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REALIZADA EIvl: 14 / 11 / 2019.

i   Às  O9h55mn  do  dia  14  de  Novembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  o  Presidente  respeitando os
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preceitos  regimentais  deu  inicio  a  sessão  ordinária  solicitando  a  2a  secretária  para  que  fizesse  a
chamada dos vereadores,  onde ficou  confirmada  a presença  de todos.  Em seguida  a vereadora  Lina
Barbosa fez a leitura  Bíblica e a Oração  lnicial  no Livro de Eclesiastes Cap.  03. Após foi feita a  leitura
da  Ata  da  Sessão  anterior  que  foi  aprovada  sem  nenhuma  retificação.   Passando  ao  Pequeno
Expediente o vereador FABSON  DAX falou sobre Terraplanagem.  Dizendo que durante sua visita em
algumas   comunidades,   pode   constatar  que   na   comunidade   do   Bambu   foi  feito   um   serviço   de
terraplanagem  sem  eficiência,   isso  devido  os  entulhos  deixados   no  meio  das   ruas,   o  que  vem
difioultando a trafegabilidade das pessoas e veículos.  Sendo que,  os serviços precisam ser realizados
em  nossas  comunidades  com  mais  responsabjlidades  antes  da  chegada  do  invemo.  Porém,  temos
cobrado  do  executivo e  o  mesmo  não tem  atendido  nossas  solicitações.  0  vereador JAIR  FRANÇA
falou do Relatório da Comissão de Educação. De antemão-.parabenizou o prefeíto por mais um ano de
vida que estava completando.  Na oportunidade disse que tudo que havia sido questionado na Sessão
ltinerante  realizada na comunidade de São João  Batjsta,  havia sido repassado ao prefeito através de
relatório  da  sua  comissão  de  Saúde  e  Educação.  lnformou  ainda,  que  a  Escola  Jucelina  Barata  e  a
Escola  Municipal  da  comunidade  do  Livramento,  estavam  apresentando  o  projeto  "A  Leitura  vai  a
Praça", o que é muito bom para os nossos alunos. Finalizando, informou da campanha Novembro Azul
de prevenção ao Câ"w da Próstata, que havia acontecido na comunidade de Genipaúba. 0 vereador
RUBENS ROCHA falou sobre lnformativo, Sessão ltinerante e Combate ao Analfabetismo. Lembrando
a  todos  do  Festival  Esportivo  que  o  Sr.  Zinho  da  comunidade  do  Livramento  que  irá  ser  realizado
naquela  comunidade e gostaria  da  participação dos  demais  vereadores.  Quanto a  Sessão  ltinerante,
disse que  é  uma  sessão de  competência  deste  Poder Legislativo e deveria  ser organizada  por esta
Casa ou então pelo vereador que solicita a mesma. Quanto ao Analfabetismo. Disse que o estado tem
hoje mais de 750 mil analfabetos, sendo que, é lamentável esse grande número de pessoas analfabeto
em nosso estado.  Por conta disso, gostaria que viéssemos pensar em projetos que venham ajudar a
diminuir esse  índice  e devemos  aprovejtar os  professores  que foram  aprovados  no  concurso  público

parabenizou  o  prefeito  por  sua  data  comemorativa  e  pelo  belíssim-o  trabalho  que  o  mesmo  vem
fazendo  a  frente  da  administração  deste  município,  apesar  de  toda  dificuldade  financeira  que  vem

