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sessao  anterior  que  foi  retificada  pela  vereadora  Lufsa  Va-Iente  dizerido  que  o  Projeto  Hortas  nas   i

As  O9h45mn  do  dia  29  de  Agosto  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove]  o  Presidente  respeitando  os
preceitos  regimentais  deu  inicio  a  sessao  ordinaria  solicitando  aos  vereadores Valdeir Costa  e  Jair
France para que pudessem fazer parte da mesa como 1° e 2° Secrefarios lnterinos. Ap6s solicitou ao
2°  Secretario  para  que  fizesse  a  chamada  dos  vereadores,  onde  ficou  constatada  a  ausencia  dos
vereadores:  Dionely Santos e Fabson  Dax.  Em seguida solicitou ao vereador Denio Braulio para que
fizesse a Oragao lnicial que o fez no Livro de Apocalipse Cap.15.04. Ap6s foi feita a lejtura da ata da

Escolas e de autoria da Deputada Eunice,  0 vereador Denio Bfaulio,  tamb6.in retificou dizendo que a
agao  que  acontecefa  no  dia  13/09,  foi  conseguida  atraves  da  assessoria  do  Deputado  Dr.  Daniel.
Depois  de  feita  as  retificag6es  a  ata  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ato  contfnuo  o  PRESIDENTE
agradeceu  a  presence  dos  membros  da  cooperativa  dos  motos  taxistas  que  se  encontravam  em
nossa  galeria,  que  estavam  reivindicando  melhorias  a  categoria.  E  na  oportunidade  informou  que
nossa sessao tern urn regimento mais que iria abrir uma excegao para que os mesmos pudessem se
manifestar.   Em  seguida  franqueou  a  palavra  aos  mesmos.   Com   a   palavra  o  representante  da
categoria expos suas reivindicag6es e em seguida os vereadores teceram seus comentarios de apoio
e   mostraram   tamb6m   solicita96es   que   ja   foram   feita   nesta   Casa   em   prol   da   categoria.   0
PRESIDENTE   entao   informou   aos   mesmos  que   no  dia  22/08,   tiveram   uma   audiencia  com   o
governador do  estado  que  se  comprometeu  fazer algumas  obras  no  municipio,  onde  uma  delas  e
justamente o que a cooperativa estava reivindicando.  No mais, agradeceu a todos pela confianpe que
estavam  depositando  nos  vereadores  desta  Casa.   Finalizando,   disse  que  as  reivindicag6es  dos
mesmos  iriam  chegar ao  conhecimento tanto  do  Executivo quanto  do  Governador do  Est;do,  para   i
que.os~ mesmos  pudessem  tomar  as  devidas  provjdencias.   Disse  ainda,   que  iriam   montar  uma   i
comissao  para  que  pudessem  chegar  ate  ao  Secretario  Estadual  e  gostaria  que  urn  membro  da
cooperativa  pudesse  fazer  parte  desta  comissao  e  assim  poder  acompanhar  a  transparencia  e  a
seriedade  que  tratamos  das  reivindicag6es  da  populacao  Nesta  Casa.   Passando  ao   Pequeno
Expediente o vereador JAIR FRANCA falou sobre  Reuniao com o Govemador.  Informando a todos
que  na  dltima  quinta-feira  esteve juntamente  com  os  vereadores:  Clovisson  Silva,  Valdeir  Costa  e
Fabson  Dax,  em  reuniao  com  o  govemador foram  expostas  algumas  reivjndicag6es  para  o  nosso

recupera9ao  da   pavimenta9ao  asfaltica  da   PA  408  e  asfaltar  alguns  quil6metros   no   municipio.
Comprometeu-se  em  favorecer  urn  valor de  55  mil  mensal  para  ser  investido  na  area  da  satlde  e
tambem  analisar  a  situagao  do  polo  industrial  de  nosso  municipio.  Finalizando,  disse  que  foi  uma
reuniao   bastante   proveitosa.   0  vereador  EDUARDO   RASCIMENTO   informou   a  todos  que   em
sessdes anteriores sugeriu que procufassemos os vereadores dos municipios de Benevides e Santa
Isabel,  para que juntos pud6ssemos estar lutando pela melhoria do transporte pdblico dos municipios
da  area  metropolitana.   Na  oportunidade  informou  que  na  segunda-feira,   02/09,  acontecera  uma
reuniao  na  camara  de  Benevides  com  os vereadores daquele  municipio e  gostaria de  poder contar

municipio,   principalmente  sobre  as  Escolas  Estaduais,  que  es-tao  necessitando-  de  reformas  e  o   i
mesmo   prometeu   que   a   partir   de   dezembro   estaria   iniciando   essas   reformas.   E   tamb6m   a   i
--,,--,- _=_    I_    __. .:..__._I_ _= _     _  _ ,,,,.

