer um trabalho que seja bom para o povo. Também usou da palavra o
Vereador JOSIVALDO, deu boa noite a todos, agradeceu aos colegas pelos votos
recebido, disse que elegeu uma presidenta que é aliada do Sr. Prefeito, que acha
estrando que o Sr. Prefeito não esteja aqui para prestigiar a vitória de sua aliada
política. Falou sobre o Sr. Presidente Toinho de Bebé, disse que apesar de
algumas divergências que teve com o mesmo apaude o desempenho do Sr.
Presidente durante o tempo em que presidiu essa Casa. Agradeceu a todos e disse
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que preciso acabar as brigas nesta Casa. Deu boa noite. Vereador ESTEVÃO,
deu boa noite, parabenizou a Vereadora pela vitória, explicou que não votou a
favor da chapa vencedora por que já havia dado sua palavra ao Vereador Toinho
de Bebé, disse o trabalho do Sr. Presidente foi por ele aprovado e que o mesmo
está de parabéns pelo trabalho que desempenho durante sua gestão nesta Casa
Legislativa. Deu boa noite e agradeceu. Usou ainda da palavra o Vereador
ERMÍRIO, deu boa noite a todos e disse que esse é um momento especial onde
foram apresentadas as chapas democraticamente, e assim houve um escolhido
pela maioria, disse que esse foi um ano difícil para essa casa, pois, houveram
muitos contra tempos. Disse que decidiu votar na vereadora Cheila por que
analisou e ouviu seus eleitores e achou por bem fazer de acordo com a vontade
do seu povo. Disse que tem que dar oportunidade a outras pessoas para possam
ver como será o desempenho de outro Presidente, agradeceu e desejou sucesso na
administração. Seguiu ainda falando o Vereador WANDSON, deu boa noite,
disse que está com a consciência limpa pois prometeu seu voto a Vereadora
Cheila e cumpriu, disse que sentou com o grupo e chegaram a conclusão de votar
na mesma, parabenizou o Sr. Presidente pelo trabalho desempenhado até agora
deu boa noite e agradeceu. Vereador TOINHO DE BEBÉ, deu boa noite e deixou
seu votos de pesar a família QUIRINO pelo falecimento do Sr. Antonio Quirino e
também a Família Marcolino pelo falecimento de Ducarmo viúva do saudoso Zé
Marcolino. Parabenizou a vereadora eleita, disse que sabe que o que ela prometeu
na Tribuna ela vai cumprir, que a mesma zele por esta Casa, disse que o Vereador
Erinaldo saiu como herói desta eleição, pois o mesmo colocou uma chapa e só ele
votou na chapa, disse que respeita os demais votos, disse que sempre viu aqui
uma oposição que fica junto, mais dessa vez foi diferente, se colocou a
disposição da Vereadora para o que ela precisar, disse que a mesma seu reuniu
com as funcionárias desta Casa agora a pouco e a Vereadora prometeu em manter
as funcionárias na Casa e também os contadores, finalizou se colocando a
disposição da Vereadora para lhe ajudar, desejou boas festas e deu boa noite a
todos. Não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente encerrou a Sessão.
Sala das Sessões no Plenário da Câmara Municipal de Prata (Casa Jesu de
Queiroz Ramos). Em 10 de Dezembro de 2014.
ANTONIO CARLOS BEZERRA NASCIMENTO
Presidente
JOÃO BOSCO NERI DE SOUSA
1º Secretário
FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA
2º Secretária.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 021/2014, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, O
VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL
DO MUNICÍPIO – UPFM, REFERENCIAL
PARA O CÁLCULO E A COBRANÇA DE
TRIBUTOS E PREÇOS PÚBLICOS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR,
Prefeito Constitucional do Município de Prata, Estado da Paraíba, no
uso das atribuições legais, na forma estabelecida no artigo 85, da Lei
Orgânica do Município e de acordo com a Lei Complementar Municipal
nº 009/2014, de 13 de fevereiro de 2014, que INSTITUI O NOVO
CÓDIGO DE RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO DE PRATA
(PB), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Considerando o disposto no Art. 245, da Lei
Complementar Municipal nº 009/2014, de 13 de fevereiro de 2014, que
institui a Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM, devendo ser
reajustado por decreto do Chefe do Poder Executivo, a ser editados
anualmente até o dia 20 de dezembro, com base no acumulado nos
últimos doze meses do Índice Geral de Preço - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Varga (FVG) para viger no exercício
financeiro seguinte;
Considerando a publicação do IGP-DE (FGV)
de 4,10% (quatro vírgula dez por cento) acumulados nos últimos doze
meses ( Dezembro 2013 a Novembro 2014);
Considerando que o percentual acima mede a
evolução geral de preços na economia, criando assim uma medida da
inflação nacional.
Considerando a competência legal estabelecida
no artigo 60, da Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - O valor da Unidade Padrão Fiscal do
Município – UPFM, para o exercício de 2015, fica fixado em R$ 1,04
(um real e quatro centavos).
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor no 1º
(primeiro) dia do mês de Janeiro de 2015.
GABINETE
DO
PREFEITO
CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, Estado da Paraíba,
em 11 de Dezembro de 2014.
ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR
Prefeito Constitucional
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