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i   Às  O9h52n  do  dia  12  de  Dezembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  o  Piesidente  respeitando  os   i
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i   Ato contínuo o PRESIDENTE informou aos presidentes das comissões que os mesmos tinham o prazo   i
i   de   até   o   dia   19/12,   para   entregarem   seus   relatórios   na   secretaria   desta   Casa   devidamente   i
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!   data  comemorativa.   Na  oportunidade,   informou  que  havia  solicitado  do  prefeito  a  revitalização  da   !
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i   Transpohe  Público e  Carta  de  Manifesto.  De  antemão  parabenizou  o vereador  Eduardo  Nascimento   ;
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!   seu   trabalho.   Finalizando,   parabenizou   a   vereadora   Luísa   Valente   pelo   belíssimo   trabalho   que   !
i   representou  a  frente  da  comissão.  0  vereador  VALDEIR  COSTA  parabenizou  o  vereador  Eduardo   i
:   Nascimento  por  mais  um  ano  de  vida  que  havia  completado  e  ao  presidente  da  comunidade  do   i
i   Livramento senhor "Balalau" também  pelo seu  aniversário.  0 vereador RUBENS  ROCHA falou  sobre   i
:   Govemo  Estadual.  De  antemão  também  parabenizou  o  vereador  Eduardo  Nascimento  por sua  data   i•   comemorativa.  Quanto ao seu  assunto,  disse que  mais  uma vez lamentava a ausênoia dos trabalhos   .
!   na PA 408, sendo que, por conta disso se reuniu com o prefeito e sugeriu ao mesmo que viesse fazer o   !
!   serviço  de  tapa  buracos  e  ficou  decepcionado  quando  presenciou  os  maquinários  do  SETRANS  se   !
1   deslocando para Belém, sem realizar os trabalhos na PA 408. Na oportunidade comentou sobre a onda   i
i   de  assaltos  que voltaram  acontecer  no  município  e gostaria  que juntos fossemos  até  ao  governador   i
i   cobrar   providências.    Finalizando,   falou   sobre   o   evento   realizado   no   Stillo's   com   a   equipe   do   i
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i   agradeceu  ao  Prefeito  Rony do  município de  Benevides  e  o  senhor  Reinaldo  Begot,  pelo apoio com   i
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!   22/12,   para   aquisição   de   documentos   e   outros   benefícios   a   nossa   população.   Ato   contínuo   o   !
!   PRESIDENTE infomou também das ações que estava realizando em algumas comunidades da região   !
i   de  Genipaúba.  Na  oportunidade  convidou  todos  a  participarem  do  inicio da festividade  de Genipaúba    i
i   que começará  no dia  15/12  com  um  belíssimo café da  manhã,  sendo que,  o Círio acontecerá  no dia   i
;   25/12.   Passando  ao  Grande  Expediente  o  vereador  VALDEIR  COSTA  falou  sobre  Segurança   i
:   Pública.  Dizendo que voltou acontecer assaltos no município, sendo que,  desta vez foi seus familiares

:   bassando  por  sérios  problemas  com  a  falta  de  vraturas  para  que  possa.fazer  suas  diligências  no
!   que foram as vítimas e isso lhe deixou bastante indignado.  Haja vista, que a políoia Militar também vem    :

!   município.  Na  oportunidade  sugeriu  que  fossemos  juntos  até  ao  governo  do  estado  solicitar  mais    !
i   viaturas e mais efetivo para atender nosso município.  Porém,  mediante informação o delegado só fica   1
i   até  as   18hoo  na  delegaoia  e  depois  desse  horário  é  dffícil  regjstrar  ocorrôncia  na   mesma.   E  já   ;
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!   deveríamos  ter  uma  delegacia  que funcionasse 24hoo,  para  atender nossa  população.  Em  a  parte o   !
i   vereador RUBENS  ROCHA falou  que a falta  de segurança  é consequência da  ausência de  ações do   i
|   govemo estadual em nosso município e que deveríamos criar uma comissão para que a mesma possa   i

