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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA ON-LINE, NO PRIMEIRO PERIODO DO ANO
LEGISLATIVO  DE  2020,  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE  AMAPA  DO  MARANHÃO,
REALIZADA REMOTAMENTE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020.

Aos dezoito (18) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte (2020), às
dez (10) horas, reuniram-se remotamente por aplicativo de reunião on-line, os
Vereadores  Renato  Araújo  de  Souza,  Gilvanilson  Rocha  Martins,  Eric  da  Silva
Domingos,  Dorizete  Firmino de Sousa,  Elilton  dos Santos  Moraes e Maria  das
Dores  de  Oliveira  Nascimento,  não  conseguindo  se  conectar  regularmente  os
Vereadores Arlete Pacheco Teixeira, Raimunda Leônidas Sousa e Rosemary Sousa
Vieira,  sendo justificáveis  os  seus  comparecimento.  Invocando  a  presença  de
Deus o Senhor Presidente Renato Araujo de Souza, fez a abertura da sessão,
como de costume, declarando haver número legal para deliberação, explicou a
todos das Portarias 001 e 003/2020, que suspendeu os serviços presenciais da
Câmara  Municipal  de  Amapá  do  Maranhão,  em conformidade  com o  Decreto
Municipal de Calamidade Publica e deu ciência a todos do Projeto de Resolução
nº  001/2020  de  16/05/2020,  da  Mesa  Diretora,  que  institui  o  sistema  de
Deliberação Remota da Câmara Municipal de Amapá do Maranhão, que lido foi
por todos aprovado e colocado em execução. Continuando a explicação e após o
pronunciamento de todos, solicitando o empenho da Câmara Municipal para que
fossem agilizados  os  procedimentos  por  parte  do  Executivo,  na  prevenção  e
combate ao novo corona vírus – o covid 19, que a cada dia aumentava nesta
cidade e em todo o município. O Sr. Presidente disse que há um mês atrás, por
solicitação  de  populares  e  de  vereadores  tinha  sido  formada  uma  Comissão
Temporária  Externa,  para  que  além  de  fiscalizar,  acompanhasse  todos  os
procedimentos  adotados pela Secretaria  Municipal  de saúde, em prevenção e
combate  a  pandemia  do  Covid  19,  onde  se  fez  ler  a  Portaria  002/2020  de
18/05/2020, que dispõe sobre a criação de Comissão Temporária Externa, suas
atividades,  funcionamento  e  duração  na  Câmara  Municipal  e  dá  outras
providencias. Continuando recebeu votos de louvor a iniciativa do legislativo e
apresentou os Vereadores Eric da Silva Domingos, Raimunda Leônidas Sousa e
Elilton dos Santos Moraes,  como membros da referida comissão. A Vereadora
Dorizete Firmino de Sousa, esclareceu ressaltando os procedimentos adotados
pelo  Executivo  Municipal,  através  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  outras
Secretarias Municipais, no combate e na prevenção do covid 19. Assim sendo e
como nada mais havia a tratar,  o Senhor Presidente,  agradeceu o esforço de
todos nesta conecção on-line para deliberações, e que a qualquer momento se
requerido fosse avisava com antecedência, para novas reuniões remotas. Então
encerrou a sessão mandando que fosse lavrada a presente ata, que deverá ser
assinada por todos.

Amapá do Maranhão/MA, 18 de junho de 2020.
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