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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 29 DE OUTUBRO DE
2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 29 de outubro de 2013, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os vereadores, sob a presidência da
vereadora ROSENI BRITO, auxiliada pelo vereador ARLY MANOEL, 1°
Secretário e o Vereador RAIMUNDO NONATO ALVES, 2° Secretário, em
seguida a senhora presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de
quorum, a qual constatou a presença dos dez vereadores, havendo
portanto, quorum. Dando prosseguimento à sessão a senhora 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 (25,1) declarando aberta a
sessão de acordo com o Artigo 110 do Regimento Interno, Continuando
solicitou da 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 são lidos
os pareceres da comissão de Finanças e Orçamento sobre os Projetos n°
368/13 e 369/13, os quais formam discutidos, votados e aprovados por
unanimidade; apresentação das indicações n° 053/13, 054/13 e 055/13 de
autoria do vereador Alécio Pessoa. Colocadas em discussão e votação as
mesmas são aprovadas por unanimidade. Concluída esta fase da sessão à
senhora presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Iniciando com o vereador Dorisvaldo que
cumprimenta a todos e parabeniza o vereador Alécio pelas indicações posta
nesta casa hoje. Fala do projeto Instituição Mirim Cultura e artes e agradece
aos colegas vereadores por ter votado na aprovação do projeto. Discorre
sobre as obras de recuperação das pontes do goiaba e lajeado que estão
sendo realizadas, elogia o Gestor, pois esta fazendo um serviço de
qualidade que daqui a 100 anos não irá dá problemas visto que esta sendo
levantado de pedra e cimento, fala da dificuldade de discursar porque
quando fala da oposição agradar uns e outros não. O próximo a usar a
palavra e o vereador Geraldo o qual cumprimenta a todos e discorre sobre
o Decreto do Poder Executivo exonerando os professores com suspeita de
diploma falso e teve informações que poderia vetar, disse na sessão
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anterior que iria se informar, teve em Xinguara hoje mais não conseguiu
falar com o advogado, mais se tiver como vetar o decreto ira fazer o
possível para que isso aconteça. Fala do seu desejo de usar a tribuna para
elogiar o Gestor não para cobrar, mais infelizmente não e possível visto que
ainda tem muito a fazer em beneficio da população, diz que e vereador não
é eleito par realizar obras esse é o trabalho do Gestor e seus secretários, o
trabalho do vereador é buscar emenda e fiscalizar. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Renato que cumprimenta a todos e fala de sua
satisfação com a presidente Roseni por ter mostrado seu apoio aos
professores. Fala que esteve hoje o Dr. Ubiaci analisado os documentos
enviados pelo Dr. Ivo, destinados a presidente da Câmara não ao
Presidente da CPI, sendo que só no final do documento o Dr. Ivo pede o
prazo de 15 dias, diz que não irá considerar o prazo já que o documento
não foi direcionado ao presidente da Comissão e sim a presidente da
Câmara, pede a secretaria Legislativa que faça a leitura da Lei Orgânica do
Município artigo13, inciso XIX §§ 5° e 6°. O vereador Renato volta a
discursar dizendo que procura a lei e a lei considera desacato a Câmara
podendo até mesmo pedir a cassação de mandato do Gestor por esse ato,
diz que vai conversar com os vereadores visto que para isso é necessário
2/3 dos vereadores, diz que independente de CPI o Gestor tem obrigação
de mandar qualquer documento que a câmara solicitar. Fala que se o
Prefeito for inocente é muito homem de vir até a tribuna e dizer que ele é
inocente, mais se for culpado ele tem a obrigação de esclarecer os fatos a
população. Dando continuidade faz uso da palavra o vereador Lázaro
Purcino o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a atitude do
Gestor de não mandar os documentos solicitados pela CPI justificando que
a CPI foi formada errada, acredita que as alegações do Gestor é para
ganhar tempo vista que a Comissão está formada do modo correio, diz que
o advogado vai liberar uma liminar obrigando o Prefeito a entregar a
documentação requisitada pela CPI, o próximo ato dele será uma ação
com um requerimento pedindo uma comissão Processante. Diz que esteve
visitando o hospital municipal hoje e constatou que nem copo de
descartável tinha, então alegaram que não tinha copos de descartável no
mercado onde fazem as compras, então fomos ate o mercado conferi e
vimos tinha copos. O próximo a usar a palavra é o vereador Alécio que
cumprimenta a todos e fala de sua tristeza em relação á audiência publica
para discutir a PPA e LDO projeto esse que vai até a próxima Gestão, a
qual sociedade foi convidada e não apareceu ninguém, Discorre sobre suas
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indicações posta hoje nesta casa, diz que não é pelo fato dele ser da base
que não vai cobrar o que precisa ser cobrado, fala que o Gestor estar
realizando muitas obras e mostra sua satisfação, mais acredita que ainda
há muito a ser feito. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António
Luiz o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece ao Gestor por ter
atendido um pedindo de urgência, solicitou uma caçamba para fazer um
aterro no prédio que esta sendo construído para o programa Mais Educação
na Vila Ametista assim como um bueiro na fazenda vaca preta. Diz que não
votou na CPI porque não tinha total conhecimento do discurso do ex
secretario Ciro visto que não estava presente na sessão por motivo de força
maior, e se ele tivesse ouvido o discurso teria ele mesmo colocado o
requerimento ou votado a favor do requerimento. Fala que quando estava
em sua ultima viagem a Belém ligaram para ele, dizendo que sua filha é
uma funcionaria fantasma na saúde recebendo 1.200,00 (um mil e duzentos
reais) por mês, então se preocupou muito e ligou para o secretario de saúde
e lhe pediu para olhar na folha de pagamento da saúde, e constatou que
essa informação não é verídica, então procurou em outra secretaria e nada
foi encontrado, fala que se isto estivesse acontecendo sua filha não estava
sabendo de nada e que podem ter certeza que se estivesse acontecendo
isso com o consentimento de sua filha seria corrigida também por ele por
que a justiça tem que começar de casa, e ele é um homem que gosta do
que é certo. E não havendo mais nada a tratar a senhora presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 22: 10 hs (vinte e duas horas e
dez minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessões ordinárias o
dia 29 de outubro do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu
Vereador Arly Manoel, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se
achada conforme vai assinada por mim e pe/ps demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, IJ*H H^-^f , Arly Manoel 1°.
Secretário, Vereadora Roseni Brito ftífjj^juuife Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, ^ \̂Ê- , 2°.
Secretário.'

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


