
ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 26 de setembro 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 Provérbios (18:10) 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 é lido a indicação n° 049/13, 050/13, 051/13 e 052/13 de autoria dos
vereadores Renato, Geraldo e Lázaro. Dando continuidade a senhora Presidente
colocou em discussão em turno único as indicações n° 049/13, 050/13, 051/13 e
052/13, cada qual por sua vez. Como não houve discussão as mesmas foram postas
em votação, pelo processo simbólico, sendo Aprovadas por Unanimidade. Ato
seguinte é lido o requerimento do senhor Domingos Alves Pinheiro o qual solicita a
criação da Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI, para averiguação de suposta
irregularidade no repasse dos recursos destinados a Secretária de Saúde do
Município que compõem o fundo Municipal de Saúde Floresta do Araguaia. O
mesmo é posto em discursão e votação, sendo o mesmo aprovado por quatro votos.
Em seguida é lido o requerimento n° 010/13 dos vereadores Renato, Geraldo,
Lázaro e Nonato Alves o qual requer Criação de Comissão Parlamentar de Inquérito-
CPI. Logo após a senhora presidente suspende a sessão por cinco minutos para a
composição da Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI e confecção da resolução
n°005/13. Ato continuo a senhora presidente reinicia a sessão solicitando a leitura da
resolução 005/13que dispõe sobre a composição da Comissão Parlamentar de
Inquérito-CPI. Concluída esta fase da sessão à senhora presidente declarou
iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Iniciando com o
vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e discorre sobre o
requerimento do munícipe Senhor Domingos Alves Pinheiro o qual faz denuncias de
desvio de recurso da saúde e agradece aos colegas que aprovaram o requerimento,
fala que respeita a opinião de cada um. Discorre sobre seu discurso na sessão
anterior referente aos recursos da Assistência Social, fala da situação de uma
senhora carente que sua casa caiu e ele mesmo sem ter condições doou 700 tijolos
para ajudar a construir sua casa e a Assistência Social ficou responsável de ajudá-la
e até o dia de hoje nada foi feito pra resolver a situação da senhora. Fala que
analisou juntamente com vereadores Renato e Lázaro os documentos que o ex
secretario Ciro deixou nesta Casa e entendeu ser necessário a formação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, diz não ser dono da verdade e não estar
julgado ninguém, mais estar cumprindo seu dever como vereador que é fiscalizar o
que tiver errado e da uma resposta a população que estar a todo tempo pedindo que
se faça algo. Em seguida faz uso da palavra o vereador Nonato Alves o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o requerimento do Senhor Domingos



referente ao recurso da saúde, fala que não tinha conhecimento deste requerimento
ficou sabendo quando chegou ao plenário para a presente sessão, mais que quando
veio a ter conhecimento do que se tratava viu a necessidade de aprovar o
requerimento. Diz que fez o que sua consciência mandou, pois a população merece
ter esclarecimento. Fala não ter sido manipulado por ninguém e não manipula
ninguém, que esta fazendo o seu papel de vereador que é fiscalizar porque dinheiro
público é dinheiro do povo. O próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro Purcino
que cumprimenta a todos e discorre sobre a situação do Bom Jesus II que é uma
região esquecida pelos gestores que tem passado pelo o município, comenta que a
ponte que dá acesso á sede do município estar quebrada e os moradores precisa dá
a volta pela a ponte do Salobro que implica em 50 quilómetros a mais no percurso
ate a cidade, o único meio que os moradores tinham para atravessar o rio era uma
canoa que pertencia secretaria de saúde e foi retirada de lá. Fala que estar feliz com
a aprovação do requerimento e a formação do CPI para ser investigado as possíveis
irregularidades sobre os recursos da saúde. Fala que não aceita nada de errado e
jamais ira compartilhar com o erro. Parabeniza os vereadores que votou a favor do
requerimento. Diz que saiu candidato pra fazer o que e certo e ás vezes sente
vergonha por ser político e ver tanta irregularidade, fala que foi eleito pelo povo com
o compromisso de fazer o que for melhor para o povo. Dando continuidade faz uso
da palavra o vereador Renato que cumprimenta a todos e fala de sua satisfação
quanto á formação da CPI e essa decisão foi tomada de acordo com a opinião de
cada vereador, pois devemos explicação á população e em sua opinião deveria ter
sido aprovada por unanimidade, porque uma CPI não estar incriminando ninguém
estar apenas investigando para saber a verdade. Sendo que o próprio Ciro ex
secretario veio a esta casa e entregou as provas em nossas mãos e disse que essa
é uma Casa de Lei e se é uma Casa de Lei a Lei tem que ser cumprida, é como se
um cidadão fosse a delegacia prestar queixa e o delegado não fizesse nada. Diz que
o vereador tem por obrigação conhecer a Lei porque se um cidadão comum errar
dificilmente será punido mais se um vereador errar não tem perdão, não estar
julgado ninguém que apenas que se esclareçam os fatos. Dando prosseguimento à
sessão a senhora presidente declarou iniciada a fase destinada a ORDEM DO DIA:
Iniciando com a Discussão e votação em segundo Turno de forma global os projetos
de Lei n° 367/13, 370/13, 371/13, 372/13, 373/13 e 375/13. Os quais dispõem sobre
autorizar o Poder executivo a alienar bem imóvel de seu património,
respectivamente, e continuando foi colocado em Votação em segundo turno de
forma global obtendo assim Aprovação Unânime. 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 28 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 vakî f̂iSéa~,ppr mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, mWiU&^^ À Arly Manoel 1°. Secretário, Vereadora Roseni ,Britp
Presidente, "Vereador Raimundo Nonato Alves, '"Trgj 2°.
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