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ATA DA 2a SESSÃO ORDINRIA DO 1° PERODO LEGISLATIVO DA 4a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 27 DE FEVEREIRO DE 2020. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs {nove horas e quinze minutos) do dia 27 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 dez 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 Salmos (125:1) 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 votação e em seguida aprovada por unanimidade. Indicação n°
001/2020, de autoria do vereador Irmão Renato, que indica a necessidade de proceder
com a reforma e construção do Muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Sorriso do Araguaia, no Distrito de Bela Vista, sendo a mesma posta em discussão e
votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Marcos dos Reis, o qual faz os cumprimentos de rotina e convida todos os presentes
a fazer um minuto de silêncio em memória do senhor conhecido por Roxinho, falecido
em um acidente de trânsito fatal. Parabeniza o Secretário de Obras pelo trabalho que
vem realizando a frente da secretaria. Comenta sobre sua viagem a Brasília e diz que
foi uma viagem bastante produtiva e cita algumas emendas parlamentares que serão
enviadas para o Município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Gilmair
Siqueira, que cumprimenta a todos e discorre sobre o transporte escolar e manifesta
indignação pela situação desse serviço de extrema importância a população e exige
do Secretário de Educação que tome as devidas providências com urgência. Dando
seguimento a Sessão faz uso da palavra a vereadora Edna Maria, a qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que a chuva e essencial para a vida, no entanto no
período chuvoso as estradas vicinais ficam em péssimas condições de trafegabilidade
e em vista disso solicita ao Secretário de Obras que proceda com a recuperação de
algumas ruas da Sede do Município e algumas estradas vicinais. Discorre sobre o
discurso do colega vereador Gilmair Siqueira e diz que quer acreditar que o transporte
escolar esse ano será de melhor qualidade e se coloca à disposição para ajudar no
que fosse colegas vereadores para conversar com o Secretário de Educação.
Parabeniza o Prefeito Adélio dos Santos e o Secretário de Obras pela construção da
garagem da secretaria. Fala que segundo informações a partir do dia oito de março o
Cartório Eleitoral estará funcionando definitivamente no Município. O próximo a fazer
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uso da palavra o vereador é o vereador Renato de Alencar, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre as estradas vicinais e parabeniza o Secretário
de Obras pelo esforço em atender as demandas do Município. Comenta sobre a
indicação de sua autoria solicitado a construção do muro da escola do Distrito de Bela
Vista é diz que esse muro é de extrema importância para a segurança dos alunos,
pois o fluxo de caminhões próximo a referida escola é muito grande. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:
27 {dez horas e vinte e sete minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 02 de março 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 mim e pelos demais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, VereadoEjC/^a». Ç'& u-t?\ Gilmaii>|ja Cruz Siqueira 1°.
Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa Si£> ""•' Presidente,
Vereador Roseni Brito Souza H^ f̂WS • 2a. Secretária.*****************************
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