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ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 11 de dezembro de 2019, 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
JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador MARCOS DOS REIS
ROCHA 1° Secretário e a vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ, 2a Secretária,
em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum,
o qual constatou a presença de dez vereadores, havendo portanto. 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 Salmos (91:1)
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
e votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura da Resolução da Mesa
Diretora n.° 004/2019, que dispõe sobre a composição da Comissão Representativa
da Câmara Municipal durante o recesso parlamentar. Na sequência o senhor
Presidente dá início ao processo de Renovação da Mesa Diretora. Em seguida o
senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario que verifique o quorum. O qual
constatou a presença dos onze vereadores, havendo, portanto, quorum. Dando
continuidade é feito a leitura da Chapa 01, composta pelos vereadores José Maria
Lima Magalhães - - Presidente, vereador Lázaro Purcino da Silva - - Primeiro
Secretario e o vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos - Segundo Secretário,
sendo a Chapa 01 retificada, pois a mesma é composta pelos vereadores José Maria
Lima Magalhães - Presidente, vereador Renato Pereira de Alencar - Primeiro
Secretario e o vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos - Segundo Secretário.
Leitura da Chapa 02, composta pelos vereadores Alécio da Costa Pessoa -
Presidente, vereador Gilmair da Cruz Siqueira - 1° Secretario e a vereadora Roseni
Brito Souza - 2a Secretaria. Na sequência o senhor Presidente concede a palavra
para o vereador José Maria Lima Magalhães para apresentação do plano de trabalho
da Chapa qual faz parte. Dando continuidade o senhor presidente concede a palavra
para o vereador Alécio da costa Pessoa para apresentação do plano de trabalho da
Chapa qual faz parte. Em seguida é feita a chamada individual dos vereadores para
a assinatura da folha de votação e o exercício do direito ao voto. Logo após o senhor
Presidente convida os vereadores Gilmair da Cruz Siqueira e Renato Pereira de
Alencar para servirem de escrutinadores, sendo aberta a urna, apurados os votos e
proclamado o seguinte resultado: Chapa 01 (um) obteve 05 cinco votos e a Chapa
02 (dois) obteve seis votos. Na sequência o senhor Presidente declara empossados,
a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte a chapa 02 (dois), composta
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pelo vereador Alécio da Costa Pessoa -- Presidente, vereador Gilmair da Cruz
Siqueira - 1° Secretario e a vereadora Roseni Brito Souza - 2a Secretaria. Em
seguida o senhor presidente concede a palavra aos Vereadores para explicações
pessoais. Usa a palavra o vereador o vereador José Maria Lima Magalhães e
agradece os colegas vereadores pelo voto de confiança e diz que perda faz parte da
luta. O Próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio da Costa Pessoa, o
agradece o voto de confiança e fala que irá se esforçar em presidir essa Casa da
melhor forma possível. TEMA LIVRE Iniciando com o vereador Marcos dos Reis, o
qual faz os cumprimentos de rotina e deseja a todos os florestenses um feliz Natal e
um próspero ano Novo. Parabeniza o novo Presidente desta Casa de Leis pela vitória
e fala que essa Casa é composta por onze vereadores que lutam de forma
incansável em prol da população. Pede ao colega vereador Alécio Pessoa que
presida a Câmara de maneira a honrar todos os vereadores. Dando continuidade à
Sessão faz uso da palavra a vereadora Roseni Brito, que faz os cumprimentos de
rotina e fala que foi muito gratificante participar da chapa eleita para presidir a
Câmara para o ano de dois mil e vinte. Deseja a todos um final de ano cheio de paz
e prosperidade a todos e se coloca à disposição da população para ajudar no que
for possível. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre a eleição da Mesa Diretora para o ano
de dois mil e vinte e declara que o seu voto foi para a chapa um, a qual tem o colega
vereador José Maria como Presidente e deseja um bom trabalho para a nova Mesa
Diretora. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, o
qual cumprimenta a todos e parabeniza a nova Mesa Diretora eleita e diz que confia
no trabalho dos colegas vereadores que iram presidir a Câmara. Fala que
infelizmente nesse mandato tem se sentindo excluído nessa Casa e pede o colega
vereador Alécio Pessoa que presida de forma igual para todos os vereadores.
