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ATA DA 17a SESSÃO ORDINARIA DO DIA 27 DE MAIO DE 2020. As 20:30min.
Membros da Mesa Diretora
Presidente: Ranniery Miranda Almeida,
10 Secretario: Ver: Antônio Claudes Reis Alencar,
r 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 Dilson Ribeiro da Cruz, Gerson Marinho Pereira,
Edivaldo Gomes Marques, Osias Gomes da Silva.
Vereadores Ausentes: Vereadora Apolina da Silva Sousa Ferreira
ABERTURA: Às 20h30min. (vinte horas e trinta 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 17a (decima sétima) sessão ordinária
do primeiro semestre de 2020, do 28° ano da 7a Legislatura da Câmara Municipal de CachoeirinhaTO, localizada na Rua 21 de abril sin° Cachoeirinha/TO, na presença do Presidente da Câmara
Ranniery Miranda Almeida, vice-presidente Jc.:;0 G ornes de Freitas, 10 secretario Antônio Claudes
Reis Alencar, 2 secretario José Dílson Ribeiro da Cruz; Nazi Neto Pires Cirqueira, Edivaldo Gomes
marques, Osias Gomes da Silva, Gerson Marinho Pereira. Após, o primeiro secretario da mesa fez a
leitura bíblica, fez à leitura da ata da sessão anterior realizada das 19h:15min as 20: 15 do dia 27/05,
colocou em votação e foi aprovada por Unanimidade, PEQUENO EXPEDIENTE, O presidente
informou que em devido a pandemia do novo coronavírus estar se expandindo no estado inclusive na
região do bico do papagaio, e já se registrar pessoas infectados pelo vírus da doença na cidade de
Cachoeirinha, a sessão será rápida. O presidente perguntou se havia vereador com matéria a
apresentarem, o Vereador Dílson Ribeiro apresentou uma emenda aditiva 01/2020 ao projeto de lei
02/2020 que trata da autorização do poder executivo para contratação de funcionários públicos da
saúde. O vereador Dílson Ribeiro apresentou um Requerimento 09/2020 requerendo do secretario
municipal de saúde a capacitação dos servido....
es públicos municipais que atuam na contenção do
combate ao coronavírus, e a confecção de ~2!Tfletosexplicativos com as ações do município,
indicando a população todas as ações que oode-n ot. não serem praticadas de acordo com os decretos
municipais. O vereador José Gomes de Freitas e o vereador Antônio Claudes Reis Alencar
apresentaram um Requerimento 08/2020 solicitando do prefeito municipal, cópias de contratos,
nomeações, dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde, apresentaram um Requerimento
verbal, solicitando do prefeito, Uma barreira Sanitária na Praça da Rua Conego João lima, na saída de
0

Cachoeirinha para Ananás, os mesmos só agradeceram pela emenda aditiva O 1/2020, e as demais

matérias como requerimento 08 e 09 e requerimento verbal, o presidente colocou a emenda aditiva
01/2020 em votação e foi aprovada por unanimidade dos presentes em primeira votação. Colocou em
votação o requerimento 08/2020, e foi aprovado por maioria absoluta de dos terço, só 1 (um) voto
contra, o vereador neto pires votou contra o requerimento 08/2020 por entender que não há
necessidade. Colocou em votação o requerimento 09/2020 e foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Colocou em votação o requerimento verbal e foi aprovado por unanimidade dos presentes.
ENCERRAMENTO. O presidente Ranniery Miranda agradeceu a todos pela presença, a sessão foi
encerrada pelo presidente às 21hs, (vinte uma horas), marcando a próxima para amanhã quinta feira
dia 28/05 às 19h15min. Para constar, foi lavrada esta ata por mim, eu vereador Antônio Claudes Reis
Alencar
v,ai ser assinada pelos senhores, residente, 1° ~20 se retárips da mesa diretora da
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Ranniery Miranda Almeida
Presidente
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José Dílson Ribeiro da Cruz
2° Secretario

