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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PErffeoàU&SLATIVO DA 4a SESSÃO ANUAL
DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIRftL BB KpRESTA DO ARAGUAIA- DATA:
28 DE SETEMBRO DE 2020. ÁS 09:15 HS.

As 09; 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 28 e^e 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 Secretária, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, o qual constatou a presença dos onze vereadores, havendo portanto
quorum. 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 (40 :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..
TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre o início do período eleitoral e pede a todos os cidadãos Florestenses
que escolha seus representantes com responsabilidade e valorizem seu voto. Diz que se tudo
der certo seu nome estará novamente a disposição e pede o apoio da população. Dando
continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar, que cumprimenta
a todos e fala que novamente está a disposição da população, sempre lutando em prol do
povo. Fala que a população vem sofrendo muito com o aumento descontrolados dos preços
dos alimentos. A próximo a fazer uso da palavra é a vereadora Edna Maria, a qual faz os
cumprimentos de rotina e agradece a Deus pelo privilégio de ser uma representante da
população. Discorre sobre as dificuldades que enfrentou quando chegou na região de Floresta
do Araguaia e fala que é parte da história desde Município. Fala que escolheu esse Município
para viver e continuará lutando pelo seu desenvolvimento e fala que novamente seu nome
está á disposição do povo de Floresta do Araguaia. Dando seguimento a Sessão faz uso da
palavra o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e fala que falhou alguma vez não
foi por falta de lutar e agradece a todos os amigos que lhe tem apoio nessa jornada em prol
da população e agradece pelo recolhimento pelo seu trabalho e que é por isso que novamente
coloca seu nome à disposição. Diz que fez o que estava ao seu alcance pela população,
porém reconhece que não foi o suficiente e continuará defendendo os interesses dos
munícipes. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Gilmair Siqueira, o
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre algumas emendas parlamentares que
conseguiu para o Município e diz que o seu trabalho é buscar melhorias. Fala que o período
de realizar trabalhos em recuperação de estradas vicinais é durante o veraneio 3 diz que seu
nome está à disposição da população mais uma vez. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Marcos dos Reis, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre seu trabalho
como parlamentar e diz que tem dia cabeça erguida, pois sempre se empenhou pelo bem
estar da população e seu objetivo é continuar na luta em prol do vem estar do povo e está a
disposição da população vinte e quatro horas por dia. Diz que seu nome está à disposição da
população novamente. 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 05 de outubro do corrente ano, no horário
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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, 6ti^- /̂ î Gilmair da Cruz Siqueira 1°.
Secretário, Vereador Alécío da Costa Pessoa ^^^^^^ -̂r-Presídente. Vereador
Roseni Brito Souza ftUJUJfiuV 2a.Secretária.
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