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Às 09h40 do dia 17 de maio do ano de dois mil e dezoito, a Presidente respeitando os 
preceitos regimentais solicitou ao 2º secretário que fizesse a chamada dos vereadores 
presentes, onde ficou constada a presença de todos os vereadores. Em seguida pediu ao 
vereador Thiago, para que fizesse a leitura bíblica e a oração inicial, que o fez no Livro de 
Salmos 137. Após o vereador Rubens solicitou a dispensa da leitura da ata anterior que foi 
aceita por todos. Passando ao Pequeno Expediente o vereador FABSON pediu a líder do 
governo nesta Casa, para que a mesma pudesse agendar uma nova reunião com o prefeito, 
visto que, já se passaram mais de trinta dias que não conversamos com o mesmo e por isso 
gostaria desta reunião, até mesmo, para que pudéssemos opinar algumas situações de 
trabalho em sua administração. Visto que, o verão está chegando e os trabalhos em nossas 
estradas possam começar. O vereador JAIR parabenizou os torcedores do Paysandu pela 
conquista da taça verde e informou a todos que no dia 18/05, sexta-feira, a escola Bicho da 
Seda de Genipaúba estaria realizando uma campanha contra o Abuso Sexual de Crianças e 
Adolescentes e convidou todos a participarem da mesma. A vereadora LINA BARBOSA 
falou sobre Serviços e Saúde. Agradecendo aos trabalhadores que estavam realizando os 
trabalhos de limpeza nas comunidades de Morada Nova, Pratinha e São João Batista e 
agradeceu ao prefeito por ter ordenado este serviço e por ter atendido sua solicitação. 
Informou ainda, que 90% da iluminação pública já foram realizadas em nossas 
comunidades. Quanto a Saúde, disse que na comunidade de São João Batista o posto de 
saúde está sem atendimento médico, porque o Dr. Orlando tira serviço no mesmo estava 
em tratamento de saúde e ainda não tinham enviado outro médico para substituí-lo. Isso 
sem falar na falta de ambulância no mesmo para que possa atender as pessoas de nossas 
comunidades. Por conta disso, gostaria que a comissão de saúde desta casa pudesse 
averiguar esta situação. Por fim, informou a todos que a prefeitura estava realizando um 
serviço em caráter de mutirão na comunidade de Caiçáua e convidou todos para que após a 
sessão fossemos até a referida comunidade. O vereador DÊNIO informou a todos que a 
ponte que dá acesso a comunidade Nova Santa Bárbara já estava pronta e que já havia 
sido entregue a população o que deixo a mesma muito satisfeita. Sendo que, por conta do 
problema na referida ponte o serviço de coleta do lixo naquela comunidade não foi possível 
ser feita como deveria ser e agora esperava que este serviço fosse regularizado. Informou 
ainda, da falta de tampas em caixas d’água em algumas comunidades do nosso município. 
Sendo que, por ser constantemente cobrado por alguns moradores pediu que os mesmos 
viéssem até esta Casa e cobrassem também dos demais vereadores, para que pudessem 
sentir na pele estas cobranças. Por fim, agradeceu a todos os vereadores que ajudaram nos 
eventos em homenagem ao dia das mães e disse que o evento no Expedito Ribeiro em 
comemoração há esse dia aconteceria no próximo domingo, 20/05, e convidou todos a 
participarem. O vereador THIAGO informou a todos que esteve na comunidade do Aracy 
juntamente com a equipe do prefeito, realizando alguns trabalhos na mesma como: Serviço 
de tubulação, extensão de água, construção de muro da escola e outros. Na oportunidade 
agradeceu ao prefeito por ter atendido seus requerimentos em prol daquela comunidade. 
