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aATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3
SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE MARÇO DE 2015. ÁS
09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 25 de março 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 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 Salmo (24:1) 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. Em
seguida é feito leitura do oficio do senhor José Aparecido dos Santos, brasileiro,
casado, inscrito no CPF de n° 537.323.402-87, RG 7754073 PC/PA, presidente
da Associação dos Produtores Rurais do Pirosca e o ofício do senhor Domingos
Alves Pinheiro, brasileiro, casado, inscrito no CPF n° 281.392.402-49, RG
1552714 PC/PA, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Floresta do Araguaia, ambos que denuncia o Prefeito Municipal Alsério
Kazimirski e o Secretário de Agricultura o senhor Wilker Lopes de crime de
improbidade administrativa pelo descobrimento do artigo 19,20 da Lei n° 378/13
e Lei n° 104/2004, e pede a apuração imediata dos fatos por esta Casa de Leis.
Concluída esta fase da sessão o senhor presidente declarou iniciada a fase
destinada ao TEM A LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino que faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a denúncia feito a esta Casa de Leis.
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Fala que a Câmara a Lei n° 378/13 que regulamenta o uso das maquinas e cita
os artigos 17,18,19 do referido projeto e diz que até o presente momento o Lei
não foi cumprida. Diz que primeiro mandato do Gestor as maquinas trabalharam
dia e noite e houve uma processo com o Executivo. Fala que se o Gestor cumprido
a Lei essa denúncia não estaria sendo feita e que o Gestor confia tanto em sua
base nesta Casa que não se preocupa em cumprir a lei. Diz que o
descumprimento da lei é crime de improbidade administrativa e que se esta casa
não agir diante do erro, corre o risco de sofrer as penalidades. Faz a parte o
vereador António Luiz e fala que a lei tem que ser cumprida e que precisamos ver
qual a medida cabível a ser tomada e pedir esclarecimentos ao secretário de
finanças e orçamentos o senhor Andrei Testa. Volta a fazer uso da palavra o
vereador Lázaro Purcino e fala que o Sindicato enviou um oficio a Secretaria
Municipal de Agricultura, Câmara de Municipal e para o gabinete do Prefeito
cobrando o cumprimento da lei em pauta. Dando continuidade à sessão faz uso
da palavra o vereador Renato de Alencar o qual faz os cumprimentos de rotina
e fala que a população apreciava muito acompanhar as sessões pela rádio o que
infelizmente não está sendo possível, porém já estamos tentando resolver essa
questão. Manifesta satisfação pela iniciativa das Associações de mostrar as falhas
e diz que a sociedade precisa mesmo fazer cobranças. Diz que os vereadores
procuram não ter nenhum atrito com o Gestor, no entanto há ocasiões que não
podemos deixar a responsabilidade toda em cima desta Casa. Fala que todo
Gestor que deixar de cumprir a lei se enquadra em improbidade administrativa,
podendo perder seu mandato. Comenta sobre o descaso do Executivo com o
município que é tão grande que a maioria dos vereadores estão decepcionados.
Diz que está à disposição para resolver esse problema e dar um respaldo à
saciedade. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo
Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e endossa as palavras do colega
vereador Lázaro Purcino e agradece ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a
Associação Pirosca por se preocuparem com o povo de Floresta e fazer essa
denúncia. Diz que está lei foi aprovado por esta Casa de Leis e é responsável de
fazer com que seja cumprida. Comenta sobre os discursos dos colegas
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vereadores e manifesta satisfação pelas palavras do colega vereador António Luiz
e fala que os parlamentares desta Casa foram eleitos para fazer o melhor para a
população. Fala que o Gestor não está preocupado com está Casa de Leis, pois
cria os projetos de lei manda para esta Casa, é aprovado e fica engavetado e diz
que o Executivo criou o Conselho da Educação e da Agricultura, porque sem
esses conselhos porque sem eles alguns recursos não é repassado para o
município, porém os conselhos ficam apenas no papel. Discorre sobre as
dificuldades do município e fala que o Gestor não está demonstrando nenhuma
preocupação, pois não tem compromisso com o povo. Fala que o Gestor encerrou
sua vida política, pois não tem condições de concorrer a nenhum cargo depois de
tanta coisa errada a que tem feito no município. Comenta sobre a corrupção no
País e diz que sonha com o dia que o Brasil irá ficar livre da corrupção. Pede a
união dos parlamentares desta Casa e garante que só quem tem a ganhar é a
população. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e fala que esta Casa tem a
obrigação de julgar a improbidade administrativa cometida pelo Gestor e fazer
cumprir a lei. Volta a fazer uso da palavra o vereador Geraldo Frederico e
agradece ao vereador Lázaro Purcino por sua palavras e diz que temos que agir
e que a sociedade está observando cada vereador. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 1 0: 20 (dez
e horas e vinte minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 26 de março do corrente ano, no horário regimental. E para constar
eu vereador Lázaro Purcino da silva, 1° Secretário lavrei e assino a preserrtexAta,
que se achada conforme vai assinada por mim e pelos demais membros
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, <~3ãi$j). _ , RaimuncU
Alves 1°. Secretário, Vereador José Maria Magalhães
Presidente, Vereadora Roseni Brasil, nUMA^UWSS. 2a. Secretária?
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