!   para   que   os   mesmos   possam  já   ingressar   investido   nesta   situação.   Na   oportunidade   tàmbém

lnformativo do Legislativo.  lnformando a todos que foram aprovadas algumas leis Nesta Casa, as quais
deveriam  proceder  com  mais  responsabilidade  e  respeito,  como  por exemplo,  "0  Dia  Municipal  aos
Diabetes". Sendo que, hoje é o Dia Mundial dos Diabetes e não presenciamos nenhuma ação por parte
da Secretaria de Assistência Social em alusão a este dia.  Por conta disso,  gostaria que fosse feito um
levantamento na secretaria  Desta Casa, para vermcar quais as leis que realmente foram promulgadas
neste  município.  Gostaria também,  que a "SAS" viesse fazer uma  campanha  de orientação  sobre os
temas  importantes  que  oc®rrem  em  nosso  município.  Ato  contínuo  o  PRESIDENTE  disse  qye  iria
-_1:_:,__    _.._    £____    £_=L_     _  _1_     ,  _
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i   gx_istindo,  está conseguindo desenvolver um bom trabal-ho. A vereadora LUÍSA VALENTE falóu sobre   :

i   so,licitar  que  fosse  feito  este  levantamento  na  secretaria  Desta  Casa.  0  vereador  DÊNIO  BRÁULIOlnformou  a  todos  que  esteve  no  gabinete  do  prefeito  solicitando  mais  ações  em  nosso  município,
principalmente nos serviços de terraplanagem em nossas comunidades antes da chegada do inverno.
Finalizando,  informou a presença Nesta Casa de alguns funcionários que trabalham como Agentes de
Saúde e Endemias, com o objetivo de poder se reunir com a comissão de saúde desta Casa, para que
juntos possam resolver as situações dos mesmos. Ato contínuo o PRESIDENTE infomou a todos que
as comissões se reúnem as terças-feiras na presença do advogado e deixou os mesmos a disposição
para  pahicipar caso  houvesse  interesse.  A vereadora  LINA  BARBOSA informou  a  todos  que  nossa
Sessão ltinerante havia sido bastante proveitosa, agradecendo a todos que participaram da mesma. Na
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!   Finalizando,  informou a óresença Nésta C-asa de alguns funcionários que trabalham como Agentes de   1
_   ___   _  _    _______    __   _''_i7___   _-''''_'''_'      '
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-_------_------------------------------------------------------------__.
desb Casa.  Finalizando,  convidou todos a participarem do evento que a igreja evangélica Assembleia   !
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de Deus irá realizar no domingo na comunidade dé Genipaúba. Na oportunidade parabenizou o prefofto
por  sua  data  comemorativa  e  disse  que  como  cidadão,  o  mesmo  tem  o  seu  respeito.  A  vereadora
DIONELY  SANTOS  se  inscreveu  para  lnformar.  Lamentando  a  situação  das  crianças  do  Furo  das
Marinhas, que estão sendo prejudicadas com os horários do ônibus escolar, sendo que, o ônibus está
passando  muito  cedo e  com  isso vem  obrigando  as  crianças  chegarem  mais  cedo  nas  escolas.  Por
conta  disso,  gostaria  que  a  comissão  de  educação  Desta  Casa  intervisse  junto  à  Secretaria  de
Educação  para  resolver  esta  situação.  0  vereador  RUBENS  ROCHA falou  sobre  Poder  Legislativo.
Disse ainda,  que as pessoas têm feito comentários através das redes  sociais contra  nós vereadores.
Na oportunidade disse que em sessões anteriores sugeriu que viéssemos aumentar para três sessões
ordinárias  durante  a  semana  nesta  Casa,  para  que  desta  forma  pudéssemos  ter  mais  tempo  para
discutirmos  os  problemas  de  nosso  munici'pio.  Disse ainda  que  as comissões  tem que desempenhar
seu trabalho, apresentando seus relatórios para que as coisas possam ser resoMdas. Na oportunidade
informou que oxistem munici.pios que tem o número maior dç. habitantes que o nosso e tem um número
menor de vereadores,  mediante isso é favorável à redução de vereadores em nosso município já nas
próximas  eleições.  Em  a  pahe  o  vereador  VALDEIR  COSTA  falou  que  entendia  a  indignação  do
vereador e disse que nós não trabalhamos somente aqui dentro desta Casa, fazemos nossos trabalhos
