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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2020. ÁS 09:15
HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 30 de novembro 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, 2°
Secretária, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, o qual constatou a presença de dez 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 (116 :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 António
Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a Deus pela proteção
durante toda a campanha eleitoral, bem como pela graça alcançada de ser
representante da população Floresta araguaense pela quarta vez e se coloca à
disposição da população para ajudar no que for possível, pois o seu mandato é
para ser dedicado em prol da população. Fala aos colegas vereadores que não
conseguiram a reeleição que todos deixaram sua marca no Município. Dando
seguimento a Sessão faz uso da palavra a vereadora Edna Maria, a qual faz os
cumprimentos de rotina e agradece a todos que lhe apoiou na campanha eleitoral
e fala que é um privilégio muito grande representar o povo de Floresta do
Araguaia por três mandatos. Fala que esse ano foi muito difícil, pois sofreu a
grande perda de seu querido marido, um homem íntegro e de bom coração. Diz
que irá continuar com seu trabalho de lutar em prol da população independente
de ter mandato. Manifesta gratidão por tantos dadivas alcançadas. Fala aos
colegas vereadores eleitos que deseja que Deus os abençoe para que realizem
um bom trabalho em prol da população. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Gilmair Siqueira, que cumprimenta a todos e agradece a todos pelo
apoio durante a campanha eleitoral. Agradece os colegas vereadores pelo
companheirismo durante os quatro anos de mandato. Parabeniza o vice prefeito
Alecio e a Prefeita Majorri pela vitória. Dando seguimento a Sessão faz uso da
palavra o vereador Marcos dos Reis, o qual faz os cumprimentos de rotina e
fala que conclui seu mandato de cabeça erguida, pois tem a consciência
tranquila de que sempre lutou em prol da população e pelo desenvolvimento do
município. Parabeniza os vereadores eleitos pela vitória e agradece a população
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pelo carinho durante seu mandato. Agradece aos colegas vereadores pelo
companheirismo durante seu mandato e diz que não e porque não foi reeleito
que irá parar de trabalhar em prol da população. Parabeniza a Prefeita eleita
Majorri Santiago e o vice-prefeito Alécio pela vitória. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Raimundo Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de
rotina e agradece a Deus pelo privilégio de ter três mandatos trabalhando em
prol da população. Fala que essas cadeiras ocupadas nessa Casa é temporária
e a população tem todo o direito de querer mudanças. Discorre sobre alguns
recursos que conseguiu para o Município e diz que deixa seu legado. Parabeniza
os colegas vereadores reeleitos pela vitória, bem como aos novos vereadores e
deseja um bom mandato para a nova gestão. Faz a parte o vereador António
Luiz e comenta sobre as dificuldades que enfrentaram na luta de angaria
recursos para o Município. Volta a fazer uso da palavra o vereador Raimundo
Nonato Alves e agradece o colega vereador António Luiz pelas colocações e que
devemos aceitar a vontade de Deus. Dando continuidade à Sessão faz uso da
palavra o vereador Renato de Alencar, o qual cumprimenta a todos e
parabeniza os colegas vereadores que não conseguiram a reeleição pelo
trabalho prestado a população Floresta araguaense e fala que sempre terão sua
admiração. Diz que sempre exerceu seu trabalho em parceria com os colegas
vereadores e agradece sociedade por todos os votos de confiança que teve e
sempre estará do lado do povo. Agradece a Deus por mais um mandato e deseja
que a nova gestão faça uma administração a altura da população. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e
fala que não foi possível chegar a reeleição, no entanto é muito grato ao povo de
Floresta por lhe conceder dois mandatos. Comenta sobre os recursos que
conseguiu para o Município e agradece o apoio do Senador Paulo Rocha e o
deputado Airton Faleiro e Dirceu Ten Caten que sempre mostraram, bem como
o Prefeito Adélio dos Santos pela parceria. Diz que tem a consciência tranquila,
pois sempre procurou fazer o melhor para o Município. Parabeniza todos os
vereadores eleitos, bem como o colega vereador Alécio e a Prefeita eleita Majorri
Santiago pela vitória. Dando seguimento a Sessão o senhor Presidente passa a
Presidência para o Primeiro Secretário pois é o próximo a fazer uso da palavra,
o vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta a todos e comenta sobre o
resultado das eleições e fala que a nova gestão já está buscando melhorias para
o Município e fala que a nova gestão tem o compromisso de fazer a melhor
gestão d história de Floresta do Araguaia. Diz que a nova gestão irá valorizar o
produtor rural. Parabeniza os colegas vereadores reeleitos, bem como os
vereadores que não conseguiram as reeleição mais deixam seu legado no
Município. Diz que tem consciência de sua responsabilidade para com o
Município e diz estar preparado para arcar com essa responsabilidade. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 11: 35 (onze horas e trinta e cinco minutos), e convoca os vereadores
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para a próxima Sessão Ordinária dia 07 de dezembro do corrente ano, no horário
regimental. E para constar eu vereador Gilmair da Cruz Siqueira, 1° Secretário,
em exercício, 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^^I^^ (í&xàtÁ, GjJjngraJ^pruz Siqueira 1° Secretário,
Vereador Alécio da Gosta Pessoa O^ ' . Presidente, Vereadora
Roseni Brito Souza Wufi>K&>--/ 2°.Secretário.
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