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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 07 DE MAIO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 07 de maio de 2018, 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 RENATO
PEREIRA DE ALENCAR, auxiliado pelo vereador MARCOS DOS REIS ROCHA 1°
Secretário e o vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS, 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 a segunda
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbios (16:6)
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
votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências
recebidas pela Câmara Municipal. Leitura do Projeto de Lei n° 507/2018, que cria a
Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil de Floresta do Araguaia, o Fundo
Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa
Civil, logo após é encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e Comissão de Finanças e
Orçamentos. Leitura da indicação n° 039/2018, do vereador Borrachinha, sendo
colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e
diz que é uma satisfação ser um representante da população de Floresta do Araguaia.
Discorre sobre iluminação pública e fala que os moradores do Setor Sul têm feito
cobranças nesse sentido e solicita ao órgão responsável que proceda com a
recuperação da iluminação pública no referido setor o mais rápido possível. Agradece
o secretario de obra pelo esforço que tem demonstrado em atender as indicações dos
parlamentares desta Casa de Leis. Manifesta admiração pelo esforço que o Prefeito
Adélio dos Santos tem feito em conseguir recursos para o Município e o parabeniza
pela conquista de mais um trator. Comenta sobre a reforma do Hospital Municipal e diz
que as obras já começaram e que o seu Deputado Arnaldo Jordy alocou recursos para
tal finalidade, bem como outros recursos que o Deputo destinou ao Município e cita
algumas. Fala que está Casa não pode errar e mediante boatos de irregularidades por
parte do Gestor, temos a obrigação de verificar a veracidade dos fatos. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual
cumprimenta a todos e diz que tem uma denúncia no Ministério Público para ser
enviada à Câmara, no entanto até o presente momento não foi enviada e que na sexta-

Orlando Mendonça, n° 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314- É-maN~-camaradefTõrestã@hotmai1. com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ; 01.776.009/0001-51





Estado do Pará Página 2 de 4

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

feira foi protocolado na Secretaria da Câmara uma denúncia que acredita ser o mesmo
teor da denúncia do Ministério Público, visto que ambas tratam de merenda escolar e
diz que diante dos fatos acredita que está Casa tem a obrigação de montar uma
Comissão Parlamentar de Inquérito -CPI, para apurar a veracidade dessas denúncias.
Parabeniza o Prefeito por ter vindo a está Casa, juntamente com sua assessoria jurídica
afim de esclarecer o assunto. Fala que a secretaria de educação infelizmente desde do
ano passado vem dando saldo negativo. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e agradece aos colegas vereadores
pela aprovação da indicação de sua autoria, solicitado a recuperação de uma ponte
próximo a Bela Vista, bem como o secretário de obras que apesar das dificuldades tem
se esforçado bastante parta atender as demandas do Município. Fala que o Prefeito
Adélio conseguiu o Cartório Eleitoral definitivo para o Município e que todos os serviços
do Cartório serão feitos até o dia 09 de maio e pede a todos que regularizem seus
documentos até esse dia. Discorre sobre a denúncia que chegou a esta Casa e
parabeniza o Gestor, pois demonstrou interesse para que o erro seja de fato descoberto
e o culpado seja responsabilizado. Comenta sobre iluminação pública e diz que para
que esse serviço seja feito com mais eficácia acredita que deveria ser criado um
departamento exclusivo para essa finalidade. Dando seguimento a Sessão faz uso da
palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e justifica
sua ausência na Sessão anterior. Discorre sobre sua última viagem a Belém, onde na
oportunidade esteve no gabinete Deputado Dirceu Ten Caten que alocou recursos para
a terraplanagem da estrada que liga Floresta ao Distrito de Bela vista e para a
implantação do sistema de abastecimento de agua para uma vila. Diz que também
esteve na Funasa, para se inteirar do andamento de uma emenda parlamentar do
Deputado Zé Geraldo para a implantação do sistema de abastecimento de agua da Vila
Tabuleiro, no gabinete do deputado Airton Faleiro que destinou recursos para a
aquisição de um veículo para o Sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, para
auxiliar todas a associações Floresta do Araguaia e na Eletronorte onde obteve
informações sobre a universalização da energia elétrica no Município. Comenta sobre
a denúncia que foi feita nesta Casa e fala que sempre se empenhou pela honestidade
e agora não será diferente e está Casa tem a obrigação de fiscalizar os recursos
públicos e sem tiver falhas precisa ser corrigida. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e agradece o Prefeito
Adélio dos Santos e o secretário de agricultura, por ter destinado um trator agrícola para
região do Bom Jesus l e os vereadores do PSC por ter conseguido esse trator através
da deputada federal Julia Marinho. Comenta sobre sua última viajem Belém, onde
esteve juntamente com os colegas vereador José Maria, Edna do Fernandão no
gabinete do deputado Miro Sanova, que através da Secretaria de Agricultura do Estado
do Pará conseguiram mais um trator agrícola para o Município de Floresta do Araguaia,
que certamente será muito útil nas lavouras de abacaxi. Agradece o secretário de obras
pelo empenho que tem feito em atender a demanda do Município. Discorre sobre a
denúncia feita nesta Casa e parabeniza o Prefeito pela preocupação em apurar quanto

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - 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 Página 3 de 4

