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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 06 DE MAIO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 06 de maio de 2019, 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 JOSÉ MARIA LIMA
MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador MARCOS DOS REIS ROCHA 1° Secretário e a
vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ, 2a Secretária, em seguida o senhor presidente
solicitou ao 1° Secretário 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 secretária que fizesse a leitura de um
trecho bíblico sendo lido Salmos (102:1) 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 discussão e votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura do
Relatório Final, apresentado pela Comissão Especial de Assuntos Relevantes, logo após
foi discutido pelos vereadores, iniciando com o vereador Alécio Pessoa que discorre
sobre o Relatório Final apresentado pela Comissão Especial de Assuntos Relevantes e
diz que os trabalhos da comissão foi feito com respeito ao dinheiro público e o relatório foi
elaborado da forma mais transparente possível, pois essa Casa não tem nenhum
interesse em esconder os fatos ocorridos a população. Fala que é um descanso ter o
recurso e não atender as necessidades das pessoas que dependem do mesmo. Diz que
entrega o relatório com a consciência tranquila de que a comissão fez um bom trabalho e
o relatório deixa claro que é preciso aprofundar ainda mais nas investigações e por isso
sugere a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Fala que tem um
requerimento de sua autoria assinado por todos os vereadores para a Criação da
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI. Agradece o companheirismo dos colegas
vereadores membros da Comissão Especial de Assuntos Relevantes, bem como do
Presidente da Câmara Municipal. Dando continuidade à discussão faz uso da palavra a
vereadora Edna do Fernandão e fala que está decepcionada com a população, pois
acredita que com a repercussão que teve a denúncia sobre o Programa LÃS e
consequente a formação da comissão Especial de Assuntos Relevantes esperava essa
Casa cheia hoje. Diz que a comissão foi ética e não foi divulgado informações referentes
as investigações no decorrer dos trabalhos da comissão. Fala que sua bandeira é o povo
de Floresta do Araguaia. Comenta sobre o relatório apresentado pela Comissão Especial
de Assuntos Relevantes e diz que com o que foi apurado a essa Casa viu a necessidade
de formar uma Comissão Parlamentar de Inquérito- CPI. Agradece o Presidente dessa
Casa de Leis que deu cem por cento de apoio a comissão. Em seguida o vereador Irmão
Marquinhos, relator da Comissão Especial de Assuntos Relevantes, cumprimenta a todos
e manifesta satisfação por ter feito parte d comissão. Discorre sobre os trabalhos
realizados pela comissão e diz que foi um trabalho árduo no qual a comissão obteve bom
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êxito. Comenta sobre os grupos de WhatsApp e diz que a comissão foi muito criticada em
alguns grupos, inclusive com acusações injustas. Solicita a Assistência Social que der
uma melhor assistência as pessoas carentes. Segue Lendo o Decreto Lei n° 201 e diz que
é muito importante a Câmara de Vereadores formar a Comissão Parlamentar de Inquérito,
pois o recurso público deve ser aplicado corretamente. Agradece o vereador Alécio
Pessoa e Edna do Fernandão pelo companheirismo durante a apuração dos
fatos. Requerimento n° 003/2019, de autoria do vereador Alécio Pessoa, que requer
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, o qual foi colocado em discussão e
após ser discutido pelos vereadores, foi posto em votação e obtendo aprovação
unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com Irmão Renato, o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre o Relatório Final apresentado pela Comissão Especial de Assuntos
Relevantes e diz que essa Casa tem seu total apoio para a formação da comissão
Parlamentar de Inquérito afim se melhor esclarecer os fatos. Diz que se faz parte dessa
Casa foi escolhido pela população. Comenta sobre emenda parlamentar do Deputado
Beto Salame para construção de uma praça com fonte luminosa em frente a Câmara
Municipal e pede que devido o espaço ser pequeno que destine esse recurso para a
construção de uma praça no Distrito de Bela Vista. Dando continuidade à sessão faz uso
da palavra o vereador Borrachinha, que cumprimenta a todos e parabeniza os colegas
vereadores que participaram da Comissão Especial de Assuntos Relevantes pelo
Relatório Final apresentado e diz que essa Casa sendo representante do povo não poderia
deixar de formar a Comissão Parlamentar de Inquérito e que como membro do Comissão
fará o que estiver ao seu alcance será feito para que se houver culpados sejam
responsabilizados. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, o
qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito
e fala que tem certeza que essa comissão irá realizar um bom trabalho. Diz que está em
seu terceiro ano de mandato e está satisfeito com o trabalho que vem realizando em prol
da população. Discorre sobre o discurso do colega vereador Irmão Renato e diz que está
articulando junto ao Poder Executivo para que destine algumas emendas parlamentares
para o Distrito de Bela Vista. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que está à disposição da
Comissão Parlamentar de Inquérito para ajudar no que for possível. Diz que a população
está esperando uma atitude dessa Casa. O Próximo a fazer uso da palavra é a vereadora
Piquena Vital, que cumprimenta a todos e parabeniza dos colegas vereadores membros
da comissão Especial de Assuntos Relevantes pelo bom trabalho realizado e fala que
como membro do Comissão Parlamentar de Inquérito irá trabalhar para dar uma resposta
à altura população. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António
Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a Comissão Especial de
Assuntos Relevantes e parabeniza a comissão pelo trabalho realizado. Fala que a
Comissão Parlamentar de Inquérito foi formada com a intenção de aprofundar ainda mais
nas investigações e acredita que a comissão irá realizar um trabalho com transparência,
pois essa Casa tem compromisso com a população e se coloca à disposição para ajudar
no que for possível. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, o
qual faz os cumprimentos de rotina e diz que hoje a política está muito desacreditada e
por isso os políticos tem a responsabilidade de executar um trabalho. Fala que tem o
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sonho do recurso público ser aplicado corretamente. Comenta sobre a formação da
comissão Parlamentar de Inquérito e fala que como relator da comissão pede o apoio de
todos os colegas vereadores. Diz a população de Floresta do Araguaia que a missão da
Comissão Parlamentar de Inquérito e apurar os fatos e esclarecer a sociedade. Diz que
em seu ponto de vista essa Casa falhou, pois ao invés de criar a Comissão Especial de
Assuntos Relevantes deveria ter criado logo a Comissão Parlamentar de Inquérito, no
entanto essa foi a orientação do Jurídico da Casa. Manifesta pesar pelas colocações de
algumas pessoas nas redes sociais de que todos os vereadores foram eleitos comprando
votos, pois nunca agiu de forma corrupta. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra
a vereadora Edna do Fernandão, que faz os cumprimentos de rotina e deseja os
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que realize um bom trabalho e se coloca
à disposição para ajudar no que for possível. Agradece os colegas vereadores pelo apoio
durante as investigações da Comissão Especial de Assuntos Relevantes. Parabeniza o
colega vereador Alécio Pessoa pela dedicação a Comissão. Fala que o poder emana do
povo, no entanto o povo não tem consciência disso. Diz que tem orgulho de ser vereadora
pelo terceiro mandato, pois considera um privilégio ser representante do povo. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão
ás 13: 15 (treze horas e quinze minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 13 de maio do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu
vereador Marcos idos F^eis Rocha, ,1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se
achada conforme vai assinada porVitom^e pelos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municto^Vereador, .-V^^ . Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador X y ^ José Maria Lima Magalhães Presidente, Vereadora

— .Edna Maria Canuto de Sá 2a. Secreta ria. ********************************
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