com  a  presence  dos  vereadores.   0  vereador  RUBENS  RochA-fra-lau-;55;;--in;i6 rA-Fi-b.ie-n't:`-6   i
Associativismo.  Mas de antemao parabenizou os membros da cooperativa dos motos taxistas por vir
pacificamente a esta Casa reivindicar seus direitos. Quanto ao seu .assunto, disse que tern ob;6-ivadb
que as  margens da  PA 408,  esta sendo despejados uma grande quantidade de  lixos dom6sticos e
lixos  organicos,  isso  nos  deixa  bastante  preocupado,  principalmente com  as  nossas  nascentes  que
poderao ser afetadas.  Mostrou ainda,  a preocupagao existente hoje do mundo intejro com a situacao
que vein afetando a Amaz6nia com as queimadas, desmatamento e outros.  Mas em nosso municipio
nao vemos nenhuma aeao de prevengao por parte do secretario de Meio Ambiente.  Na oportunidade
perguntou   quanto   o   secretario   vein   a   esta   Casa   expor   seu   plano   de   trabalho.   Quanto   ao
Associativismo,  disse que a associacao de Camaroeiro iniciou a construgao de sua feira,  na qual tefa-------_------------.------------------------------------------_._._-
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de tudo urn pouco para melhor atender nossos munieipes sem que os mesmos tenham que ir a outro
lugar em  busca de alimentos.  No  mais,  agradeceu a todos os s6cios que estavam  apoiando  para a
realizagao da mesma.  Passando ao Grande Expediente o vereador EDUARDO NASCIMENTO falou
sobre  Escolas  Estaduais.   Informando  a  todos  que  em  visita  as  Escolas  Estaduais  da  regiao  de
Genipatlba p6de perceber a precariedade em que as mesmas se encontram. Sendo que, ja na escola
Jose Machado passou por uma  reforma e hoje se encontra em  6timo estado.  Pofem,  por causa da
demora  desta  reforma  muitos  pais  de  alunos  matricularam  seus  filhos  nas  escolas  aqui  da  sede  e
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i   realizagao da mesma.  Passando ao Grande Expediente o vereador EDUARDO NASCIMENTO falou   ;

_    _      _  _    _______.-_'_._..-____   '''''__   ''_ ----- '---I-,   +It~   |,\,+J\~   \,     I

i   agora estao reivindicando transporte e-scalar.  Pofem, hoje as escolas aqui da sede estao superlotadas   !
enquanto que a  Escola Jose  Machado esta  praticamerite com  falta de. alunos e  isso vein causando   I

_   _   r   _        _  _______        '

transtorno  tanto  aos  professores  quanto  a  diregao  das  escolas.  Em  a  parte  o  vereador  RUBENS
ROCHA  sugeriu  que  tiv6ssemos  urn  f6rum  de  debate  com  a  participagao  do  diretor  da  USE  para
discutirmos sobre esta situacao.  Em a parte .tambem o vereador JAIR FRANCA disse que concordava

!#r:taa:e#:°:#eosdir°etvo:r::d£:Eueb::StaRr?act:'ehea:ievf':::inq::::tbea{:Pi::-:Tes;:Lai,£%T;ra-of;jad,iss`Ci=riii!

I   que,  a  cada  ano  mais  alunos  conclui  o  ensino  fundamental  e  sao  obrigados  a  se  matricularem  na   i

possivel,  Continuando o vereador EDUARDO  NASCIMENTO disse que  gostaria  que a  escola  Jos6
Machado viesse implantar o ensino m6dio para que possa desafogar as escolas aqui da sede.  Sendo

i   escola  Padua  Costa.  Ato  continuo  o  PRESIDENTE  agradeceu  o  vereaaor  por seu  tema  e  por seu
i   empenho em tentar resolver estas quest6es de nossas escolas,  0 vereador-VALDEIR CostA falou   i_  _       ______   __-_.-._.   _    ._'____'    '--_-_'-`  __-''''-I-'`-I
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I   com  a  diregao desta  empresa  e ate agora  nenhuma  providencia foi tomada  no sentido de melhorar   !
I   este transporte,  Por conta desta situacao sugeriu que fossemos diretamente ao Ministerio Pdblico.  Em   :
I   a  parte  o  vereador  EDUARDOR   NASCIMENTO  disse  que  os   municipios  da  area  metropolitana   I
i   tamb6m esfao passando por este problema de transporte e precisamos saber do governador como os   :
i   municipios de Santa Barbara,  Santa  Isabel,  Benevides e Castanhal que irao ser beneficiados com as   :

igmns:rupgrteestdae;3:SmteorT:nr:i:ddoer]Rt:grEaN9as°£6ecisAa:jssseendq°uec°:Stt:u:d:Smeamsfunaagn::d:rTtic:¥::t:::i
I   ocorrendo  nestes  municlpios  e  que  devemos  cobrar do  prefeito  abertura  de  concorrencia  para  que   !
i   outras empresas possam vir atuar em nosso municipio.  Haja vista, que foi dado urn prazo de 120 dias   !
I   para   que   o   prefeito   tome   as   devidas   providencias.   Concluindo   o   vereador  VALDEIR   COSTA   I
I   agradeceu os comentarios de todos e disse que como o Prefeito ainda tern prazo para se manifestar   i
i   devemos  aguardar e  solicitar  providencias  do  mesmo.  Ato continuo  o  PRESIDENTE  parabenizou  o   ;
i   vereador por seu  tema  e  disse que a  regiao de  Genipat]ba  s6 tern urn horario  para  atender aquela   i

