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ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRlNHA
PALAClO JOSÉ DE SOUSA SOBRINHO

ATA DA 16a SESSÃO ORDINARIA DO DIA 27 DE MAIO DE 2020. As 19:15.
Presidente: Ranniery Miranda Almeida,
1° Secretario: Ver: Antônio Claudes Reis Alencar,
2° Secretario: Ver: José Dílson Ribeiro da Cruz.
Vereadores Presentes: Ranniery Miranda Almeida, Nazi Neto Pires Cirqueira, José Gomes de
Freitas, Antônio Claudes Reis Alencar, José Dllson Ribeiro da Cruz, Gerson Marinho Pereira,
Edivaldo Gomes Marques, Osias Gomes da Silva.
Vereador (a) Ausente: Apoliana da Silva SOUSCiFerreira

ABERTURA: Às 19h15min. (Dezenove horas e quinze minutos) do dia 27 de maio do ano de dois
mil e vinte, Na sede oficial do poder Legislativo Municipal de Cachoeirinha/TO. O presidente
solicitou aos vereadores que registrassem a presença com a assinatura no livro para dar inicio os
trabalhos, registraram presença todos os 08 (oito) vereadores. Iniciou-se a 16a (decima sexta) sessão
ordinária do primeiro semestre de 2020, do ?'RO ar-o da T' Legislatura da Câmara Municipal de
Cachoeirinha-TO, localizada na Rua 21 de abril s/n° Cachoeirinha/TO, na presença do Presidente da
Câmara Ranniery Miranda Almeida, více-presídente José Gomes de Freitas, 1° secretario Antônio
Claudes Reis Alencar, r secretario José Dílson Ribeiro da Cruz; Nazi Neto Pires Cirqueira.
Edivaldo Gomes marques, Osias Gomes d::t Silva, Gerson Marinho Pereira. Após, o primeiro
secretario da mesa fez a leitura bíblica, fez à leitura da ata da sessão anterior do dia 27/04, às 21h,
colocou em votação e foi aprovada por Unanimidade, PEQUENO EXPEDIENTE, O presidente
informou que em virtude da pandemia do novo coronavirus estar se expandindo no estado inclusive
na região do bico do papagaio, inclusive em cachoeirinha já existir pessoas com vírus da doença, a
sessão será rápida, o presidente perguntou se havia vereador com matéria a apresentarem, Como não
havia, o presidente informou que recebeu um projeto de lei n°. 002/2020, de autoria do Prefeito
Municipal, que Dispõe sobre a autorização para contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37 da
Constituição federal, para atender a situação de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavirus COVID-19, e substituição de servidores atestado em
situação de vulnerabilidade em razão do COVID-19, declarada pelo artigo, o presidente perguntou a
todos os vereadores se coloca o projeto de lei a cima citado em pauta, todos foram favorável em ser
colocado na pauta do dia. GRANDE EXPEDiENTE. Os vereadores só agradeceram pelo projeto
apresentado na pauta. A segui o presidente colocou em votação o projeto de lei 02/2020
acompanhado dos parecer das comissões de .·'ls1iça .~redação e Finança e orçamento, tributação,
fiscalização e controle da câmara, o presidente Ranniery Miranda declarou aprovado por unanimidade
em primeira votação. ENCERRAMENTO, o presidente agradeceu a todos pela presença, a sessão foi
encerrada pelo presidente às 20:15, (vinte horas \~ quinze minutos), marcando a próxima para o
mesmo dia, às 20:30min. Para constar, foi lavrada esta ata por mim, eu vereador Antônio Claudes

Reis Alencar que vai ser assinada pelos se
Câmara.
Ranniery Miranda Almeida
Presidente

1° e 2° secretários da mesa diretora da
José D.tiro
da Cruz
2° Secretario

