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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 13 DE ABRIL DE 2020. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 13 de abril 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 José Maria
Lima Magalhães. 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 (41:1-2) 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 Decreto do Presidente da Câmara Municipal n°
002/2020, TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna Maria, a qual faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre o coronavirus Covid-19 e
agradece a Deus por não ter nenhum caso da doença confirmado e diz que
as devidas preocupações precisam serem tomadas para continuar da forma
que está. Fala que os profissionais de saúde precisam serem lembrando em
nossas orações, pois essas pessoas estão na linha de frente da batalha em
prol da sociedade 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,
o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o coronavirus Covid-19
e frisa para a população todos precisam ter consciência da importância da
prevenção para controlar a disseminação da doença. Comenta sobre as
estradas vicinais manifesta preocupação com a situação de alguns bueiros.
Fala que frequentemente tem cobrado d9s deputados que sejam destinados
recursos para o Município. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra
o vereador Renato de Alencar, que cumprimenta a todos e manifesta
preocupação com a situação da pandemia do Coronavirus Covid-19 e fala que
confio em Deus. Fala que acredita que está tendo o cumprimento de algumas
profecias bíblicas para o final dos tempos e que quando Deus está no controle
nada pode o conter. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Marcos
dos Reis, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que a sociedade está
enfrentando o cumprimento de profecias bíblicas para o final dos tempos e
que Deus está no controle de tudo e segue pregando a palavra de Deus.
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Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, o
qual cumprimenta a todos e manifesta gratidão a Deus pelo dom da vida e por
todas as bênçãos recebidas e diz que acredita que estamos vivendo os dias
de dores citados na Bíblia e a sociedade precisa se achegar mais ao nosso
Criador. Diz que felizmente o escoamento da produção do abacaxi não parou.
Fala que apesar de ser visto pela Administração como o opositor continua
lutando em prol do povo, pois esse é o seu trabalho. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Joaquim Fiscal, que cumprimenta a todos e discorre
sobre a operação do Detran na Cidade e fala que o Prefeito não tem nada a
ver com essa operação e nada foi informado para a Administração. Discorre
sobre a saúde e fala o Município possuí quatro ambulâncias e tem apenas
uma que está funcionando, o que é um descanso com a população e se coloca
à disposição para ajudar no que for possível. Dando continuidade à Sessão
faz uso da palavra o vereador Gilmair Siqueira, que cumprimenta a todos e
discorre sobre as péssimas condições de trafegabilidade das estradas vicinais
e fala que a época correta de fazer a recuperação de estradas vicinais é no
período do verão e diz que ano após ano acontece da mesma forma e o
produtor rural é o mais prejudicado. Comenta sobre a operação do Detran e
diz que como as autoridades do Município não foi informado da operação foi
solicitado a retirada do Detran do Município. Fala que como o festival do
abacaxi foi cancelado o recurso que seria gasto no mesmo deveria ser
revestido em cestas básicas para a população carente. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Raimundo Nonato Alves, que cumprimenta a todos
e comenta sobre o coronavirus Covid-19 e fala que essa doença é muito
traiçoeira e que população precisa acatar as orientações doa governantes
para a prevenção e combate da doença e manifesta preocupação com o bem-
estar da população. Parabeniza os profissionais da área da saúde, pois são
os principais soldados dessa guerra, visto que estão na linha de frente na
batalha. Pede o Poder Executivo que através da Assistência Social der
assistência as pessoas que estão passando por dificuldades devido a
pandemia do Coronavirus Covid-19. Em seguida o senhor Presidente passa
a Presidência para o Primeiro Secretário pois é o próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre a pandemia do Coronavirus Covid-19 e diz que é muito
complicado lidar com uma doença desconhecida. Fala que apesar de ser
muito importante o auxílio emergencial do Governo Federal infelizmente não
é suficiente para suprir todas as necessidades das famílias carentes e sugere
que o recurso que seria gasto na realização do festival do abacaxi seja
remanejado para ajudar essas famílias. Diz que o Poder Executivo está
fazendo um Decreto após outro e nada está sendo feito na prática e se coloca
à disposição da população para ajudar no que for possível. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão
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ás 10: 40 (dez horas e quarenta minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 27 de abril 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, Vereador,

ffCu-t^\ Gilmairjî gíuz Siqueira 1°. Secretário, Vereador Alécio da
, Presidente, Vereador Roseni BritoCosta

Souza
Pessoa

2a.Secretária.************************************************
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