Ato contínuo a PRESIDENTE leu um ofício vindo da S.A. S, onde convidava esta Casa para 
participar da campanha contra o abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes que 
aconteceria no dia 18/05, sexta-feira. Informou ainda, que esta Casa havia convidado a 
Secretária de Assistente Social, para que pudesse vir prestar alguns esclarecimentos sobre 
os eventos realizados por aquela secretaria. Passando ao Grande Expediente o vereador 
DÊNIO falou sobre Governabilidade. Dizendo que já havia comentado sobre os serviços 
realizados e dos não realizados na comunidade Nova Santa Bárbara e que por conta disso 
convidou os moradores a vir hoje participar de nossa sessão. Disse também, que como 
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vereador representante do povo estava indignado com a falta de benefícios a nossa 
população. Sendo que, é nosso dever como representante do povo de irmos à busca de 
recursos e benefícios a nossa população e também de fiscalizarmos e de cobrarmos do 
prefeito estas situações. Visto que, algumas mazelas são evidentes em nosso município, 
como por exemplo: a falta de serviços na comunidade do Caiçáua, Expedito Ribeiro, 
Lagoinha, Ana Júlia, visto que, a comunidade que mais gerar emprego no município é a 
comunidade de Caiçáua e a mesma encontra-se em um total abandono por parte da 
administração municipal. E, o que temos visto são pessoas correndo atrás de emprego na 
prefeitura e isso é de se lamentar. Disse ainda, que existem pessoas já estão até pensando 
em alugar maquinários para fazerem os serviços que é de competência da prefeitura por 
não agüentarem mais ver tanto descaso em suas comunidades. Falou também, que não 
estava aqui para fazer fofoca e sim para cobrar o que de direito do povo, sendo que, 
também não é pessoa de falar as coisas pelas costas e o prefeito é sabedor disso, até 
porque não tem rabo preso com ninguém e gostaria que viéssemos estar unidos é cobrar do 
prefeito estas situações para que as coisas possam fluir no município. Falou ainda, que por 
conta da falta de tampas em várias caixas d’água as crianças vêm sofrendo com coceiras 
causadas por muitas das vezes fezes de pássaros, morcegos e outros animais, e isso é 
inadmissível que continue acontecendo no município. Sendo que, o que temos visto 
também são secretários bravos porque souberam que estamos cobrando mais serviços dos 
mesmos, visto que, este é o nosso direito e dever como vereador de cobrarmos nesta casa, 
até porque não vemos os mesmos fazerem nada e disse que não foi eleito para ver as 
coisas acontecerem e ficar calado, porque se for para ficar assim é preferível não ser 
vereador e não está aqui correndo atrás de emprego, sendo que, tem pessoas que estão 
trabalhando na prefeitura mais se for por causa disso podem tirar os mesmos. Em a parte a 
vereadora DIONELY disse que o vereador tinha razão em fazer estas cobranças até mesmo 
porque este é o nosso papel e o do prefeito é de executar. Sendo que, já viu inúmeras 
vezes os pedidos do vereador ser atendidas pelo prefeito e que também todas as 
solicitações apresentadas nesta casa são aprovadas pelos demais vereadores. Porém, não 
é pelo fato de muitas das vezes não estarmos presentes diretamente em uma determinada 
comunidade, que nós não estamos apoiando a mesma. Até porque quando tem um 
vereador solicitando em prol de qualquer uma comunidade e esta solicitação é aprovada por 
esta casa, então todos nós estamos lutando também pela mesma. E disse que quando o 
vereador se refere que existem vereadores mendigando emprego ao prefeito, isso no seu 
modo de ver não é errado, até porque lutamos para que o mesmo fosse eleito, então nada 
mais justo que o mesmo nos ajude também neste sentido. Falou ainda, que foi sua a idéia 
de se convocar da secretária de assistente social para vir a esta casa para que pudesse 
prestar alguns esclarecimentos sobre algumas situações que vem ocorrendo naquela 
secretaria. E gostaria de deixar claro que isso não era uma forma de perseguição e sim que 
a mesma pudesse nos tirar algumas duvidas. Por fim, disse que em nenhum momento 
como vereadora se opus ou se escondeu atrás de quem quer seja na briga de benefícios 
em prol do povo. Continuando o vereador DÊNIO que em seu discurso nunca disse que 
ninguém aprova os seus requerimentos nesta Casa, até mesmo por saber que tudo que se 
é apresentado aqui é para o bem de nossas comunidades. Sendo que, o que falou é que 
nós temos de fazer o nosso papel que é cobrar do executivo e gostaria de saber onde 
estavam as comissões que não estavam fazendo os seus trabalhos. Disse ainda, que não 
tem medo de ser penalizado pelo prefeito, presidente da Câmara por causa de tudo isso 
que vem fazendo, até porque tem prestigio para chegar a qualquer comunidade e mostrar o 
seu trabalho. Em a parte o vereador CLOVISSON parabenizou o vereador por seu tema e 
por ver a preocupação do mesmo com o nosso município. Disse também que na sessão 
passada havia falou sobre a perca que o nosso município vem tendo no seu repasse. Falou 
ainda, que em reunião com o prefeito o mesmo pôde mostrar as ações que estariam 
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ocorrendo e na mesma teve a oportunidade de mostrar ao prefeito o que já haviam sido 
feitas e os problemas que ainda vêm existindo em algumas áreas em nosso município. 
