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ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE
FEVEREIRO DE 2014. ÁS 20:00 HS.

As 20: 00 hs (vinte horas) do dia 25 de Fevereiro de 2014, 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 LÁZARO PURCINO DA SILVA 1° Secretário e o vereador
RAIMUNDO NONATO ALVES, 2° Secretário, 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 secretário que fizesse a leitura de
um trecho bíblico sendo lido Provérbios (10:1) 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, ato seguinte é
feito a leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação, que dispõe sobre o projeto de resolução n° 001/14, sendo o
mesmo posta em votação e Aprovado por Unanimidade. Dando
seguimento é feito a leitura do Parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação do projeto de resolução n° 002/14, que dispõe sobre
a composição das comissões permanentes para a segunda sessão
anual da quinta legislatura, sendo o mesmo colocado em votação e
obtendo Aprovação Unânime. Dando prosseguimento é feito a leitura
do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, sendo o
mesmo colocado em votação e Rejeitado por 4 votos a favor e 6
contra. Em seguida é lido a Indicação n°001/2014, de autoria dos
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vereadores Geraldo Frederico, Renato Pereira, Lázaro Purcino e
Nonato Alves, sendo a mesma colocada em votação e obtendo
Aprovação Unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Lázaro Purcino da Silva O qual faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza a população pela iniciativa da indicação do vereador
Geraldo Frederico pedindo as maquinas para fazer a recuperação das
estradas. Fala que a recuperação das estradas do município é
obrigação do Gestor, porem se o mesmo não cumpri com suas
responsabilidades a população se ver obrigada a intervir e em sua
opinião a população deveria rever essa situação e tomar outras
medidas, porque não é obrigação da população fazer pontes e
estradas. Discorre da festa que teve este mês na região do Tabuleiro,
onde na ocasião a COOPELFA recebeu da Deputada Bernadete dois
tanques de refrigeração de leite, que foi uma grande conquista para
aquela região. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Dorisvaldo Pires o qual faz os cumprimentos de rotina discorre que
estar muito decepcionado com sigo mesmo por ter votado a favor do
projeto de plano de carreira do magistério publico municipal e se
pudesse voltar atrás teria votado contra, porem agora só resta arcar
com as consequências. Discorre que na gestão passando foi um
vereador atuante e satisfeito com seu trabalho, no entanto neste ano
passado não tiveram trabalhos realizados e com essa falta de trabalho
os problemas se acumularam e a população é a maior prejudicada. Fala
dos problemas na sede do município, por exemplo, lixo acumulado,
animais soltos nas ruas, e com relação aos animais um funcionário da
vigilância sanitária disse que a lei não o ampara na retirada desses
animais da rua. Diz que entrou um projeto nesta casa para a retirada de
animais da rua e acredita que o mesmo vai ser aprovado, e então a
vigilância sanitária vai poder trabalhar amparada pela lei. Discorre do
projeto de resolução de vereador Arly Manoel para mudar o horário das
sessões para o dia, e acredita que será melhor, para a maioria dos
vereadores, visto que a maioria dos vereadores mora na zona rural e
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enfrenta chuvas a noite bem como o perigo de ser assaltado. Diz que
com relação a CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito que foi feito
formada o ano passado e o presidente da comissão fez um
requerimento para prorrogar por mais 2 meses afim de apurar mais os
fatos, diz que não foi a favor porque advogado não tira o Prefeito
apenas investiga e manda para Ministério Publico Federal julgar, porem
como a demanda é grande demora muito para isso acontecer. Comenta
que não foi a favor da CPP- Comissão Parlamentar Processante,
porque não vai fazer o papel de quase 5.000.00 (cinco mil) pessoas que
o elegerão porque se o povo colocou o povo tira nas urnas, sendo
também que as investigações da CPI esta na justiça então entende que
o papel de tirar o Prefeito é da justiça ou do povo que o elegeu. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Raimundo Sarafim o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre que com relação as
recuperação das estradas conseguiu uma doação de 5.000.00 (cinco
mil) litros de óleo, esteve também conversando sobre o assunto com o
gestor e o mesmo disse que devido a grande quantidade de chuvas não
tem conseguido realizar os trabalhos de recuperação das estradas.
Discorre que não votou a favor da comissão Processante devido à
perseguição a qual vem sofrendo com relação às casas que estão para
ser construída, sendo que a maioria dos beneficiados são do PT. Diz
que trabalha para a população, não para partido por isso não faz
distinção partidária. O próximo a usar a palavra é o vereador Arly
Manoel que faz os cumprimentos de rotina e discorre do relatório da
CPI, que em um trecho fala que os vereadores calaram a CPI, comenta
que votou contra e não se arrependeu, visto que estava findado o
mandato da mesa diretora desta casa e os membros não queria deixar
dividas para seus sucessores. Sendo ainda que foi dado total apoio a
CPI. Fala que gostou da Indicação pedindo as maquinas do vereador
Geraldo Frederico, e que não aprovou o requerimento do vereador
Renato de Alencar para criar uma Comissão Processante por que não
achou necessário, visto que já está no Ministério Publico. Discorre que o