também nas comunidades. Em a parte o vereador THIAGO ROCHA disse que não concordava com os
comentários do Senhor Conhecido como "Sanguo Bom"  nas  redes sociais.  Sendo que,  muitas coisas
não  são  resolvidas  no  município  porque  o  prefeito  não  atende  nossas  solicitações.  Porém,  o  nosso
trabalho está  sendo realizado,  fazemos até  muitas das vezes um trabalho que é de competência do
Executivo  e  não  observamos  ninguém  mencionar  isso  nas  redes  sociais.   Em  a  parte  o  vereador
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FABSON  DAX disse  que concordava  com as  colocações  do vereador Thiago.  Em  a  parte também a
vereadora LINA BARBOSA disse que o problema não está na falta de quantidade de vereadores e sim
na falta de compromisso do prefeito  para com a  população.  Disse ainda,  que  não devemos confundir
amizade com trabalho,  principalmente entre legislativo e executjvo.  Continuando o vereador RUBENS
ROCHA disse que o município de Benevides havia sido beneficiado com alguns quilômetros de asfalto,
enquanto que o nosso município está só na promessa que o governador fez. Por conta disso, disse que
na  próxima  visita  programada  pelo  mesmo  ao  município  de  Benevides,  irá  cobrar  a  quantia  de  Um
Milhão  de  Reais  prometido  pelo  mesmo  a  este  município.   Finalizando,  disse  que  gostaria  que  os
vereadores  não levasse isso para o lado pessoal,  porque estava apenas fazendo o seu trabalho. Ato
conti'nuo o PRESIDENTE  parabenizou o vereador por seu tema e disse que esta Casa tem  usado de
imparcialidade  com  todos.  E  falou  também  que  o  que  foi  comentado  pelo  Sangue  Bom  nas  redes
sociais não é a realidade,  sendo que,  nós não trabalhamos só um dia e nem ganhamos tanto como o
mesmo  diz.  Portanto,  o  importante  é  que  o  nosso  trabalho  está  sendo  realizado.  Disse  ainda,  que
gostaria  de  poder contar com  o  apoio dos demais vereadores.  Quanto às  inscrições  da  pauta,  disse
devemos cumprir o que o Regjmento lntemo rege. Porém, todos são sabedores que o vereador tem 24
horas  para  se  inscrever e  apresentar documentos  para  a  sessão.  A vereadora  DIONELY SANTOS
falou sobre Saúde.  Dizendo que as mazelas na área da saúde continuam acontecendo e não entende
como o prefeito ainda tem coragem de dizer que tudo está indo bem. Sendo que, o secretário de saúde
não tem autoridade  para comandar aquela secretaria.  Haja vista,  que nem ambulância existe na sede
do  município,  a  ambulância  que  atende  a  região  de  Genipaúba  é  quem  vem  dando  suporte aqui  na
sede. Disse ainda, que as pessoas continuam sendo atendidas com precariedade por falta de materiais
e  não  está  acontecendo  o  atendimento  domiciliar  por falta  de  veículos.  Porém,  tudo  isso  que  está
acontecendo  é  por falta  de gestão do executivo.  Em a  parte o vereador  DÊNIO  BRÁULIO disse  que
esta  é  uma  situação  lamentável  e  o  prefeito  tem  que  assumir  esta  responsabilidade,  sendo  que,
existem  maquinários  de  grande  importância  quebrados  em  nossa  unidade.  Em  a  parte  também  a
vereadora  LINA BARBOSA disse que este é um tema  bastante pertinente.  Sendo que, temos também
o problema do SAMU, que por incompetôncia do prefeito deixou que a mesma perdesse suas revisões
de  garantia.  Em  a  parte  o vereador  EDUARDO  NASCIMENTO  disse  que  a  situação  é  preocupanto,
mas,  devemos cobrar com cautela para que desta forma o prefeito possa realizar nossas solicitações.-_-_----------_---------------_---~-1___-_______________
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Disse ainda,  que devemos saber onde são feito as  manutenções dos veículos da prefeitura. Achando   !
também que esta  Casa tem agido com  muita  brandura  na hora de cobrar o executivo e isso tem que   i
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projeto  não  é  de  sua  competência.  Na  oportunidadé  sugeriu  que  fossemos  até  ao  governador  em   i
_     _    _______T   _-_   1_-__---'r-       I

busca de benefícios já que o mesmo teve bastante voto neste município. Em a parte a vereadora LINA   !

