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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 17 DE MARÇO DE 2016.

ÁS 9:00 HS.

As 9: 00 hs (nove horas) do dia 17 de março 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 vereadora 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 oito 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 (128:1) 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: 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 da indicação n° 009/16, dos
vereadores Geraldo Frederico, Renato de Alencar e Lázaro Purcino, a qual
foi colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade.
Indicação n° 010/16, dos vereadores Lázaro Purcino, Geraldo Frederico e
Renato de Alencar, a qual foi colocada em discussão e votação e sendo
aprovada por unanimidade. Indicação n° 011/16 e 012/16, dos vereadores
Renato de Alencar, Geraldo Frederico e Lázaro Purcino, a qual foi colocada
em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Concluída
esta fase da sessão o senhor presidente declarou iniciada a fase destinada
ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Raimundo Sarafim, o qual faz
os cumprimentos de rotina e pede o apoio dos colegas vereadores para
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aprovar uma indicação solicitando a demolição da escola Boa Esperança,
localizada no lote 56 e doar os matérias para a escola Geanpag, visto que
essa escola pegou fogo e queimou algumas salas e os materiais da
demolição será útil para reconstruir mais salas de aula. Dando seguimento
a sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta
a todos e diz que hoje o Presidente da ACOOPELFA está em Belém para
receber um trator para a Associação e fala que esse trator irá beneficiar toda
a população. Diz que esse trator era para ser um caminhão, porem para não
perder o emenda parlamentar a SAGRI entrou em contato com o Deputado
Dirceu e então o caminhão foi trocado pelo trator, pois não tinha o caminhão.
Manifesta satisfação por ter apoiado um Deputado que está ajudando a
população. Discorre sobre a ponte sobre o córrego Bela Vista e diz que não
gostaria que a comunidade fosse obrigado a proceder com essa
recuperação, pois isso seria vergonhoso para o Gestor e diz que já foi
chamado pela população para fazer essa recuperação. Comenta sobre os
Decretos Legislativos e diz que consultou dois advogados e foi informado
que o Gestor está agindo com improbidade administrativa por não acatar
esses Decretos. Fala que os Decretos Legislativos não são de sua autoria,
porém quer que essa Casa de Leis seja moralizada perante a sociedade,
então irá entrar com um requerimento solicitando a criação da Comissão
Parlamentar Processante, para caçar o mandato o Prefeito. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Renato de Alencar, o qual cumprimenta
a todos e fala que as coisas que depende do Poder Executivo cabe a ele
executar, bem como cabe a Câmara executar e diz os parlamentares
precisam honrar esta Casa, então não precisava dessa Casa de Leis. Diz
que essa Casa tem a obrigação de cobrar que os recursos sejam aplicados
corretamente, pois o recuso é do povo. Fala que se o Executivo cumprisse
com suas obrigações estaria fazendo um bom nome perante a sociedade e
que os governantes devem sempre visar o melhor para a população. Diz
que se os vereadores não fazer cumprir a lei não precisava dessa Casa de
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Leis, pois temos a obrigação de defender os direitos do povo. Em seguida
faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico, que faz os cumprimentos
de rotina e fala que está feliz, porque a ACOOPELFA hoje está recebendo
um trator e tem a expectativa de daqui dois meses receber outro trator para
o município. Fala que o seu compromisso não é com o Gestor, mais sim
com o povo. Diz que os políticos fazem juramentos de se empenhar pelo
bem do povo, porem quando eleitos se esquecem do juramento. Fala que o
município não pode cria seu Regimento Interno em desacordo com a
Constituição Federal e se essa Casa não tiver autonomia do Executivo
então não precisa do Poder Legislativo. Fala que o mal do País é a
corrupção que se espalhou em todos os poderes. Diz que o município está
passando por várias dificuldades em questão de ponte, estradas, saúde e
educação. Discorre sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI da
saúde e diz que foi comprovada um desvio de recursos e fala que recursos
o município tem o que falta é compromisso por parte do Executivo para com
a população. Comenta sobre as emendas parlamentares e cita alguns que
conseguiu e fala que os parlamentares precisam honrar o salário que ganha.
E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão ás 10: 20 (dez horas e vinte minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 18 de março do corrente
ano, no horário regimental. 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, ç̂ f̂c;,̂ ^ Renato Pereira de

Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
_, Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos
^ , 2°. Secretário, em exercício.Santos,
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