i::g,:,raegc::,e:teon:oegt:e6:::aeedTspsr:sqauee:q#enfte:toe::;erqua:u:endmoa:jTesT:r:s:ormauunt,:{p±or:e;:ng::Staaor§

i   que a mesma viesse ser rna.o anica,  mas ate agora nenhuma providencia foi tomada.  Na oportunidade   i
_        _       _  __   ___________   '''_  '.I.._..-___   _   I__   .'_  -_'.'1 ---- `' ----..-,, \,t.I      `

da  ordem  de  serviap   no   municipio.   0  vereador  RUBENS   ROCHA  se   pronuncjou  sobre  a   Rua   !
Fernando Ferrari.  Dizendo que esta e uma rua bastante movimentada e qiie ha tempos atlas solicitou   I

sugeriu que reunissemos todos os documentos que pedem providencias para a referida rua e em urn   ;
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tanto  de  veiculo  quanto  de  pedestres.   Na  oportunidade  falou  ao  vereador  Ru-bens  Rocha,   que
i   tamb6m  tom  requerimentos  que  solicitam  o  ordenamento  da  referida  rua.  Haja  vista,  que  sao.os
i   pr6prios  comercian-tes que  criaram  esta falta de ordenamento e  hoje  os  pedestres  sao obrigados  a   i

_     ___     1___    _-.._.' -....    _    _'__''_'''_''-_   __   '-.-' .-.... I    ..-J-,,\,,,I,   \1,J\,   ,,(J\,   \,,7     '

i   dividirem o espago com os veiculos coITendo o risco de serem acidentados. Temos ainda, o problema   i
i   dos  lixos  eletr6nicos  e  domiciliar  que  sao  jogados  as  margens  das  ruas  e  o  secretario  de  meio   i
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esfa  cheia  de  lixos  eletr6nicos  e  nada  e  feito  para  a  retirada  dos  mesmos.  Haja  vista,  que  se  o
secretario  de  meio  ambiente  nao  quer  trabalhar,  entao  que  esta  secretaria  venha  ser  extinta,  Na
oportunidade  djsse:  Gostaria  que  o  prefeito  viesse  dar  uma  melhor  explica9ao  dos  trabalhos  que
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Haja vista,  que somos questionados  pela  populagao e  nao sabemos  o que explicar.  Ato conti-n-uo--o
PRESIDENTE  parabenizou  o vereador par seu tema e disse que as  pessoas de alguns 6rgaos aqui
do  nosso  municipio fazem  ate  chacota  de  nossa  cara,  por saberem  que tudo  a  que  cobramos  ao
executivo nao 6 levado em consideragao.  Na oportunidade informou a todos que por motivo do feriado
do dia 05/09,  nossa sessao seria antecipara para o dia 04/09 e depois de nossa sessao gostaria que
tiv6ssemos  uma  reuniao  com  o  prefeito  para  qile  pud6ssemos  tratar  de  algumas  situag6es  com  o

I   pretende  realizar  no  municipio  ou  entao  que  venhamos  solicitar  isso  atfaves  do  Ministerio  Pdblico.

i   mesmo.  Informou ainda, que a ndssa sesedo itiherahte iria acontecer no dia  13/09 na comunidade de   ;
i   Cai9aua.  Passando a parte de Proposi§ao foi feita a leitura dos Requerimentos de n° 001  e 002/19   :

de autoria do vereador Eduardo Nascimento, que solicitam a doacao-ao Govemo do Estado o terren6
que  fica  ao  lado  da  Escola  Sergio  Jos6  Machado  e  passe  a  integrar  a  area  da  referida  escola,
objetivando sua ampliagao e implantagao do Ensino Medio Regular e EJA;  Revitalizagao completa da
lluminagao  no  Canteiro  que  fica  as  margens  da  PA  391,  no  perimetro  que  compreende  as  ruas
Carvalho   Braga   e    Presidente   Vargas.   Ap6s   foi   aprovado   por   unanimidade.    Em   seguida   o

i   PRESIDENTE-informou que as solicitac6es d'o vereador' Rubens Rocha feitas a Presidente lnterina na   ;
_  _  _      r -_      _--_ --.-... ___--     _```     --a_ .---    1

i   sessao  passada  foram  encaminhadas  ao  executivo.  E  nao  havendo  mais  nenhum  assunto  a  ser   :
tratado  o  Presidente  solicitou  ao  vereador  Denio  Bfaulio,   para  que  fizesse  a  ora9ao  final.  Ap6s
declarou  encerrada a sessao as  12hl 1min.  Esta ata depois de lida e discutida vai ser assinada  pela

i   mesa diretora.  Plenario Fernando Concei9ao da Silva, 29 de Agosto de 2019.
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