ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.

Aos quatro dias do mês de maio de 2020, às 18 horas, reuniram-se os Senhores
Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Reunião Extaordinária, sob a
presidência do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Após declarar abertos os
trabalhos, foi solicitada a chamada dos vereadores, constatando-se a presença
de todos. Ato contínuo fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de dezoito de
março de dois mil e vinte que levada ao Plenário para discussão e não havendo
quem quisesse se manifestar, foi aprovada por todos os vereadores. Logo após
fez-se leitura da Ata da Reunião Extraordinária de vinte e cinco de março de dois
mil e vinte que levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse
se manifestar, foi aprovada por todos os vereadores. Momento seguinte fez
leitura do Despacho nº 002/2020, distribuindo a todos os vereadores o Projeto de
Lei n° 2.059/2020. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº. 2.060/2020,
de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 2.441, de 09 de
dezembro de 2019”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para
discussão. Neste instante o vereador Valdeci Silva parabenizou ao Prefeito
Interino, Senhor Sebastião Torres Bueno, por não estar medindo esforços para a
área da saúde neste período difícil que enfrentamos. Prosseguindo agradeceu
aos profissionais da saúde e funcionários públicos que estão na linha de frente
para proteger às pessoas. Finalizando fez um apelo à população para que se
protejam. Assumindo a palavra o vereador Tarcísio Bertoldo enfatizou que
Projeto em votação era mais uma demonstração de competencia e respeito para
com a população da cidade. Continunado agradeceu ao Prefeito Interino, a
Secretária Municipal de Saúde, Senhora Josélia Cristina, a Defesa Civil, e a
Polícia Militar, destacando os esfoços de todos para que a doença não chegue
em nossa cidade.

Agradeceu tambem aos médicos, enfermeiros e demais

profissionais da saúde que arriscam a própria vida para salvar o próximo.
Finalizando informou que havia solicitado uma Moção de Aplausos para todos os
profissionais da saúde visto a necessidade de reconhecer o trabalho dos
mesmos e pediu a Deus a proteção para todos. Logo após o vereador Zaino

Gomes Martins expressou concordancia com as falas dos vereadores Tarcísio e
Valdeci e destacou que muitos esforços estão sendo feitos pelas autoridades,
mas é preciso que a população se concientize das medidas tomadas pelo
Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19 e entendam que o
momento e o vírus são perigosos. Finalizando discorreu sobre as consequencias
da pandemia em todo o país. Ato contínuo o Presidente Tayrone Arcanjo
Guimarães também parabenizou ao Prefeito Interino pelo novo repasse
financeiro ao Hospital Júlia Kubitschek para crianção de mais quatro leitos. O
Presidente explicou que o Projeto não havia sido encaminhado antes pois
estavam aguardando uma possível doação da empresa Vale para os citados
leitos, porem a mesma respondeu que não iria repassar o valor ao Hospital.
Continuando destacou os benefícios do Projeto em discussão e parabenizou a
toda equipe de saúde que está na linha de frente de combate ao Coronavírus.
Prosseguindo alertou a população para que entendam o perigo da referida
doença e a importancia do isolamento social, mencionando as longas filas na
casa lotérica da cidade e a superlotação nos supermercados. Finalizando
mencionou os crescentes casos de coronavirus em cidades vizinhas, pediu
concientização, respeito ao próximo e fez um apelo para que a população usem
máscaras, mantenham distancia segura e cumpram o isolamento social.
Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisese se manifestar fezse a chamada nominal para votação dos Senhores vereadores. Responderam
“Sim” pela aprovação do Projeto os vereadores: Dirlene Aparecida Tomaz,
Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, José Ronaldo de Araújo,
Marlene da Costa Silva, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e
o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim o Projeto de Lei foi aprovado
em turno único e redação final por todos os vereadores. Nada mais havendo a
tratar a Reunião foi encerrada. A presente ATA será levada ao Plenário, e, se
aprovada pela maioria dos vereadores será publicada.
Sala de sessões, 04 de maio de 2020.
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