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ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a SESSÃO ANUAL
DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA:
14 DE SETEMBRO DE 2020. ÁS 09:15 HS.

As 09; 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 14 de setembro 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, ern exercício, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1°
Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a presença de nove vereadores,
havendo portanto quorum, com ausência dos vereadores António Luiz Moreira dos Santos e
Marcos dos Reis Rocha, 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
(23 :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. Indicação n° 037/2020, de autoria do vereador Gilmair Siqueira,
que indica a necessidade urgente em proceder com a recuperação da Ponte localizada na
estrada vicinal escofinha, em sentido a Vila Escolinha, próximo a propriedade do senhor Zé
Dias, a qual foi posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Indicação n°
038/2020, de autoria do vereador Gilmair Siqueira, que indica a necessidade urgente em
proceder com a perfuração de um poço artesiano, na Vila Mendonça, sendo a mesma posta
em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e manifesta solidariedade a
colega vereadora Edna Maria pela perda de seu esposo. Agradece o Prefeito Adélio dos
Santos pelo atendimento da indicação de sua autoria a qual solícita a perfuração de um poço
Artesiano na Vila Bom Jesus II, vem como a perfuração de um poço Artesiano na Vila Piaçaba
que infelizmente não deu certo. Fala que esteve conversando com o Gestor sobre a situação
da água na Vila Mendonça e acredita que esse problema será resolvido em breve. Dando
continuidade á Sessão faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar, que cumprimenta
a todos e discorre sobre o senhor Fernando de Sá e fala que o senhor Fernando contribui
muito com o desenvolvimento de Floresta do Araguaia. Discorre sobre seu trabalho como
representante do povo e agradece o Prefeito Adélio dos Santos pelo empenho em atender as
indicações dos vereadores. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Gilmair Siqueira,
que faz os cumprimentos de rotina e demonstra apoio a colega vereadora Edna Maria devido
ao falecimento de seu esposo o senhor Fernando de Sá. Agradece os colegas vereadores
pela aprovação das indicações de sua autoria w fala que é parte de seu dever como
representante do povo cobrar melhorias ao Poder Executivo. Pede ao Gestor agilidade no
atendimento da indicação de sua autoria solicitando a perfuração de um poço Artesiano na
Vila Mendonça devido a urgência da situação. 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, o qual faz os cumprimentos de rotina e convida toda a população para uma
festa democrática, a convenção do PSD e Avante, que acontecerá hoje a partir das dezenove
horas no clube Arena Show. Discorre sobre o falecimento do Senhor Fernando de Sá e fala
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que foi uma perda muito grande para o Município de Floresta do Araguaia e se solidariza com
a colega vereadora Edna Maria. Fala que o Município teve grandes perdas devido a pandemia
do Covid-19. Faz um apelo ao Poder Público para dar mais atenção a assistência a essa
pandemia, pois a maioria da população não tem condições de fazer o tratamento com recursos
próprios. 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 Ordinária dia 08 de setembro do corrente ano, no horário regimental. Ê para
constar eu vereador Gilmair da Cruz Siqueira, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata,
que se achada conforme vai assinada por mím e pelos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador, . Gilmair da Cruz Siqueira 1°. Secretário,
VereadotJUécio da Costa Pessoa _<^-"•. Presidente, Vereador Roseni Brito
Souza H^>-?v̂  2a.Secretária.
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