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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE OUTUBRO DE
2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20-00 hs (vinte horas) do dia 28 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 Provérbios (3,33) 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 Projetos n° 376/13 e 377/13, sendo os mesmo encaminhados a
Comissão de Finanças e Orçamentos; Projeto de Lei n° 378/13, o qual foi
encaminhado as comissões de legislação, Justiça e Redação e Educação,
Saúde e Assistência Social; Projeto de Decreto Legislativo n° 002/13,
sendo o mesmo encaminhado a comissão de legislação, Justiça e Redação;
é lido o parecer da comissão de legislação, Justiça e Redação, sobre o
projeto de Lei n° 365/13; apresentação do requerimento n° 011/13 de
autoria dos vereadores Lázaro Purcino. O mesmo é colocado em discussão
e votação, sendo aprovado 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 Lázaro Purcino
o qual cumprimenta a todos e discorre do requerimento 0011/13 de sua
autoria sobre iluminação publica, sendo que o vereador Dorisvaldo também
fez um com o mesmo pedido e até o momento não foram atendidos. Fala
que esteve analisado a Lei Orgânica do Município no capitulo II da
competência do município, artigo 7° do incisos l ao V no qual constatou ser
responsabilidade do município a manutenção nessas áreas, diz que colocou
o requerimento e vai esperar os 15 dias pra ser atendido e se não forem
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resolvidos os problemas de iluminação publica tanto na sede do município
como na zona rural iram criar uma Comissão Processante porque isso dá
processo e é isso que vai fazer. Dando continuidade faz uso da palavra o
vereador Renato que cumprimenta a todos e discorre sobre a CPI que foi
formada para investigar a Secretaria de Saúde, foi protocolado na Prefeitura
um oficio pedindo a documentação a ser analisada com o prazo de 15 dias
a serem entregues e só foi entregue hoje já com 18 dias sendo que o Dr. Ivo
mandou um documento alegado que a Comissão Parlamentar de Inquérito
foi formada errada deveria ter um vereador do PDT, diz que hoje estudou a
Lei Orgânica do município artigo 13, inc. VII, assim como o Regimento
Interno artigo 82 e a Constituição Federal artigo 58 que diz que para entrar
o pedido na câmara para criar a CPI é preciso ter a aprovação de 1
/3 dos vereadores que no caso implica em 4 vereadores, mais que a
comissão deve ser for formada por 3 ou 5, tinha quatro vereadores mais
estava errado visto que deve ser numero impar então o próprio vereador do
PDT pediu pra sair da Comissão. Diz que vai amanhã a Rio Maria
conversar com o advogado para entrar com uma ação na justiça para que
tenham direto a ter acesso a documentação, visto que o Prefeito não quer
entregar. Fala que quem denunciou não foi os vereadores, foi o próprio ex
secretario Ciro e o dever desta casa é cumprir sua responsabilidade de
fiscalizar e vou fazer o que tiver ao meu alcance para esclarecer os fatos e
dá uma resposta ao povo. O próximo a usar a palavra é o vereador
Dorisvaldo o qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o vereador
Renato pelo seu discurso e lembra-se do ex vereador Ronildo o qual tem
grande estima. Agradece aos colegas vereadores que aprovaram a
indicação de sua autoria sobre reconhecimento de utilidade publica Instituto
Mirim de Cultura e Artes, projeto esse que o António Marcos Borges tem se
empenhado e mostrado um belíssimo trabalho com as crianças do nosso
município, crianças que são o futuro do município, se coloca a disposição
para ajudá-lo no que for necessário, agradece a secretaria legislativa
Rosania que elaborou muito bem o projeto. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Raimundo Sarafim que cumprimenta a todos e fala
que trabalha para toda a população não apenas para meia dúzia de
pessoas, cita alguns de seus trabalhos realizados, comenta a questão dos
diplomas falsos dos professores que estão todos de cabeça baixa. Diz que
alguns estão nesta casa só para criticar e ela estar aqui para trabalhar em
beneficio da população. Dando continuidade faz uso da palavra o vereador
Geraldo que cumprimenta a todos e diz que ouvindo o discurso do vereador
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Renato teve certeza que fez certo em indicá-lo como presidente da CPI, fala
vai onde for necessário para buscar os recursos e não vai abaixar a cabeça.
Discorre do requerimento do vereador Lázaro e se o mesmo não for
atendido vão forma uma Comissão Processante contra o Prefeito Fala sobre
Decreto do Poder Executivo exonerando alguns professores com suspeita
de diploma falso e consultou um advogado e o mesmo diz que podem vetar
o decreto, vai procurar outro advogado amanhar para ter certeza, pois não
quer fazer nada de errado, diz que temos de respeitar aqueles que
sentaram em um banco de faculdade por 4 anos, pois não é fácil e se tem
diploma falso a culpa é das autoridades não dos alunos, outra coisa errada
foi expor o nome dos professores á população e se os mesmos quiserem
podem processar o Gestor por este ato, agradece a Presidente da Câmara
Roseni que garantiu que se ele provar irregularidades no Decreto do Poder
Executivo irar por nesta casa. Discorre sobre a documentação que o Dr. Ivo
mandou para a CPI analisar e o advogado desta casa disse que 90 por
cento dos documentos são banais não tem valor algum, e garantiu que vão
onde precisar para encontrar a verdade e mostrar ao povo. O próximo a
usar a palavra e o vereador António Luís que cumprimenta todos e
parabeniza os colegas vereadores pelos trabalhos realizados por eles
mostra sua satisfação pelas pontes que estão sendo recuperadas. Discorre
sobre a questão da saúde diz que esteve em Belém juntamente com os
vereadores Arly e José Maria pediu um aparelho de ultrassonografia e tem
informações que já chegou ao hospital municipal, na ocasião também pediu
um aparelho de raio X. Diz que esta casa nunca se omissa e nunca iram
ser, se colocar a disposição para ajudar no que for necessário, pois está
aqui para fazer o que for melhor para a população. O próximo a usar a
palavra é o vereador o Nonato Alves qual faz os cumprimentos de rotina e
diz que o papel do vereador não realizar obras mais sim para fiscalizar os
recursos comenta que foi dito na radio que ele teria votado na CPI para
ajudar os vereadores do PT o que não é verdade votou porque sua
consciência mandou e estar de consciência tranquila porque esta é uma
casa de lei e o povo merece respeito, não estamos numa disputa estamos
aqui para fiscalizar fala que faz parte da comissão e vão correr atrás para
esclarece os fatos ao povo que é o maior prejudicado e os recursos não é
do vereador, não é do prefeito, não é do secretário, mais do povo e para o
povo. Dando continuidade faz uso da palavra vereadora Roseni Brito que
cumprimenta a todos e discorre sobre a questão dos diplomas dos
professores, mostra sua solidariedade e diz ter certeza que eles vão
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conseguir provar a validade de seus diplomas. 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

a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,
. Arly Manoel 1°. Secretário, Vereadora Roseni Brito

. Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,
2°.

Secretário."
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