Sendo que, foi a partir daquela reunião que os serviços começaram acontecer porque houve 
uma cobrança. Disse ainda, que tem certeza de que tudo que é solicitado nesta Casa é do 
conhecimento e que também acredita que esse problema de faltas de tampas nessas caixas 
d’águas não é do conhecimento do prefeito. Visto que, foram feitos os serviços de: Sistema 
de água, iluminação pública, quadra de esporte, serviços tapa buracos no bairro da COHAB, 
isso sem falar nos serviços que são realizados nas demais comunidades e isso não sai 
barato. Sendo que, muitos desses recursos é convênio com o governo, mas, se o prefeito 
não for cobrar os mesmos não vem. Assim como se nós também não fossemos atrás de 
alguns benefícios ao nosso município, como por exemplo: na SETRANSBEL, no cartório 
eleitoral para que pudesse vir fazer a biometria de nossos munícipes, esses benéficos 
também não viriam ao município. E disse que tinha certeza que esses “simples” problemas 
que o vereador diz que tem que ser resolvido, com certeza será resolvido. Falou ainda, que 
se o prefeito tem ciência da falta dessas tampas de caixas e ainda não fez nada, então 
devemos cobrar do mesmo. Finalizando, parabenizou o vereador por seu tema e disse que 
é cobrando que agente consegue as coisas. Parabenizou também pela conclusão da ponte 
do Baculândia, onde o vereador estava coordenando os trabalhos e disse que se ombreava 
com as colocações do vereador mais também dava os méritos ao prefeito pelos serviços 
que vem sendo realizado no município. Continuando DÊNIO disse que esta ponte era pra 
ser construída de concreto, mas, que não iria se calar enquanto isso não viesse acontecer. 
Visto que, muitas coisas ainda precisam-se fazer como se ter uma equipe de roçagem para 
fazer os trabalhos nas comunidades, sendo que, apesar de a receita ter caído do município 
mais isso não que dizer que os trabalhos tenham que parar porque dinheiro tem vindo ao 
município e isso não é pouco e tem como comprovar. Em a parte o vereador THIAGO disse 
que o município é composto por onze vereadores que trabalham em prol do mesmo e disse 
onde estiver um vereador em qualquer comunidade trabalhando em prol da mesma, com 
certeza esta Casa estará sendo representada. Sendo que, em nenhum momento esta Casa 
se negou em aprovar um beneficio a qualquer comunidade que seja. Porém, não é legal ver 
um vereador tentar colocar os seus colegas de encontro com a população, até porque todos 
nós fazemos parte desta Casa. Portanto, se um vereador ficar mal visto perante a 
população, todos nós ficamos porque fazemos parte desta Casa. Por fim, parabenizou o 
vereador por seu tema e disse que precisamos estar unidos para que possamos  atender o 
anseio do povo. Em a parte a vereadora LINA BARBOSA disse que este que nós não temos 
cruzado os braços para as situações que estão ocorrendo em nosso município e que seu 
compromisso é com sua família e com Deus e que devemos ser respeitado como 
autoridades que somos. Disse ainda, que na gestão passada nunca viveu como está 
vivendo nesta gestão. Visto que, recursos têm vindo ao município para pavimentar nossas 
estradas mais isso não está acontecendo e disse que não devemos nos calar para estas 
situações e continuar cobrando do executivo as mesmas. Na oportunidade fez um 
requerimento verbal pedindo a Iluminação Pública para o assentamento Abril Vermelho. Em 
a parte o vereador VALDEIR parabenizou o vereador por seu tema e também todos os 
vereadores pelos trabalhos que vem desenvolvendo junto a este município. Visto que, nós 
vereadores estamos fazendo um trabalho que compete à secretaria de assistência social e 
que também não está entendendo a forma de como a mesma vem trabalhando e disse que 
agora temos de nos unirmos ainda mais e cobrar estas situações do prefeito. Falou ainda, 
que também tem pessoas trabalhando na prefeitura e que sabe das dificuldades que todos 
vem passando por causa disso. Em a parte o vereador JAIR, disse que este tema é 
pertinente e compete ao Executivo trabalhar para o bem estar da sociedade, sendo que, 
com esta crise só quem é penalizado são os municípios pequenos como o nosso. Falou 
também, que o vereador vem jogando esta responsabilidade para cima do Legislativo, o que 
