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ATA DA 1a SESSÃO ORDINRIA DO 1° P E R D O EGIS L ATI VO DA 4 « S S S Ã O
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2020. ÁS 09:15 HS.

As 09: 1 5 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 20 de fevereiro de 2020, 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 ALÉCIO
DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador GILMAIR DA CRUZ SIQUEIRA 1°
Secretário e a vereadora ROSENI BRITO SOUZA, 2a Secretário, em seguida o senhor
presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença de vereadores, havendo portanto, quorum, com ausência do vereador
Joaquim Monteiro Lima. 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 secretária que fizesse a leitura de um trecho
bíblico sendo lido Josué (1 :9) 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 votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura do Projeto de Lei n°
548/2020, que dispõe sobre autorização do chefe do Poder Executivo a proceder
abertura de um credito adicional especial ao Orçamento Geral do Município, no valor
de R$ 725.650,96 (setecentos e cinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e
noventa e seis centavos), sendo o mesmo encaminhado para a Comissão de Finanças
e Orçamentos. Leitura da Resolução da Mesa Diretora n° 001/2020, que dispõe sobre
o calendário das sessões ordinárias para o ano de 2020. Leitura da Resolução da
Mesa Diretora n° 002/2020, que dispõe sobre a composição das comissões
permanentes para o ano de 2020. TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna
Maria, qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre sua viagem a Brasília e s
Belém, onde este tentando angariar recursos para o Município de Floresta do
Araguaia. Fala que todos os vereadores estão tentando conseguir recursos para a
Saúde, visto que em breve a reforma do Hospital Municipal será concluída e
certamente irá precisar de recursos para sua reinauguração. Diz que em sua Belém
participou da entrega de uma viatura para o Distrito de Bela Vista é agradece a Deus
pelas conquistas. Parabeniza o Prefeito Adélio dos Santos e o Secretário de Obras
pela reforma da garagem da Secretaria de Obras e convida a população para
participarem da festa da reinauguração da mesma. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Marcos dos Reis, que cumprimenta a todos e fala os trabalhos da
Câmara Municipal estava de recesso, mais o seu trabalho de vereador não tem
descanso, pois precisa gelar pelo bem da população. Agradece o Secretário de Obras
pelo esforço em atender as necessidades do Município em recuperação de pontes e
estradas vicinais. Comenta sobre a importância da viatura para o Distrito de Bela Vista
na segurança pública e menciona algumas emendas parlamentares que conseguiu
para o Município. Discorre sobre a reforma do Hospital Municipal e diz que entrega
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dessa obra irá beneficiar muito a população no sentido se melhorar o atendimento.
Diz que o Senador Zequinha Marinho sempre mostrou compromisso por Floresta do
Araguaia e agradece o mesmo por isso. Convida a população para a inauguração da
garagem da Secretaria de Obras amanhã. Dando seguimento a Sessão faz uso da
Gilmair Siqueira, que faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação por estar
cumprindo seu dever como parlamentar dessa Casa. Discorre sobre sua a Belém,
juntamente com os colegas vereadores Alécio Pessoa, António Luiz, Edna do
Fernandão e o Prefeito Adélio dos Santos, onde participaram a entrega de uma viatura
para o Distrito de Bela Vista e comenta sobre a importância de ter um Deputado
empenhando por melhorias para o Município e agradece o Deputado Alex Santiago
por sua luta pelo Município. Diz que na oportunidade esteve na Secretaria de
Educação do Estado onde foi visto a possibilidade de dar continuidade a construção
da escola estadual de Ensino Médio, bern como na Secretaria de Agricultura onde foi
solicitado duas patrulhas mecanizadas, pois a agricultura é o que alavanca o nosso
Município. Diz que outra pauta da viagem a Belém foi a reforma da Feira Coberta. Fala
que estiveram na rede Celpa, onde tiveram a boa notícia da continuidade das obras
da universalização da energia elétrica, onde serão atendidos mais de oitocentas
famílias. Diz que fez um ofício solicitando atendimento itinerante da rede Celpa é
agradece só Presidente dessa Casa pela parceira no sentido de ceder o espaço da
Câmara Municipal para o atendimento. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e agradece os Deputados do Partido dos
Trabalhadores por estarem destinando recursos para o Município e cita algumas
emendas parlamentares que certamente irá beneficiar muito a população. Diz que
todos os vereadores tem se empenhado pelo retorno das obras da Programa do
Governo Federal Luiz para Todos e tudo indica que as obras em breve serão
retomadas. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Raimundo
Nonato Alves que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre sua viagem a
Brasília onde esteve em busca de emendas parlamentares para o Município.
Parabeniza o colega vereador Irmão Renato pela indicação da construção do muro da
Escola Municipal Pedro Voltarelle na Vila Ametista. Comenta sobre a entrega da
viatura para o Distrito de Bela Vista é fala que essa viatura é muito importante para o
Município. Faz a parte o vereador Marcos dos Reis e diz que o Deputado Nilson Pinto
sempre mostrou compromisso com Floresta do Araguaia. O Próximo a fazer uso da
palavra o vereador Renato de Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz eu
e essa Casa está retornando do recesso parlamentar, no entanto os vereadores
trabalham de forma incansável em prol da população. Diz que foi a Brasília sem diárias
em busca de recursos para o Município e agradece os Senadores Jader Barbalho e
Paulo Rocha pelas emendas enviados pra o Município. Faz a parte a vereadora Edna
Maria e diz que mesmo não tendo diárias foi a Brasília para angariar recursos para o
Município, pois tem consciência da importância dessas emendas. Volta a fazer uso da
palavra o vereador Renato de Alencar e cita alguns Deputados que destinaram
recursos para o Município de Floresta do Araguaia e se coloca à disposição para
ajudar no que for possível. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António
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Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação por estar defendendo
os direitos da população pelo décimo segundo ano consecutivo. Comenta sobre o
transporte escolar e fala que juntamente com os pais da Vila Ametista participou de
uma reunião com o Secretário de Educação onde foi feito algumas reivindicações
referente ao transporte escolar, onde o Secretário se comprometeu a regularizar toda
a situação até a próxima semana. Discorre sobre sua viagem a Belém e fala que foi
uma viagem muito proveitosa e menciona algumas solicitações feitas. Agradece o
Deputado Alex Santiago pela dedicação em busca de melhorias para a população
Florestense. Faz a parte o vereador Marcos dos Reis e fax um requerimento verbal
para o Pastor Edmarley fazer uso da tribuna livre. Em seguida o senhor Presidente
coloca o requerimento do vereador Marcos dos Reis em discussão e votação, o qual
é aprovado por unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência
para o Primeiro Secretário pois é o próximo a fazer uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o transporte escolar e
diz que essa preocupação se repete ano após ano. Fala que todos os municípios
vizinhos já estão com as licitações de transporte escolar finalizadas e infelizmente
mais um ano nosso Município inicia o ano letivo sem finalizar a licitação de transporte
escolar e fala que essa preocupação é de todos os vereadores. Manifesta repúdio
pelos áudio que vem circulando nas redes sociais denegrindo a imagem do Deputado
Alex Santiago. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 11 : 37 (onze horas e trinta e sete minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 27 de fevereiro do corrente ano,
no horário regimental. E para constar eu vereador Gilmair da Cruz Siqueira, 1°
Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por

im. e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,
Cruz Siqueira 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa

''Pessoa f^S&^r. Presidente, Vereador Roseni Brito
*********************************************************

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-

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - E-mail - camaradefloresta@hoimail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51
Página 3 de 3