i:::egaadr.:tÊÊaN:oSÊc#t#odd:ssseeã:rea:ã:ag:niEãtvaad:ge.vc:rbnráá.?r::idt::c::si.n,:r:s:ag:heemtârmifuT,:i•   criminalidade em nosso estado e acredita que este benefício ainda irá chegar ao nosso município.  Em   .
!   a parte a vereadora LUíSA VALENTE disse que temos que "ir à busca" de mais viaturas e efetivo para   !
!   atender nossa  população.  Gostaria também, que o PROPAZ viesse fazer o seu  serviço junto a  nossa   !
1   sociedade  e  nas  escolas,   como  forma  de  combater  a  criminalidade  no  município.   Em  a  parte  o   1
i   vereador THIAGO  ROCHA disse que temos também que cobrar a falta de iluminação  pública,  a qual   i
i   vem  contribuindo  para  os  assaltos  no  município.  Em  a  parte  o  vereador  EDUARDO  NASCIMENTO   i
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I   vereador VALDEIR COSTA agradeceu os comentários de todos.  Ato contínuo o PRESIDENTE disse   1
i   que também lamentava o ocorrido com o vereador e disse que Mosqueiro é muito menor que o nosso   i
i   município e tem um apoio maior por parte do governador e sugeriu que durante o período de recesso   i
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!   preocupado com a situação dos funcionários que não passaram no concurso público e que agora irão   !
!   ser  demitidos  de  suas  funções.  Na  oportunidade  disse  que  lamentava  a  postura  do  ex-prefeito  de   !
i   incentivar a população a não se inscrever para o concurso público por achar que o mesmo não iria ser   i
i   realizado. Sendo que, por conta disso as pessoas deixaram de se preparar para o mesmo. Disse ainda,    i
i   que tem sido constantemente cobrado  pela  população a falta de empresas em  nosso  município  para   i
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!   município.   Na   oportunidade   parabenizou   o   prefeito   pelos   trabalhos   de   terraplanagem   que   vem   !

!  ;eaaki:a.nt: r::d:ru EÊÍRi,oó B#:''ged|:esenàsueesatr: £::çg:sdceosTeusn ifduandc?:ná:i.Sã: ,::n::t:vâ[aÊá.,eFmT :  i
i   que vemos  hoje são pessoas  migrando  para  outros estados em  busca de  empregos  porque  o  nosso   i
i   município  não oferece  isso  a  nossa  população.  Quanto  aos trabalhos  que  estavam  sendo  realizados   i

!  àa; uen:àr:f:sàed iâseen i g::b::i Eb:aa apap::Ce.riavef,:iàad.:ntrÀLBrÊíãtuéàseTÃ d:gspereâá:o,eâ'|emx::,deroesd,â   !
!   situação de desemprego é preocupante, sendo que, tem sido constantemente cobrado por funcionários   !
!   esta questão da falta de emprego.  Haja vista,  que existem pessoas dizendo que se o funcionário tiver   !
!   apadrinhamento de algum vereador, ele continuará trabalhando. Porém, esta situação não é verdade e   1
i   quem  vier a  ficar será  pelos  seus  próprios  méritos.  Em  a  parte  o vereador JAIR  FRANÇA disse que   i
i   esteve  na  ASPEC  em  busca  de  informações  sobre  o  convênio  que  ó  firmado  entre  o  município  e   i
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!   obrigação  ir  à  busca  dessas  melhorias  aos  nossos  munícipes  e  que  devemos  também  concluir  o   !
1   trabalho  de  análise  das  contas  dos  ex-prefeitos  que  se  encontram  nesta  Casa  e  mediante  isso   1
i   enviarem.os 9.relatório ao TCM. Ato contínuo o PRESIDENTE disse que também lamentava a situação   i
i   dos funcionarios  e  disse  que  os  nossos  munícipes  realmente  não  tem  apoio  do  executivo  para  que   i
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!   sobre Executivo e as Comunidades.  Dizendo que já estamos terminando o terceiro ano de mandato e   !
!   até então não presenciamos  nenhuma obra a ser construída no município e os problemas com a falta   !
11
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!   de  remédios  em  nossos  postos  de  saúde  continuam,  assim  como  também  o  problema  de  falta  de   !
i   resposta  das  nossas  solicitações.   Disse  ainda,   que  os  problemas  na  área  de  iluminação  pública   i
:   continuam acontecendo no  munici'pio.  Falou  ainda,  que o  município ganhou várias  máquinas  para ser   i
i   investido na  agricultura  mais isso não está acontecendo e os agricultores ficam sem estes benefícios.    i
i   Em a parte o vereador RUBENS ROCHA disse que não é contra o vereador em falar dos problemas do   i•   munioi'pio,  porém,  o que  pode perceber é que o vereador tem  raiva do nosso  município e sugeriu  ao   .
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1   do  executivo  mais  não  tem  obtido  êxito  e  na  oportunidade  pediu  ao  presidente  que  cobrasse  do   1
i   executivo os valores  dos  serviços de terraplanagem e das  pinturas  que  são  realizados  no  município.    i
i   Em a  parte a vereadora DIONELY SANTOS disse que gostaria que o prefeito enviasse esses valores   :
i   bem  explicados   para  que   não  venhamos  a  ficar  com   nenhuma   duvida.   Disse  ainda,   que  temos   i
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!   pessoa  acompanhar os trabalhos ao  invés de  pedir para  nós que  somoé os  represen{antes. iegais da
!   população   e   isso   lhe   deixa   chateada.   Em   a   pane   o   vereador   THIAGO   ROCHA   sugeriu   que   1
i   cobrássemos do prefeito a listagem dos materiais que são usados nas obras.  Disse ainda, que devido   i
i   os aparelhos odontológicos estarem quebrados a população está sem este atendimento. Terios ainda,
;   o problema de água no município. Sendo que, por conta disso sugeriu ao prefeito que contratasse uma   i
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!   realizadas  no  município.  Finalizando.,  disse  que  devemos  co-brar e fiscalizai  mais  as.obras  em  nosso
!   município,  sendo  que,  o governador  tem  apoiado  mais  o  município  de  Benevides  do  que  o  nosso.
i   Conclu-indo  o vereádor DÉNIO  BRÁULIO agradeceu  os  comentários  dos  vereadores.  Ató contínuo o   i
i   PRESIDENTE informou a todos que havia chegado um documento do Ministério Público, onde informa   i

