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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE ABRIL DE 2016.
ÁS 9:00 HS.

As 9: 00 hs (nove horas) do dia 27 de abril de 2016, 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
ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador RENATO PEREIRA
DE ALENCAR 1° Secretário e a vereador RAIMUNDO NONATO ALVES
DOS SANTOS, 2° Secretário, em exercício, em seguida o senhor presidente
solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença de nove 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 Provérbios (19:23) 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: Logo após é lida a ata da
sessão anterior, a qual foi posta em votação e obtendo aprovação
unanime. Dando continuidade à sessão é feito a leitura dos requerimentos
n° 007/16, 008/16 e 009/16 dos vereadores Lázaro Purcino Renato de
Alencar e Geraldo Frederico, sendo todos colocados e discussão e votação
e obtendo aprovação unanime. Concluída esta fase da sessão o senhor
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador Renato de Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina
e fala que gosta quando o povo faz cobranças, pois somos funcionários do
povo e o patrão tem todo o direito de cobrar dos funcionários. Agradece ao
diretora do hospital, o doutor Tiago e os médicos cubanos pelo trabalho
prestado à população. Fala que o papel dos vereadores é correr atrás de
emendas parlamentares e fiscalizar o recurso do município e cita algumas
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emendas parlamentares que conseguiu. Agradece ao Governo Lula que
sempre se preocupou com os menos favorecidos. Diz que com o orçamento
que o município tem era para estar em condições bem melhores de
infraestrutura. Comenta sobre o requerimento do colega vereador Lázaro
Purcino pedindo a folha de pagamento dos funcionários públicos, devido as
muitas indagações da população sobre o assunto. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina
e fala que o papel mais importante dessa Casa é fiscalizar e que hoje foi
aprovado três requerimentos cobrando do Poder Executivo informações
sobre a real aplicação dos recursos público e agradece aos colegas
vereadores o apoio no sentido de aprovar os requerimentos. Fala que
muitas vezes encontramos dificuldades em exercer o papel de fiscalizar,
porém continuará empenhado em cumprir o seu papel. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás
09: 54 (nove horas e cinquenta e quatro minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 28 de abril do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o
senhor Benedito Alves da Silva para fazer uso da palavra, o qual
cumprimenta a todos e diz que desde do início da Gestão que percebeu que
o Prefeito Alsério Kazimirski só gosta de Vice-prefeito para ganhar as
eleições, mais é um homem muito inteligente, pois na espoca das eleições
sempre escolhe o melhor Vice e depois que ganha acha que não precisa
mais de Vice-prefeito para trabalhar e ganhar as eleições futuras e cita
algumas situações constrangedoras que passou com o Gestor. Diz que no
início do ano teve uma reunião com o grupo do Prefeito, onde ficou definido
que o senhor Andrei Testa seria o candidato a Prefeito nas próximas
eleições, reunião essa que não foi convidado a participar, sendo que tinha
ficado combinado que seria feito uma pesquisa para ver quem sairia melhor
e a partir daí sua parceira com o Executivo foi rompido. Faz a parte o
vereador Arly Manoel e fala que em sua opinião o senhor Benedito deveria
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ter se expressado no início da situação mencionada. Faz a parte o vereador
Renato de Alencar e o parabeniza pela coragem e dignidade. Faz a parte o
vereado Lázaro Purcino e fala que as palavra do Pastor Benedito só reforçou
seu conceito sobre o Prefeito. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e
realmente houve grande falta de respeito com o pastor Benedito e lamenta
muito esse tipo de situação. E para constar eu vereador Renato Pereira de
Alencar, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, Vereador, <~-~~K&^^> Renato Pereira de

Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos

, 2°. Secretário, em exercício.
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