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

a veracidade dos fatos. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra p vereador
José Maria, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece o deputado Miro Sanova
pela emenda de um trator agrícola, bem como ao Ex-Deputado Federal Giovanni
Gueiros que intercedeu para que esse trator fosse destinado a Floresta do Araguaia
que relatou ter um carinho grande por nossa cidade. Discorre sobre a denúncia feita a
está Casa de Leis e diz que os vereadores têm o dever de fiscalizar os recursos públicos
e por isso está Casa irá monta uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar
o teor da denúncia e se realmente tiver erros a população merece uma resposta a
altura. A próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, que
cumprimenta a todos e diz que se sente honrada pelo privilégio de ser uma
representante do povo florestense. Fala que pode perceber a denúncia feita a está
Casa é algo normal que acontece em qualquer administração e está Casa não irá se
omitir diante dos erros, pois temos a obrigação de dar uma resposta a população.
Parabeniza o Prefeito Adélio dos Santos por ter destinado a pavimentação asfáltica
para a rua que saí para o lajeado, que tanto foi almejado pelos moradores da referida
rua. Parabeniza o Secretário de Obras pela boa condição de trafegabilidade da estrada
vicinal que vai para Bela Vista. Discorre sobre a visita dos Deputados Estaduais Cassío
Andrade e Sidney Rosa, sexta-feira no Município e o vereador Fábio Figueira de
Ananindeua e diz que essas autoridades tiveram dificuldades de ir embora devido a
porteira da fazenda onde fica a pista de avião está trancada e em vista dessa dificuldade
e considerando a proximidade do Festival do Abacaxi, oportunidade que várias
autoridades governamentais virão ao nosso Município está sendo providenciado uma
pista de avião para o município. Fala que está Casa precisa tomar medidas urgentes
para melhorar a segurança pública, pois a situação está insustentável. Dando
continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que quatro anos não é suficiente para resolver todos os
problemas de um município. Agradece o Poder Executivo pelo esforço em realizar um
bom trabalho. Diz que os maquinários ficaram na região da Ametista aproximadamente
setenta dias e em vista disso houve uma discussão em grupos de WhatsApp que os
maquinários ficaram todos esses dias na região da Ametista e a Vila continua com as
ruas esburacada e que se as ruas não foram recuperadas a culpa é do vereador que
não fez pois, os maquinários estavam à disposição e esclarece que a culpa não é do
vereador pois, mais da metade dos dias que os maquinários ficaram na referida região
ficaram parados, hora devido as chuvas, hora devido algum problema mecânico e
assim não conseguiu atender toda a demanda. Diz que após o Festival do Abacaxi será
realizado o trabalho de limpeza das ruas de todas as Vilas. A próxima a fazer uso da
palavra é a vereadora Piquena Vital, que cumprimenta a todos e comenta sobre a
denúncia feita a está Casa e diz que será tomada as devidas providencias afim de
averiguar os fatos. Pede ao Secretário de Obras que proceda com a limpeza das ruas
e recuperação da iluminação pública da Vila Matão. Em seguida o senhor Presidente
passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra,
o vereador Irmão Renato, faz os cumprimentos de rotina e diz que o Prefeito tem se
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empenhado para a melhoria do município, sempre buscando recursos junto aos
governantes. Comenta sobre a denúncia feita a está Casa e diz que seu objetivo é pela
verdade e jamais irá apoiar o erro do Executivo. Fala que como parlamentares temos a
obrigação de dar uma resposta a população e se houver culpado terá que pagar pelo
seu erro, pois quem sofre as consequências é o povo. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11 : 43 (onze horas
e vinte minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 14 de
maio do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor
Presidente convida o senhor José Aparecido dos Santos, para falar sobre os
conselhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que como conselheiro está tendo
grandes dificuldades pois os conselheiros estão tendo que arcar com as despesas com
recursos próprios, pois o Executivo não está cumprindo com o dever de pagar as
despesas de alimentação e combustível. Pede a esta Casa de Leis ajuda nesse sentido
e diz que o recurso está no Orçamento do Município, porém não é respeitado. Diz que
os conselhos estão funcionando praticamente sem material de trabalho, dependendo
da boa vontade de outros departamentos. O senhor Presidente convida o Dr. Ivo, para
falar sobre a denúncia feita a esta Casa e diz que pelo que pode perceber na leitura a
denúncia é anónima e trazida pela subsede do Sintep. Diz que a denúncia trata da
prática de nepotismo em procedimento licitatório dentro da Prefeitura de Floresta do
Araguaia, adulteração da chave de acesso da nota fiscal eletrônica e a prestação do
serviço público de transporte escolar. Diz que se a denúncia de nepotismo for provada
é necessário observar se a empresa se beneficiou e se aprofundar para ver se houve
de fato improbidade administrativa e quanto as notas fiscais pode observar que de fato
houve falsidade de documento privado ou seja crime sonegação de impostos por parte
da empresa sem o consentimento do poder público. Diz que no que pode notar no teor
da denúncia não houve crime de improbidade administração seja por servido público
ou por agente político ordenador de despesas e promete que no curso das
investigações irá contribuir plenamente como Poder legislativo e que também irá
instaurar suas investigações através de um Inquérito administrativo. Fala que não
houve de forma alguma a intenção de desviar recurso público o que ficará provado
através da investigação que a Câmara irá realizar. E para constar eu vereador Marcos
dos Reis Rocha, 1a,Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme
vai assinada pòrpim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador ^yKUffî  ..Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato
Pereira de Alenca^^^fe^^/. Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves
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