i:Í;3::xÍ::i:udEoévã:;:t:a.d:.eiF::::to:si:::ie::sa!soá::r;|::r:i:::it;di:naiso¥`:o;gvg:,r.á;:d::ss::cd:o:i:,:.3::Lge:i
!   de n° 007/19 que Dispõem sobre a Revogação da Lei Municipal n° 162/2003,  Retomando a Orientação,    !
!   Coordenação  e  Execução  dos  Serviços  de  lnfraestrutura.  Após  os  mesmos  foram  colocados  em   !
i   votação que foram aprovados pelos vereadores presentes.  Em seguida foi feita a leitura do Projeto de   i
i    Lei  n®  001/19  de  autoria  da  vereadora  Luísa Valente,  que  lnstitui  a  Semana  Municipal  do  Legislativo   |
i    nas   Escolas,   Objetivando  fornecer  aos  Alunos   lnformações  do   Poder  Legislativo.   Foi  feita  leitura    i
i   também do Pré-Projeto de Lei Municipal tambóm de autoria da vereadora Luísa Valente, Que lnstitui;   o  Setembro  Amarelo,   Mês  de  Prevenção  ao  Suicídio  e  como  Dia  de  Alusão  Municipal,  sendo  a   :
!   Segunda  Semana de .Setembro de cadá Ano.  Em seguida o Presidente baixou comissãc; dé jJstiça e
!   Redação  de  Leis,  para  que  pudesse  analisar e  dar  posterior parecer de  ambos  os  projetos.  Após  as   !
1   vereadoras  Lui'sa  Valente  e  Dionely Santos,  falaram  sobre  Ofício  de  n° 25/19 o qual  informa  sobre  a    1
i    Emenda  Parlamentar do Deputado Hélio Leite,  no valor de  125 Mil Reais para ser investido na área da   i
;   saúde em nosso município. Ato conti`nuo o PRESIDENTE informou sobre o evento que será realizado   i
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!   encerrada  a  sessão  às  12h50min.  Est:
1   diretora. Plenário Femando Conceição d
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vai  ser  assinada  pela  mesa   !

DIONELY MAR GENIA DA SILVA SANTOS                 LINA CAR BARBODA DA SILVA
Vereadora -1a secretária                                                   Vereadora -2a secretária
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