__  __   _  ____  _   _      _     ____     -_''-1__        '

:   mudar.  Eh  a  parte  o  vereadõr  RUBENS  ROCHA  disse  que  as  comissões  tem  que  cobrar  nossas   i
i   reinvindicações do executivo e dos secretários  responsáveis.  Citou como exemplo o projeto dos  lixos   i
i   que até então o secretário do Meio Ambiente não deu posição sobre o mesmo e ainda diz que este tipo   :

i   dó orçamento que se encontra 'nest'a casa.  Em_ a-óàrt_e_ia_ú_b:i;-ã_J;rãáããF-TTi|Ã_G_o-R'õõF|'A-'d|=;   i
i   que a prefeitura tem um veículo que se chama "Mobj", que pode fazer este transporte dos profissjonais   :
i   para atender os doentes em  suas residências.  Disse ainda,  que temos de saber o porquê que muftos   :

BARBOSA  disse  que  é  lamentável  tudo  isso  que  vem  ocorrendo  no  município,   porém,  temos  a
oportunidade de tomarmos uma posição mais enérgica em cima dessas situações que é na aprovação

éerviços  não  estão  sendo  reaiizados  no  município  já  que' ó.-úe-Sh-ó-e;t-á-iii-sà-riãorL'oTs-{ràJ:ihà;.-ãã   !

!   que, na mesma não tem um loril adequad'o para que as pessoas possam ficar aguardando a hora de   1

plena.  Em a parte o vereador VALDEIR COSTA disse que.tem recebido reclamações de pessoas que
estão indo às 04hoo da  madrugada  para poder marcar seus exames na secretaria de saúde,  sendo

serem atendidas, achando isso uma falta de respeito com a nossa população. CoFicluindo a vereadora   i
DIONELY  SANTOS  agradeceu  os  comentários  dos vereadores  e  gostaria  que  providências  viessem   i

i   ser tomadas nas irregularidades que vem ocorrendo no município.  Gostaria também que o presidente   i

!fgnncY:#asms:n:.sdeecrse:âr:o,r::ai£:g.eÀt:nàaT,:nnut::opmRÊàiDeÉ#pÊ,dpei:â.quu:.p::ees:ã:Tteeã:'a£amrisssoãb:ed:i
!   Educação  e  Saúde,  para  que  pudesse  fazer esta  oficialização  ao  secretário  de  saúde.  Finalizando,
!   informou a todos que esteve nesta Casa um funcionário da SEMOB, o qual tem a intenção de implantar
i   este  departamento  de  transito  em  nosso  município.  Na  oponunidadé  repassou  ao  presidehte  da   i
i   comissão de  Orçamento e  Finanças,  o 0rçamento  para o exercício de 2020,  para  que  pudesse   i
i   fazer  sua  análise  minuciosa  e  depois  dar  seu  parecer.  E  não  havendo  mais  nenhum  assunto  a  ser   i
i   ir:.ta.d„O.:^P|es.i9:T!: Sào|icjt.OrEaEr?[eard_o.r_a ±jTa.Eer_P?Sf: p:ajr_a eu::_fiz_?[ss? f_ _8r:ção final. Após declarou   i:   encerrada  a  sessão  às  11h55min.  Esta  ata  depois  de  lida  e
!   diretora. Plenário Femando Conceição da Silva

l,l(                 L

de Novem

Vereador - Pr

2019.

RG: 2610257 / CPF: 538.917.202-25

DIONELY MÂRIA EUGENIA DA SILVA SANTOS                 LINA
Vereadora - 1 a Secretária

G: 3173563 / CPF: 460.283.662-34

vai  ser assinada  pela  mesa   :
1

CARMEM BARBODA DA SILVA
Vereadora - 2a secretária

RG: 2164549 / CPF: 481.397.342-68
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