Agradece a dedicação dos funcionários dessa Casa pelo carinho e dedicação com
que exercem seu trabalho. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Gilmair
Siqueira, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre algumas visitas que fez
para ter o real conhecimento das reivindicações da população. Fala que essa Casa
entrará em recesso dia quinze, no entanto os vereadores não tem recesso e se
coloca à disposição para ajudar no que dá população para ajudar no que for possível
e deseja a toda população um final de ano abençoado por Deus e faz uma pequena
retrospectiva dos trabalhos como vereador durante o ano e cita algumas emendas
parlamentares que conseguiu para o Município e agradece a ex Deputada Julia
Marinho que sempre olhou com carinho para Floresta do Araguaia. Discorre sobre a
eleição da Mesa Diretora e se coloca à disposição dos colegas vereadores e diz que
confia no colega vereador Alécio Pessoa para Presidir essa Casa. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Renato de Alencar, que faz os cumprimentos de rotina
e discorre sobre a eleição da Mesa Diretora e fala que todos os vereadores tem
capacidade de presidir essa Casa é fala eu e admira muito a sinceridade do colega
vereador Lázaro Purcino e confia plenamente em sua palavra. Fala que não tem
nada contra a chapa do colega vereador Alécio Pessoa, porém o seu voto foi para o
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colega vereador José Maria. Diz que sempre está lado do povo defendendo o que
for melhor. Dando continuidade a Sessão faz uso da palavra a vereadora Edna
Maria, que cumprimenta a todos e parabeniza todos os funcionários desta Casa pelo
compromisso com seu trabalho. Discorre sobre o discurso dos colegas vereadores
Lázaro Purcino e Renato de Alencar e os parabéns pelo fato de terem declarado seu
voto. De lá que o seu voto também foi do colega vereador José Maria. Parabeniza o
colega vereador Alécio Pessoa pela vitória e deseja que realize um bom trabalho. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Raimundo Nonato Alves, o qual faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza todos os funcionários contratos desta Casa por
mais um ano de trabalho. Parabeniza o novo Presidente e deseja que realize um
bom trabalho. Diz que respeita o voto de cada vereador e espera que o novo
Presidente realize um trabalho de forma igualitária para todos os vereadores. Fala
que respeita o voto de cada vereador e mesmo fazendo parte da Mesa Diretora não
se sente um perdedor, pois isso faz parte da política e deseja a todos um feliz Natal
e um próspero ano Novo. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para
o Primeiro Secretário, pois é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador José Maria,
que cumprimenta a todos e agradece a todos os funcionários desta Casa pela
dedicação no trabalho. Parabeniza o colega vereador Lázaro Purcino pela pessoa
honrada e e fala que o colega vereador tem sua admiração. Discorre sobre a eleição
da Mesa Diretora e fala que sempre colocou a Presidência nas mãos de Deus e
quem joga tem que saber ganhar e perder. Faz a parte o vereador Marcos dos Reis
e comenta sobre a eleição da Mesa Diretora e fala que era um possível Presidente,
no entanto desistiu e diz que votou no colega vereador José Maria para Presidente.
Volta a fazer uso da palavra o vereador o vereador José Maria e diz que ninguém
consegue esconder as coisas da população por durante muito tempo. Parabeniza o
colega vereador Alécio Pessoa pela vitória e se coloca à disposição para ajudar no
que for possível. Faz a parte o vereador Nonato Alves e diz que como todos os
vereadores declararam seu voto, bom seria se todos mostrassem seu voto na hora
da votação, pois falar depois que votou é muito fácil, visto que não tem como provar.
E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 11: 15 (onze horas e vinte e cinco minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão extraordinária dia 11 de dezembro do corrente
ano, as 11:20 onze horas e vinte minutos). E para constar eu vereador Marcos dos
Reis Rocha, 1a Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme
vai assinada por^^-rnoi e pfejpsaemais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereauer, _ //jgP^n • Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador ^-^B^ j José Maria Lima Magalhães, Presidente. Vereadora

dna Maria Canuto de Sá 2a.Secretária. **************************
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