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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 04 DE MAIO DE 2020. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 04 de maio 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 sete vereadores, havendo portanto quorum, com ausência
da vereadora Roseni Brito Sousa. 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 (100 :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
Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2020, o qual foi encaminhado para a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação. Indicação n° 016/2020, de autoria da vereadora
Edna do Fernandão, que indica a necessidade urgente de proceder com a
recuperação e operação tapa buracos de todas as ruas e avenidas da sede do
Município, sendo a mesma colocada em discussão e votação e obtendo aprovação
unanime. Indicação n° 017/2020, de autoria da vereadora Edna do Fernandão, que
indica a necessidade urgente de proceder com a recuperação da estrada vicinal
saindo da vicinal Bela Vista em sentido a Mata Azul e sai próximo ao Distrito de Bela
Vista, a qual após ser discutida pelos vereadores, foi posta em votação e sendo
aprovada por unanimidade. Indicação n° 018/2020, de autoria do vereador Joaquim
Fiscal, que indica a necessidade de proceder com a reforma e implantação de
colunas de concreto do muro do cemitério Público Municipal Cláudio Fernando da
Costa, sendo a mesma colocada em discussão e votação e obtendo aprovação
unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna Maria, que faz os
cumprimentos de rotina e agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Comenta sobre
a pandemia do Coronavírus Covid-19 e pede a bênção de Deus a todos
caminhoneiros que levam o Brasil nas costas, bem como pelo fato de não ter nenhum
caso da pandemia confirmado em nosso Município e acredita que essa crise está
prestes a passar. Sugere que a Prefeitura, juntamente com a AME fabrique máscara
para doar as pessoas carentes do nosso Município. Discorre sobre as estradas
vicinais e diz que com o fim do período chuvoso o Poder Executivo irá iniciar os
trabalhos em recuperação de ruas e estradas vicinais. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Marcos dos Reis, o qual faz os cumprimentos de rotina e
comenta sobre a pandemia do Coronavírus Covid-19 e diz que a Cidade de
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Araguaina está com vários casos confirmados e louva a Deus pela população
Floresta do Araguaia está tomando os devidos cuidados pra se proteger. Fala que
segundo informações o senhor Carlos Rocha será o próximo Secretário Municipal de
Saúde de Floresta do Araguaia e espera que o novo Secretário continue fazendo um
trabalho a altura da população. Discorre sobre as estradas vicinais e fala que a
maioria das estradas foram muito danificadas devido às constantes chuvas e acredita
que com fim do período chuvoso é o melhor momento para proceder com a
recuperação das mesmas e que ele prioriza as com mais necessidade. Comenta
sobre as emendas parlamentares e menciona algumas que conseguiu para o
Município. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Joaquim
Fiscal, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre uma operação
realizada na Feira Coberta pelo Secretário de Meio Ambiente e diz que a operação
foi opressiva l, pois ao invés de ir com a Assistência Social fazendo a doação de
máscara, foi com a Polícia exigindo o uso das mesmas. Diz que em época de
Carnaval tem camisinha pra distribuir para a população, então diante da pandemia
deveria ter máscara para distribuir também. Diz que não gostou da forma que o novo
Secretário de Meio Ambiente está realizando seu trabalho intimidando a população
de Floresta do Araguaia. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Gilmair
Siqueira, que cumprimenta a todos e pede a Administração que olhe com carinho
para a população Florestense. Discorre sobre as estradas vicinais e fala que
frequentemente tem recebido cobranças nesse sentido. Diz que na semana fez um
vídeo, onde solicitou ao Executivo providências na recuperação de um bueiro na
região da Tiririca. Fala que com o fim do período chuvoso é época de aumentar a
equipe e os maquinários para recuperar todas as estradas vicinais. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e
manifesta solidariedade a todos que estão perdendo seus entes queridos devido a
pandemia da Covid-19 e agradece a Deus pelo fato de não ter nenhum caso
confirmado da pandemia em nosso Município. Fala que todos os Deputados estão
destinando recursos para os Municípios afim de ajudar as pessoas carentes
financeiramente em nosso Município tem várias famílias que precisam de ajuda
prática. Fala que espera que o novo Secretário de Saúde realize um trabalho a altura
da população. Agradece ao Senador Zequinha Marinho pela emenda parlamentar
para a reforma do Hospital Municipal. Comenta sobre as estradas vicinais e fala que
espera que o novo Secretário de Obras realize um bom trabalho à frente da
Secretaria. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Renato de
Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre a pandemia do
Coronavírus Covid-19 e agradece a proteção Divina. Fala que como representantes
do povo devemos correr atrás de parcerias com o empresário da região afim de
angariar recursos para ajudar a população carente. Diz que teve uma reunião com o
Prefeito Adélio dos Santos, onde foi discutido a possibilidade de confeccionar
máscaras para doar para a população. Pede a população para que fique em casa o
máximo de tempo que poderem para assim diminuir a disseminação da doença.
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Parabeniza o Prefeito Municipal pela coragem em proceder com a reforma do
Hospital Municipal. Comenta sobre as estradas vicinais e fala agora é o melhor
momento para proceder com a recuperação das mesmas. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e
agradece o Senador Paulo Rocha e Deputado Airton Faleiro que tem ajudado o
nosso Município destinando recursos e cita algumas emendas parlamentares de
seus representantes. Discorre sobre as estradas vicinais e fala que o novo Secretário
de Obras que todas as estradas vicinais do Município precisam serem recuperadas
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 ás 10: 50 (dez horas e cinquenta minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão extraordinária dia 04 de maio 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 niimJã— gelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador^^d^- ~, Gilmair
da Cruz Siqueira 1°. Secretário, Vereador Alécio da Tíõsta' Pessoa

Presidente, Vereador Roseni Brito
pá Qns^ ********************************************************
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