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ATA DA 10° SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUALDA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 13 DE OUTUBRO DE 2020.
ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs. (nove horas e quinze minutos) do dia 13 de outubro 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
DACOSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador GILMAIR DA CRUZ SIQUEIRA 1°
Secretário e a vereadora ROSENI BRITO SOUZA, 2a Secretária, em seguida o senhor
presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença de oito vereadores, havendo portanto quorum, com ausência dos vereadores
Renato, José Maria e Vereadora Edna. 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. Leitura da
Resolução 003/2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores da
Câmara municipal de Floresta do Araguaia para a viger na sétima Legislatura. Leitura
do Projeto de Lei 001/2020 - CMFA, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do
Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais de Floresta do Araguaia para a viger na
sétima Legislatura TEMALIVRE. Faz uso da Palavra o vereador Borrachinha
cumprimenta a todos e agradece a Deus pela oportunidade de estar nesta Casa
e aos amigos que os acompanha nas redes sociais. Fala que esteve em nos
gabinetes estaduais e Federais em busca de melhoria para nosso município.
Comenta que ontem recebeu ligação da ex-deputada Julia Marinho o que o
deixou satisfeito pois a mesma vira ao município de Floresta acompanhar as
obras por ela destinada ao Município de Floresta a pedido deste Vereador, em
Bela vista está o compromisso feito e a obra realizada o bloqueamento deixou o
povo satisfeito. Diz que não consegue realizar tudo no município mais a maioria
do que estão buscando é para o bem do município. Discorre sobre as emendas
parlamentar solicitada pelos Vereadores e que a Deputada destinou ao
município entre elas uma patrulha mecanizada para a região de Bom Jesus já
entregue a População pelo Executivo, destinou também uma emenda 510 mil
reais para a saúde, bem como um caminhão pipa para a sede do município. Fala
que este é o dever da Deputada e destes vereadores buscar o melhor para o
município. Comenta que está aqui prestando contas do seu mandato e isto não
é favor aos munícipes e sim trabalho e dever destes vereadores. Manifesta
satisfação ao receber estas emendas, pois são retorno de seus trabalhos e dos
demais Vereadores. Agradece ao Senador por destinar recurso para a construção de
uma academia publica no valor de quase 100 mi! e que já se encontra em processo de
licitação, recuso este solicitado por este vereador agradece aos demais deputados que
tem destinado recurso ao nosso município. E não havendo mais nada a tratar o senhor
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convoca os vereadores para aproxima Sessão Ordinária dia 19 de outubro do corrente
ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Gilmair da Cruz Siqueira, 1°
Secretário lavrei e assino apresente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim
e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador s-J l̂mafF-jla Cruz Siqueira 1°. Secretário, Vereador
Alécio da Costa Pessoa /S^pg —Presidente, Vereadora Rosem Brito
Souza Kuaftk*^»» • 2a.Secretáríá.
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