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ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE JUNHO DE 2016.
ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 24 de junho 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 do
vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador RENATO
PEREIRA DE ALENCAR 1° Secretário, e o vereador ANTÓNIO LUIZ
MOREIRA DOS SANTOS, 2° Secretário, em seguida o senhor presidente
solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença de dez 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 (10:23) declarando aberta a sessão de acordo com o
artigo 110 do regimento interno, continuando solicitou ao 1° Secretário a
leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: Logo após é lida a ata da
sessão anterior, a mesma foi colocada em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura da Resolução da Mesa Diretora n° 004/16,
que dispõe sobre a composição da Comissão Representativa da Câmara
Municipal durante o recesso Parlamentar entre o Primeiro e o Segundo
Período Legislativo, da Quarta Sessão Anual, da Quinta Legislatura. Leitura
do Requerimento n° 011/16, dos vereadores Lázaro Purcino, Geraldo
Frederico e Renato de Alencar, o qual foi colocado em discussão e votação
e Reprovado por maioria dos votos. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador o vereador Geraldo Frederico, o qual faz os cumprimentos de
rotina e diz que as vezes sem ter intenção acaba magoado os colegas
vereadores com palavras, porém em sua opinião isso não pode interferir no
trabalho desta Casa de Leis e comenta sobre o requerimento do colega
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vereador Lázaro Purcino que não foi aprovado pelos colegas vereadores e
foi justificado dizendo que foi devido as expressões usadas pelo colega
vereador, porém acredita que isso é questão política. Fala que a corrupção
está dentro desta Casa do mesmo jeito que está em Brasília, então não tem
o direito de falar da Presidenta do Brasil. Diz que está com a consciência
tranquila, pois sabe que está fazendo o correto. Dando continuidade à
sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre as sessões ordinárias do mês
passado foi lido uma denúncia sobre a exoneração do chefe de gabinete do
Prefeito que está com quase dois anos fora do Município, então em vista da
situação foi feito um requerimento pedindo a criação de uma CPI- Comissão
Parlamentar de Inquérito, que não foi aprovado por essa Casa e muitos
vereador justificou o voto dizendo que foi pressionado e não vota sob
pressão. Fala que os colegas vereadores votaram sim sob pressão, mais
pressão do Prefeito para não aprovarem o requerimento. Diz que o papel
desta Casa é fiscalizar, mais infelizmente trabalha para atender os anseios
do Prefeito. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato de
Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que está Casa de Leis
tem atos vergonhosos, pois a folha de pagamento da Prefeitura deveria
estar no Portal de Transparência da Prefeitura abeto para toda a população
e nem a Câmara de vereadores tem direito a ter acesso a essa informação
e em sua opinião quem está escondendo a folha de pagamento da Prefeito
não é o Gestor, mais sim os vereadores desta Casa de Leis, com o objetivo
de esconder quem não está trabalhando e que se fossem honestos jamais
fariam algo assim. Diz que na próxima sessão irá convidar toda a população
para mostrar o caráter de cada vereador e que respeita o direito de cada
um, porém não irá se calar diante de coisas erradas. Fala que respeita as
decisões pessoais de cada vereador, no entanto aqui pertence a população
e os colegas vereadores precisam entender isso. Parabeniza o colega
vereador Alécio Pessoa pelo seu caráter e diz que o apoio para a
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Presidência dessa Casa, pois apesar de ser da base do Gestor não apoia
coisas erradas. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que a resposta
do requerimento feito o mês passado pedindo cópia do processo licitatório
da implantação do sistema de abastecimento de agua já foi enviado a esta
Casa e olhando o processo viu que a empresa que ganhou a licitação e a
Paulo da Mata de Conceição do Araguaia, empresa que muitas vezes o
Executivo usa para ganhar as licitações, mais quem realiza as obras é o
próprio município. Volta a fazer uso da palavra o vereador Renato de
Alencar e diz que o amigo verdadeiro é aquele que tem coragem de falar a
verdade. Fala que matamos uma pessoa não é só quando pegamos uma
arma e tiramos sua vida, mais também quando se tira os meios de socorrer
alguém quem está doente. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra
o vereador Dorisvaldo Pires, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz
que em seu ponto de visto os melhores Prefeito que o município teve foi o
Chico Barbosa e em sua opinião até agora os Gestores se dominaram e não
teve ninguém que conseguiu obriga-los a fazer as coisas diferente. Diz que
votou contra o requerimento, porque estamos no final do mandato e daqui a
noventa dias teremos a eleição e acredita que esses problemas sejam
resolvidas no próximo mandato. Fala que acredita que a próxima Gestão
venha a ser a melhor de todas, pois se os três candidatos que tem vontade
de trabalhar para o bem do município de ajuntar cada um fará o que pode
para o seu desenvolvimento. Faz a parte o vereador Arly Manoel e pede que
a ata dessa sessão seja feita na integra e diz ao colega vereador Irmão
Geraldo que disse que há corrupção ele deveria pedir aos colegas
vereadores, pois acredita que três vereadores do Partido dos
Trabalhadores-PT não são donos da verdade, pois esse partido acabou com
o País, Senador corrupto preso e que essas são coisas e a mídia está
divulgando e o PMDB toda a corja está indo pra cadeia e em sua opinião o
colega vereador Irmão Renato que deveria ter vergonho de se aliar com
esses partidos, pois o colega vereador atinge muito os parlamentares desta
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