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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 21 DE ABRIL DE 2015. ÁS
09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 21 de abril de 2015, no Plenário José Pereira
Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - estado
do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a presidência da 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 1a Secretária a
averiguação de quorum, o qual constatou a presença dos onze 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 ao segundo secretário que fizesse a leitura
de um trecho bíblico sendo lido Salmo 35:1) 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 Renato de Alencar que
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre os Países de primeiro mundo e
fala seus representantes trabalham com a cabeça. Diz que o Estados Unidos é
um País agiota e ganha dinheiro de todos os outros e que o Brasil é um País
abençoado por Deus. Fala que e o ser humano tem suas decisões para serem
tomadas, o certo ou o errado e devemos fazer o certo, pois quando erramos
todos pagam as consequências, porém enquanto a vida a esperança. Diz que
todo ser humano faz o errado tendo consciência do que está fazendo, porém as
vezes o pratica o desejo da carne. Diz que muitas autoridades tem o poder nas
mãos para ajudar o próximo, no entanto não faz e que devemos fazer o bem
enquanto ainda temos vida. Em seguida faz uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa o qual cumprimenta a todos e discorre sobre uma classe de
trabalhadores que vem atacando os vereadores e diz que os professores
colocaram um informativo da cidade dizendo que os vereadores são roedores.
Fala que o representante dessa classe não tem moral, pois é uma pessoa imoral,
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que foi provado e divulgado no jornal que ele gasta o dinheiro do Sindicato em
festanças e prostituição. Comenta sobre o informativo que usou de palavras de
baixo escalão, dizendo que irá combater esses roedores que são os
parlamentares desta Casa, e isso deixa esse Sindicato sem moral perante esta
Casa de Leis, pois falta respeito. Fala aos colegas vereadores que está revoltado
com o representante do SINTEP e manifesta repudio por esse ato. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino que faz os
cumprimentos de rotina e fala que acredita que todos os vereadores foram eleitos
com o compromisso de defender os interesses da população e que no início
deste ano legislativo falou que iria trabalhar um pouco diferente do que vinha
trabalhando. Diz que o dever desta Casa não é apenas aprovar lei e que o Gestor
não está respeitando essa Casa como deveria. Fala que o Regimento Interno e
a Lei Orgânica do município precisa ser cumprida, ou então não precisava de
vereadores. Comenta sobre o a Lei n° 378/13, que não foi aplicada e as emendas
feitas no Orçamento que não foram respeitadas e que o Jurídico da Câmara o
orientou enviar um documento para o Ministério Público pedindo a cassação do
Prefeito por improbidade administrativa. Diz que as vezes fica tão revoltado que
as vezes pensa em renunciar seu mandato. Fala que esta Casa precisa mostrar
que tem poder, pois o Executivo faz coisa errada porque tem certeza da
impunidade. Fala que espera que dia a sociedade veja está Casa com bons
olhos, pois se sente muito mal quando ver alguém falando mal dessa Casa de
Leis. Fala que é de família de origem humilde e honesta e valoriza muito isso,
por isso sempre procura fazer o certo. Discorre sobre as dificuldades que o
município vem enfrentado e fala que os parlamentares precisam tomar uma
atitude para resolver a situação. O próximo a usar a palavra é o vereador
Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que é muito triste
usar a tribuna e não ter ninguém para ouvir. Diz que acontece muita coisa errada
no município e nada é feito para resolver. Comenta sobre o discurso do colega
vereador Lázaro Purcino e fala que o vereador se preocupa em fazer o melhor,
porém as coisas não acontecem. Discorre sobre a audiência pública para discutir
o Orçamento para 2015, onde foi feito várias emendas, porém não foram
respeitadas pelo Executivo. Diz que o Gestor tinha até dia 31 de dezembro de
2014, para recorrer e no dia 01 de janeiro de 2015 a lei foi sancionada sem acatar
as emendas que foram feitas. Fala que os político só se lembram do povo na
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hora de pedir votos e por isso ficam malvistos pela população. Discorre sobre o
plano de carreira dos professores e diz que não irá entrar no discurso do colega
vereador Alécio, mais diz que os professores sofreram muitas perdas salarias e
que os professores tem o direito de manifestar da forma que eles quiserem.
Comenta sobre a lei n° 378/13 que não foi aplicada e quando foi dito nesta Casa
que seria enviado uma denúncias ao ministério público, no outro dia começou a
criar o Conselho de Agricultura conforme rege a lei acima citada. Faz a parte o
vereador Renato de Alencar e fala que o Gestor criou o conselho, mais não
aplicou a lei no tempo devido e poderá ser cassado seu mandato por
improbidade administrativa. Volta a usar a palavra o vereador Geraldo Frederico
e fala que a população diz que está legislatura foi a pior de todos os anos e que
a sessão era a noite e todo dia tinha assistência no plenário e agora é no período
de manhã horário em que as pessoas estão bastante atarefadas, porem tinha o
rádio pra transmitir as sessões, o que também foi tirado ou seja tirou o direito da
população por causa de uma mixaria de dinheiro. Fala aos colegas vereadores
que a Presidente Dilma deu aumento para todos os professores e no município
os professores não tiveram esse aumento. Diz que irá ficar sempre ao lado do
povo e agradece ao Executivo por ter permitido que os moradores próximo ao
espaço cultural continuassem em suas casas que foram construídas com tanto
sacrifício, pois o povo vem em primeiro lugar e o político que tem o objetivo de
crescer politicamente precisar ficar sempre ao lado do povo. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:
05 (dez e horas e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 21 de abril do corrente ano, no horário regimental. E para
constar eu (vereador Lázaro Purcino da silva, 1° Secretário lavrei e assino a
presente Aia, que se achada conforme vai assinada por mim e pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, f̂or •
Raimuiftf^Nonato Alves 1°. Secretário, Vereador José Maria Magalhães

_, Presidente, Vereadora Roseni Brasil, '^WfixxjffS . 2a.
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