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na realidade é de competência do Executivo, onde vários serviços precisam ser feitos e o 
que vemos são acordos sendo pagos ainda da gestão passada, por causa disso é que 
deparamos com estradas esburacadas, escolas e praças precisando de reformas, sistemas 
de água precisando de melhorias e outros. Sendo que, esta legislatura esta servindo 
apenas para tapar o sol com a peneira e nós sabemos do nosso trabalho que é legislar em 
favor de soluções para o bem de nossa população. Em a parte o vereador EDUARDO, 
parabenizou pelo tema e disse que estava feliz pelos pronunciamentos dos vereadores e 
disse que devemos brigar pelas gerações futuras que irão depender do que fazemos hoje, 
visto que, se não brigarmos por estas melhorias também no futuro nossos filhos irão passar 
por estes tipos de situações e não é isso que queremos. Falou também, que devemos brigar 
por mais projetos sociais para nossa juventude que precisam sair da ociosidade, revitalizar 
nossos centros comunitários dando mais condições para que nossos idosos possam 
usufruir os mesmos. Mas, para isso precisamos que nossos deputados venham apoiar o 
nosso município porque foi para isso que nós os elegemos. Disse ainda, que durante oito 
anos não viu nada que venha beneficiar nossos jovens. Porém, hoje conseguiu com o apoio 
do prefeito implantar um cursinho neste município, o qual vem dando bons frutos e 
parabenizou o prefeito por este ato. Concluindo o vereador DÊNIO agradeceu os 
comentários dos vereadores, sendo que aqui é uma casa democrática onde cada um tem 
sua opinião e disse que tudo isso só está acontecendo no município, por causa das 
situações deixadas pelo ex-prefeito, que ainda tem o poder de indicar quem ele quer para 
trabalhar na prefeitura, mas, isso mais cedo ou mais tarde vem átono porque irá está 
cobrando esta situação através de documentos para que possa ficar respaldado. Ato 
contínuo a PRESIDENTE disse que entendia a angustia do vereador e que tinha certeza 
que em nenhum momento quis ofender algum vereador. Porém, disse que o vereador 
também é sabedor que sempre estamos solicitando benefícios em prol de nossa população, 
até porque foi para isso que fomos eleitos e para representá-los. Sendo que, se fossemos 
para fazer outros tipos de serviços, então não seria preciso a prefeitura ter secretários. Visto 
que, nossos nomes nem nas placas de obras se quer sai. Falou ainda, que temos feitos 
nossas sessões itinerantes nas comunidades, para que desta forma possamos ficar mais 
perto da população e assim também podermos ver os anseios das mesmas e 
encaminharmos ao executivo. Por fim, informou que os vereadores já estiveram em vários 
órgãos estaduais em busca de benefícios não só para a sede do município mais também 
para todas as comunidades e isso muitas das vezes a nossa população não sabe e ficam 
criticando o nosso trabalho como se não estivéssemos fazendo nada. No mais, disse que se 
tivermos de cobrar do prefeito, então vamos cobrar. Após suspendeu os trabalhos da 
sessão para que a Secretária de Ação Social pudesse se pronunciar e mostrar seu plano de 
trabalho, bem como, aos moradores da comunidade Nova Santa Bárbara pudessem expor 
os problemas que estavam ocorrendo na referida comunidade. Retomando os trabalhos a 
PRESIDENTE passou a parte de Proposição foi feita a leitura e a defesa do Requerimento 
de nº 015/18 de autoria do vereador Thiago, que solicita Serviço de Iluminação Pública para 
o Ramal do Lagoinha. Após foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. E 
não havendo mais nada a ser tratado solicitou ao vereador Thiago para que fizesse a 
oração final. Após declarou encerrada a presente sessão às 13h40mn. Esta ata após lida e 
discutida vai assinada pela mesa diretora. Plenário Fernando Conceição da Silva, 17 de 
Maio de 2018.   

_________________________                ______________________ 
   Maria Luísa Valente de Matos                     Clovisson Silva e Silva 

                              Presidente                                                    1º Secretário  
__________________________ 
Thiago Henrique Santos Rocha  

2º Secretário 
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