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ATA   DA   SESSÃO   ESPECIAL   DOS   VEREADORES   COM   0   SECRETÁRIO   DE   MEIO
i   AMBIENTE -REALllzADO EM 25/11/2019.

Às  10hoomin do dia 25 de Novembro do ano de 2019,  os vereadores reuniram-se na Plenária
da  Câmara  Municipal,  juntamente  com  o  Secretário  de  Meio Ambiente  Senhor  Rafael  Góes,
para  discutirem  assuntos  concementes  ao  meio  ambiente  do  nosso  município.   Estiveram
presentes  na  referida  reunião  os  vereadores:  Dionely  Santos,  Fabson  Dax,  Rubens  Rocha,
Dênio Bráulio,  Eduardo Nascimento e Valdeir Costa.  lniciando a Sessão Especial a presidente
interina  agradeceu   a   presença   do   Secretário   de   Meio  Ambiente   por  ter  atendido  nossa
solicitação de vir a esta  Casa expor sua plataforma de trabalho. A oportunidade a  Presidente
falou  que já  haviam sidos enviados vários ofícios desta  Casa ao secretário e até então ainda
não  havíamos  obtido  nenhuma  nesposta  do  mesmo  e  por  isso  houve  a  necessidade  de  sua
convocação.  Em  seguida  a  Presidente  franqueou  a  palavra  ao  Secretário,  onde  o  mesmo
começou mostrando o real papel de um secretário, sendo que. este já é o segundo ano de sua
administração a frente desta secretaria e que a cada dia aprende mais e mais. Na oportunidade
apresentou seu relatório dos trabalhos que foram e que ainda irão ser realizados e disse que o
município também  está enquadrado do programa  município verde.  Falou  ainda,  das  inúmeras
invasões  que  estão  ocorrendo  no  município,  haja  vista,  que  isso  não  é  de  competência  da
secretaria  em  resolver  até  porque  a  mesma  não  ó  cabide  de  emprego.  Disse  ainda,  que  a
secretaria  funciona  hoje  com  apenas  cjnco  funcionários  e  que  trabalham  basicamente  no
lioenciamento   ambiental.   Falou   ainda,   que   95%   dos   bares   e   o   igarapé   Kai-Nágua,   são
licenciados pelo corpo de bombejro e pela secretaria para funcionamento no município. Porém,
é necessário que se tenha  um aparelho para se  medir os decibéis,  evitando assim a  poluição
sonora.   Na  oportunidade  sugeriu  que  fosse  feito  uma  força  tarefa  para  que  os  trabalhos
pudessem  ser desenvolvidos com  mais facilidade.  Sendo que,  o único projeto é o da "Cidade
Limpa"  o  qual  é  de  autoria  da  prefeitura.  Disse  ainda,  que  devemos  pedir  ao  prefeito  que
promulgue  uma  lei  que  venha  autorizar o  licencjamento  para  perfuração de poços artesjanos
no  município.  Bem  como,  o  licenciamento  para  o funcionamento  das  serrarias  e  que  viesse
regularizar as  carvoarias  existentes  na  localidade do  Caiçáua  e  nas demais comunidades  do
município.  Com  a  palavra  o vereador  RUBENS  ROCHA questionou  sobre  a  real  situação da
água  e do lixo de nosso município,  principalmente sobre o atemo sanitário.  0 Secretário disse
que  todas  as  denuncias  tem  sido  apuradas  e  tomada  as  devidas  providências.  0  vereador
FABSON DAX  disse que tem havido muitas reclamações e que esperamos uma ação da parte
desta secretaria. 0 vereador DÊNIO BRÁULIO disse que sua maior preocupação é com estes
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:   espaços onde o®rrem festas dançantes, onde há compra e venda de. bebidàs àicoóiicas e com   !
a  poluição  sonora.  Disse  ainda,  que já  havia  falado  éom  o  prefeito  que  é  ele  quem  tem  de
controlar tudo,  principalmente  essas  invasões em  nossos  igarapés e  da  falta de  ljmpeza  das
ruas e dos igarapés. 0 vereador EDUARDO NASCIMENTO falou sobre os terrenos que estão
ociosos e das podagem das árvores em nosso município, sendo que. é uma vergonha o estado
do  terreno  que  fica  ao  lado  da  Escola  Estadual  José  Machado  e  gostaria  que  cobrasse  do
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então respondeu que gostaria de juntos criássemos um projeto para reciclagem dos caroços de
açaí.  0 vereador VALDEIR COSTA sugeriu que fosse feita a podagem das árvores que ficam
as margens da Rodovia até a comunidade do Furo das Marinhas.  Na oportunidade questionou
se  há  algum  projeto  para  a  área  do  ljxão  neste  município.  0  vereador  RUBENS  ROCHA
questionou sobre os quarenta mil reais que estão para ser investido na área do meio ambiente,
aja vista,  que hoje a socjedade vem cobrando bastante sobre esta questão do lixo do noss-ó!h
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município. Disse ajnda, que existem muitos espaços que funcionam sem estarem devidamente
licenciados  e  isso  é  bastante  preocupante,  como  por  exemplo,  os  lava jatos  que  despejam
resíduos de óleos durante os seus trabalhos  e  isso tem que ser fiscalizado.  Disse ainda,  que
todas as vezes que vem a esta Casa nunca tem resposta para os nossos questionamos. Sendo
que,  as  situações  nesta  área  são  de  sua  responsabilidade  e  nós  vereadores  temos  feito  o
nosso trabalho. E acredita que o mesmo por ser muito jovem não está dando a devida atenção
para as situações de nosso  município.  Sendo que,  existem comércios com produtos vencidos
em  suas  prateleiras e  nada  disso é fiscalizado. A vereadora  DIONELY SANTOS disse que já
houve denuncias de que um caminhão estaria jogando queijo e presento na comunidade Bom
Jesus  e  nenhuma  providência  foi  tomada  por  parte  da  secretaria.  E  disse  que  quando  foi
solicitada  a  exoneração  do  Secretário,  foi  porque  estamos  vendo  que  o  mesmo  não  está
fazendo nada e até mesmo por nenhuma autonomia para resolver nenhuma situação.  Quanto
ao  aterro  sanitário,  disse  que  existe  projeto  desde  2016  o  qual  ainda  não  foi  colocado  em
prática.  0  vereador  RUBENS  ROCHA  falou  ainda  que  tem  rounido  com  o  prefeito  e  tem
cobrado a coleta do lixo seletivo, mas o mesmo até então não tomou nenhuma iniciativa. Disse
ainda, que até então não viu nenhuma reunião sendo realizada nas comunidades como foma
de  campanha  a  esta  coleta.  A  vereadora  DIONELY  SANTOS  perguntou  o  que  o  secretário
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Proteção e Preservação.  Pediu  ainda,  que os  batedores de açaí pudessem ser notmcados  e
ver qual o destino final que está sendo dado aos caroços de açaí.  0 vereador FABSON  DAX
sugeriu ao secretário que fizesse um projeto piloto especificamente ao bairro da COHAB, como
exemplo, sugeriu que se criasse uma horta comunitária para dar um fim definitivo naquele lixo.
Sendo que,  isso deve ser colocado em prática,  principalmente o recolhimento dos caroços de
açai'.  Finalizando a Presidente agradeceu a presença de tosos e  sem mais declarou encerrada
a reunião às 12hoo. Plenário Fernando Conceição da Silva, 25 de Novembro de 2019.
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