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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 20 DE MAIO DE 2016. ÁS
17:00 HS.

As 17: 00 hs (dezessete horas) do dia 20 de maio de 2016, 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 RENATO PEREIRA DE
ALENCAR 1° Secretário e o vereador ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS,
2° Secretário, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, o qual constatou a presença de nove 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 Salmo (34:1) declarando aberta a sessão de acordo
com o artigo 110 do regimento interno, continuando solicitou ao 1° Secretário a
leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: Logo após é lida a ata da
sessão anterior, a mesma foi colocada em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura do projetodelei n° 471/16, que disciplina o exercício
do comercio ou prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros públicos
do Município de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo encaminhado para a
comissão de legislação, justiça e redação. Logo após e feito Leitura da carta
denúncia do senhor José Aparecido dos Santos. Em seguida o vereador Lázaro
Purcino faz um requerimento verbal pedindo a criação da Comissão Parlamentar
de Inquérito-CPI, o qual foi colocado em discussão e votação, sendo o mesmo
reprovado por 5 contrário. Leitura do Requerimento n° 010/16 dos vereadores
Lázaro Purcino, Geraldo Frederico e Renato de Alencar, qual requer cópia do
projeto e processo Licitatório da implantação do sistema de abastecimento de
agua do Município de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo colocado em
discussão, após ter sendo discutido pelos vereadores foi posto em votação, sendo
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aprovado por cinco votos favoráveis. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador o
vereador José Maria, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o
requerimento pedindo a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito -CPI, do
colega vereador Lázaro Purcino e diz que concorda com o colega vereador
Renato de Alencar, que falou que se esta Casa não aprovar o requerimento irá
encaminhar para o ministério Público, pois se o ministério público irá resolver o
problema não tem porque esta Casa gastar o pouco de recurso que tem com a
Comissão Parlamentar de Inquérito -CPI, visto que o custo de uma será no
mínimo de 15.000,00 (quinze mil reais) a 20.000,00 (vinte mil reais), com
advogado. Em seguida faz uso da palavra o vereador António Luiz, o qual
cumprimenta a todos e fala ao colega vereador Lázaro Purcino que não foi favor
do requerimento de sua autoria, porém não tem nada contra sua pessoa, mais
devido ao que foi dito contra seu voto foi contrário, pois a democracia é todos e
se fosse para ser livre não teria votação. Diz ao colega vereador Renato de
Alencar que ele não deveria sentir vergonha do voto dos colegas vereadores que
foram contra a criação Comissão Parlamentar de Inquérito -CPI, pois sempre fez
seu trabalho com muito amor a sociedade, as vezes dispondo de recursos
próprios para beneficia-los e está à disposição 24 horas por dia e por isso não
tem vergonha de seu voto e exerce sua função de cabeça erguida. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico, que faz
os cumprimentos de rotina e fala que quando entrou com o requerimento, baseado
na denúncia do senhor José Aparecido dos Santos, que tratada exoneração do
Pastor Pereira e diz que o que foi pago ao Pastor durante esse período daria para
comprar o aparelho de desengasgar que a pouco mais de um ano uma criança
morreu por falta desse aparelho e pergunta se é justo pagar por uma pessoa que
não está prestando seu serviço para a sociedade. Diz que apesar de vivemos em
uma democracia não deve-se usar a democracia para prejudicar a sociedade e
quando entra com o requerimento para apurar os fatos não é aprovado por esta
Casa. Fala que o trabalho do vereador principal não é trabalho social, mais sim o
de fiscalizar os recursos públicos e com certeza se isso fosse feito a população
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ganharia muito mais, pois teria todos os trabalhos prestado de maneira plena. A
próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Piquena Vital, a qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que votou contra o requerimento pedindo a criação
da Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI, porém não tem nada contra os
colegas vereadores que entraram com o requerimento, mas foi devido as palavras
que foram usadas e fala que qualquer requerimento que entrar nessa Casa será
contra. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato
Alves, que faz os cumprimentos de rotina e fala que sempre expressou sua
opinião e nunca cedeu a pressão. Diz que respeita o direito de cada vereador e
para o Gestor deve ter sido surpresa sua decisão, que provavelmente acharia que
seria a favor da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Arly Manoel, que faz os
cumprimentos de rotina e diz tanto o TCM como o ministério público serve de
assessor para o Legislativo e muitas vezes o Legislativo desacata o TCM e essa
Legislatura já descumpriu o TCM, pois aprovamos as contas do Senhor Carlos
Belizário. Fala que em sua opinião essa denúncia deveria ser encaminhada para
a Comissão de Legislação, justiça e redação, pois assim teriam mais tempo para
analisá-la. Fala que o colega vereador Renato de Alencar foi infeliz em suas
palavras e por isso não foi a favor do requerimento. Diz que apesar da tribuna ser
livre para os vereadores se expressarem, acredita que se deve ter um pouco de
cuidado com as palavra para não vir a ofender os vereadores. Diz que sempre
quando vai colocar um requerimento nessa Casa pede o apoio do colegas
vereadores antes, para ter certeza se irá passar e acredita que esse foi o erro do
colega vereador Lázaro Purcino. Diz que se o colega vereador Renato de Alencar
que se ele tiver vergonha, como o colega mesmo disse terá que sair da política,
pois o País está um caos e o culpado disso é o Partido dos Trabalhadores-PT e
pede desculpa se magoou alguém com suas palavras. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e diz que quando
entrou na política foi pensando em fazer o bem para a população e foi eleito por
um partido que é oposição do Prefeito e por isso não tem apoio do Executivo. Diz
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que seu papel é fiscalizar e viu a urgência em fazer isso o ver o Decreto de 1° de
abril de 2016, que exonera um funcionário que há mais de dois anos não reside
no município então irá encaminhar essa denúncia ao ministério público. Diz que
a vários casos no município de pessoas que recebem sem trabalhar e a população
precisa te conhecimento do que vem acontecendo. Fala que não tem magoa de
ninguém, pois o voto é livre e cada um é responsável pelo seu. Dando seguimento
a sessão faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que tem orgulho do partido ao qual faz parte, porém
não concorda com os membro que são corruptos e que cada parlamentar precisar
ver o que for melhor para a sociedade. Diz que sempre se empenhou pelo correio
e fica triste em ver pessoas que dizem que conhecem a palavra de Deus e se
corrompem em troca de dinheiro, sem se preocupar com as necessidades da
população. Fala que os parlamentares precisam olhar para o bem da sociedade
e ser penalizados pelos seus erros, pois suas decisões afeta muito a sociedade.
Diz que irá na rádio para dar conhecimento a sociedade do que aconteceu hoje
nessa Casa e elogiar o Presidente desta Casa pela sua atitude e que irá
encaminhar a denúncia do senhor José Aparecido ao ministério público e que não
é inimigo de nenhum parlamentar, porém não concorda com algumas atitudes dos
colegas vereadores. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 18: 55 (dezoito horas e cinquenta e
cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 21
de junho do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador
Renato Pereira de Alencar, 1° Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que se
achada conforme vai assinada por mim e pejos_jiemais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, C:̂ ^̂ ?̂  Renato Pereira de
Alencar 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa . ,
Presidente, Vereador António Luiz Moreira dos Santos,
Secretário.
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