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|\TA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
|f SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE FEVEREIRO
ÒE 2015. ÁS 09:00 HS.

j\ 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 de fevereiro de 2015, no Plenário
é Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta

do Araguaia - estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a
fresidência da vereador JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado
pio vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1°
Secretário e a vereadora ROSENI BRITO SOUSA BRASIL, 2a Secretária,
'frn seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação
cie quorum, o qual constatou a presença dos nove vereadores, havendo
r|ortanto, 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 l João (3:3,4) declarando aberta a
Cessão de acordo com o artigo 110 do regimento interno, continuando
éàlicitou do 1° Secretário a leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: após lida a ata da sessão anterior, a mesma foi posta em
vlptação e em seguida aprovada por unanimidade. Em seguida é feito
ífó projeto de lei n° 408/15, que dispõe sobre autorização para demolir o
iffédio da escola Boa Esperança, povoado no Lote 56, sendo o mesmo
êricaminhado para as comissões de legislação, justiça e redação,
'Ic-missão de obras serviços públicos e outras atividades, comissão de
finanças e orçamentos e comissão de educação saúde e assistência
spcial. Concluída esta fase da sessão o senhor presidente declarou
iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Lázaro Purcino que cumprimenta a todos e fala que a Mesa Diretora da
limara precisa rever a questão Jurídica desta casa, pois no ano passado
^contadora entregou a prestação de contas fora do prazo e que ficou
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éâbendo que a contadora da Câmara e o Contador da Prefeitura posse
éj| dizer que é um só e isso é muito ruim para esta casa e fala que vai
sentar com os colegas vereadores Geraldo Frederico e Renato de Alencar
àjfim de fazer um ofício relatando sua insatisfação com essa situação.
Discorre sobre a política e fala que a revista veja classificou o Congresso
Racional numerando os políticos melhores e o Pará teve dois deputados
èfitre os dez melhores do Brasil, sendo o Cláudio Puty que ficou no sétimo
lugar e não conseguiu se reeleger e o era o vice do Jader Barbalho o
senhor Liria Maia, estando no nono lugar, e nessa classificação o
Zjéquinha Marinho vice Governador do Estado estava ocupando o lugar
ÍJ21 e o ex-governador Aécio Neves o qual foi candidato a Presidência da
Ftepublica estava entre os dez piores do Brasil, então acredita que o Brasil
fijòje não estaria melhor se ele estivesse na Presidência. Diz que o
elscândalo de corrupção da Petrobrás lhe deixa envergonhado por estar
na política e que os políticos precisam trabalhar com seriedade para a
pbpulação voltar a acreditar na classe política. Em seguida faz uso da
palavra o vereador Geraldo Frederico o qual cumprimenta a todos e
pjéde ao Presidente desta casa que contrate novamente a emissora de
fgdío para transmitir as sessões e assim a população ficar informada dos
trabalhos desta casa. Comenta sobre o discurso do vereador Lázaro
ÍÉfurcino e fala que fica muito feliz com sua colocações visto que muitos
hio tem entendimento ou finge que não tem para não ver a verdade e que
aí derrotado PSDB foi dentro da casa do candidato em Minas Gerais tanto
no primeiro turno como no segundo e isso aconteceu porque a sociedade
conhece o candidato. Diz que hoje está feliz com o Brasil sempre existiu,
tf ais quando o ex-presidente Lula assumiu abriu as portas e começou a
mostrar as coisas erradas que acontecem e antes era varrido para
çfebaixo do tapete. Diz que tem muita coisa errada na política até mesmo
cfentro de seu partido mais é feliz com o Governo atual pois foi com esse
Governo que conseguiu as poucas coisas que tem e assim como ele
viárias pessoas conseguiu adquirir seus bens matérias. Fala que hoje não



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

estuda quem não quer pois o Governo Federal financia faculdade por
H|eio da caixa económica. Dando Continuidade à sessão faz uso da
palavra o vereador Renato de Alencar que faz os cumprimentos de rotina
e fala que quer fazer a sua parte como parlamentar e deixar sua história
nb município. Diz que os vereadores tem a obrigação de fazer valer
cumprir a Lei Orgânica do município e o Regimento Interno desta casa e
defender a sociedade visto que fizemos esse juramento. Fala que o
FJrefeito e os vereadores são empregados do povo e tem a obrigação de
trabalhar em benefício da população no entanto em Floresta do Araguaia
e] diferente pois o Executivo age como se a Prefeitura fosse sua empresa
particular. Diz que esta casa de leis tem onze vereadores para fazer o
Executivo cumprir a lei e ele tem que cumprir, visto que o descumprimento
djà lei é improbidade administrativa e dá cassação de mandato e está casa
tem o poder de fazer isso. Diz que o papel do vereador é fiscalizar o
diínheiro público e fazer cumprir a lei. Discorre sobre o Distrito de Bela
Vísta e diz que está comprando que seja cumprido as emendas que foram
feitas para o Distrito e cita-as. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 15 (dez e horas
'ej quinze minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 27 de fevereiro de 2015, no horário regimental. E para
constar eu vereador Lázaro Purcino da silva, 1° Secretário lavrei e assino
a] presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e pelos
demais membros da Mesa Direjora da Câmara Municipal, Vereador,

_, Raimundo Nonato Alves 1°. Secretário, Vereador José
liaria Magalhães Ojji: ] J. Presidente, Vereadora Roseni
Brasil, , 2a. Secretária.
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