
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 07 DE DEZEMBRO DE 2020. ÁS 09:15
HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 07 de dezembro 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 (24 :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 discussão e votação e em seguida
aprovada por unanimidade. Leitura dos Projeto de Lei n°s 554/2020 ao 601/2020
de 25 de novembro de 2021, que autorizam o Poder Executivo a alienar bem de
seu património, sendo todos encaminhado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades
e Comissão de Finanças e Orçamentos. Leitura da Emenda Aditiva n° 001/2020,
apresentada ao Projeto de Lei Municipal n° 543/2020, do Poder Executivo
Municipal, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Floresta do
Araguaia para o exercício financeiro de 2021, sendo a mesma posta em
discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura da Emenda
Modificativa n° 001/2020, apresentada ao Projeto de Lei Municipal n° 543/2020,
do Poder Executivo Municipal, que estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Floresta do Araguaia para o exercício financeiro de 2021, logo após
foi posta em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Leitura da
Emenda Modificativa n° 002/2020, apresentada ao Projeto de Lei Municipal n°
543/2020, do Poder Executivo Municipal, que estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município de Floresta do Araguaia para o exercício financeiro de 2021, sendo
a mesma posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura
do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos apresentado Projeto de Lei
Municipal n° 543/2020, do Poder Executivo Municipal, que estima a Receita e
Fixa a Despesa do Município de Floresta do Araguaia para o exercício financeiro
de 2021, o qual foi posto em discussão e votação e sendo aprovado por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino, o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as emendas parlamentares que
conseguiu para o Município e agradece as pessoas que depositaram o voto de
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confiança em sua pessoa. Diz que seu desejo é que a nova gestão realize um
bom trabalho e traga mais desenvolvimento para o Município. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Marcos dos Reis, que faz os cumprimentos de
rotina e manifesta satisfação pela presença dos chacareiros presentes na
Sessão e diz que será um privilégio aprovar os Projetos de Lei, que autoriza o
Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património das chácara. Discorre
sobre o trabalho de um vereador e relata algumas dificuldades que enfrentam,
bem como o privilégio de servir a população e menciona algumas emendas
parlamentares que conseguiu. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra
o vereador Gitmair Siqueira, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
o projeto dos chacareiros e fala que acredita que todas as comissões irão dar o
parecer favorável. Diz que hoje é a penúltima Sessão de seu mandato e
considera um grande privilégio ter sido um representante da população e fala
que irá continuar com o seu trabalho em prol da população. Agradece a todos os
funcionários da Câmara Municipal pelo carinho e dedicação. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Joaquim Fiscal, o qual faz os cumprimentos de
rotina e agradece a família do PSC pela companheirismo. Fala aos amigos
chacareiros que podem contar com seu apoio na aprovação dos projetos. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, o qua! faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o resultado das eleições. Comenta
sobre o projeto dos chacareiros e fala que será um prazer ajudar a regularizar
seus terrenos. Deseja boas-vindas aos novos vereadores e se coloca à
disposição para ajudar no que for possível. Comenta sobre emendas
parlamentares e menciona algumas que conseguiu. Fala que infelizmente o
Poder Executivo tem negligenciado suas responsabilidades depois das eleições.
Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar,
que cumprimenta a todos e agradece ao Prefeito Adélio dos Santos peio esforço
em encaminhar os Projetos dos chacareiros para essa Casa. Diz que essa casa
sempre priorizou o que for beneficiar a população. Discorre sobre emendas
parlamentares e fala que sempre lutou pelo desenvolvimento de Floresta do
Araguaia e se coloca à disposição para ajudar no que for possível. Fala aos
colegas vereadores que não conseguiram chegar a reeleição que continuem com
seu trabalho. 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, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre os projetos dos
chacareiros e fala que essa luta já tem alguns anos e fala que está muito feliz
com a entrada desses projetos nessa Casa e acredita que como todos os
vereadores são a favor dos projetos as comissões irão dar seu parecer hoje e
assim poder ser votado amanhã e convida todos os chacareiros para
participarem da Sessão amanhã. Fala que essas chácara são bastante
produtivas e acredita que com essa documentação terão a possibilidade de
produzir muito mais, pois podem ter acesso a linha de crédito. Fala que essa é
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sua penúltima Sessão como vereador e diz que passou esses oito anos fazendo
o que realmente gosta que é ajudar o próximo. Fala que findando o período
eleitoral o único adversário são os problemas que o Município enfrenta. Discorre
sobre emendas parlamentares e cita algumas que conseguiu para o Município.
ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão e votação em primeiro turno, artigo
por artigo, Projeto de Lei Municipal n° 543/2020, do Poder Executivo Municipal,
que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Floresta do Araguaia
para o exercício financeiro de 2021, o qual após ser discutido pelos vereadores,
pois posto em votação e sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11:
20 (onze horas e trinta e vinte minutos), e convoca os vereadores para a próxima
Sessão Ordinária dia 08 de dezembro do corrente ano, no horário regimental.
Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida para fazer uso da
palavra o senhor Osmar Brito, o qual cumprimenta a todos e agradece aos
vereadores pela realização do sonho de todos os chacareiros, bem como o
Prefeito Adélio dos Santos pelo empenho para que esse sonho se realizasse. 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

demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,
í"à^M . GilmajrdajCruz Siqueira 1° Secretário, Vereador Atécio da

Costa Pessoa $^^^ \ Presidente, Vereadora Roseni Brito
Souza tÍM\isA.. 2°.Secretário.
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