Rua: 01 (Um), n°. 1343 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001 -51



Estado do Pará

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

município esta em péssimas condições, porem não se considera
culpado por esta situação, visto que quem foi eleito para administrar o
município não foi vereador mais sim o Prefeito então a responsabilidade
é dele. Fala a respeito do projeto de resolução de sua autoria para
mudar o horário das sessões ordinárias para as 09hOOmin, que como
vereador tem todo o direito de colocar um projeto nesta casa e deixar a
disposição dos colegas vereadores, fazerem como acharem melhor.
Comenta que não se envergonha de ser vereador e tenta contribuir o
máximo com o município e cita algumas emendas que conseguiu que
foi de grande ajuda para a população. Diz que não concorda em um
vereador usar a tribuna para atacar outros com palavras, visto que
todos têm opiniões diferentes e isso e democracia além do que isso não
resolve os problemas da população. Dando continuidade faz uso da
palavra o vereador Renato Pereira de Alencar o qual cumprimenta a
todos e discorre entende que quando o vereador Geraldo Frederico diz
que tem vergonha não é de ser vereador ou dos colegas vereadores,
mas sim da situação em que se encontra o município. Fala que quanto
às sessões ordinárias ser as 09hOOmin ser melhor para os vereadores
não concorda, porque somos empregados do povo e as sessões deve
ser a hora que for melhor para o povo. Fala que seu papel como
Presidente da CPI foi feita, que foi esclarecer os fatos a população e
colocar à disposição dos colegas vereadores, porem infelizmente os
companheiros vereadores não quiseram formar a Comissão
Parlamentar Processante está de mãos atadas. Fala que a Presidente
da República Dilma não quis formar novos municípios, porque se isso
acontecesse não seria possível dividir o estado do Pará, como é o
desejo de tantas pessoas, além disso acumularia as eleições. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre que se envergonha do que
vem acontecendo nesta casa, e garante a todos nunca irá se corromper.
Fala que o papel do vereador é fiscalizar e está deixou de cumprir o seu
papel hoje recusando a criação da Comissão Processante para colocar
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o Gestor perante a sociedade com base do que foi apurado na CPI.
Discorre que se envergonha do projeto de resolução que foi feito nesta
casa para mudar as sessões ordinárias para 09:00, porque sabe que a
população que está sempre presente não vai mais comparecer, visto
que este horário todos estão em seus trabalhos. Fala que é obrigado a
respeitar o que os colegas vereadores fala nesta casa, porém não é
obrigado a concordar. Discorre que se o Prefeito liberar as maquinas
para a recuperação das estradas toda ajuda será bem-vinda. Faz a
parte o vereador Renato Pereira e diz que não faz distinção partidária, e
em sua última viagem a Belém sentou com o Presidente do PT e falou
da péssima administração do prefeito de Conceição do Araguaia,
porque seu partido é o que for melhor para o povo. Volta a usar a
palavra o vereador Geraldo Frederico e diz que todos os projetos que
entrou nesta casa que era bom para a população foram aprovados
também pelos vereadores da oposição, visto que não olhamos partido
mas sim o que for melhor para o povo deste município. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre que cada vereador tem sua formar de
trabalhar, e que não se envergonha de nada, além de ser satisfeito com
seus trabalhos. Fala que foi a favor da CPI 2 vezes quando foi para criar
e quando foi pedido a prorrogação do prazo. Fala que não foi a favor do
relatório da CPI, para formar a comissão Processante porque acredita
que o Ministério Público é qualificado para fazer as investigações com
base na denúncia da CPI. Diz que confia na competência e
responsabilidade do Ministério Público, e se ele achar que deve casar o
mandato do Prefeito com certeza irá fazer. Comenta que tem certeza
que o fato de não ser a favor da Comissão Processante não diminui o
que já foi feito. ORDEM DO DIA: Iniciando com a Discussão o Projeto
de Resolução n°001/14, que altera a Resolução n°001/2012, que dispõe
sobre a reorganização da estrutura administrativa e do plano de
carreira, cargos e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de
Floresta do Araguaia, o mesmo foi colocado em Votação única, obtendo
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assim Aprovação Unânime. Dando seguimento foi colocado em
discussão o Projeto de Resolução n°. 002/14, que altera a resolução
n°004/2003, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia, em seguida foi colocada em votação
única, sendo o mesmo Aprovado por Unanimidade. E não havendo
mais nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 21 : 50 hs (vinte e uma horas e cinquenta minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 27 de Fevereiro de
2014 do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador
Lázaro Purcino da silva, 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,
Lázaro Purcin^^da-SJIva 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa
Pessoa <̂ ^̂ ^̂ ~̂"TT Presidente, Vereador Raimundo Nonato
Alves,
Secretário."

****
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