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Às O9h48mn do dia 06 de Agosto do ano de 2020, o Presidente respeitando os preceitos regimentais

:   deu inicio a sessão ordinária solicitando ao vereador Thiago Rocha para que fizesse a leitu-ra bíblica   !
e  a  oração  iniciai  que  o  fez  no  Livro  de  Saimos  ioo.  Após  a  2a. se;réiárialé-Z-a--éháLãd-à-à-ã;   !
vereadores  presentes,  onde  ficou  constatada  a  ausência  dos  vereadores  Fabson  Dax  e  Dionely

ao   Pequeno   Expediente   o   vereador   JAIR   FRANÇA   falou   sobre   Con-templação

_   _      _   _     _    ___  --__     -__    --------,

!   Santos.   Em  seguida  foi  feita  a  leitura  da  ata  da  sessão  anterior  que  foi  aprovada  por  todos.
1   Passando

Legislativa.  lniciando  seus  comentários,  o  vereador fez  a  leitura  dos  requerimentos  e  solicitações
enviadas ao executivo,  porém,  alguns trabalhos foram  realizados e outros ainda estão aguardando
providências.  Desta  forma,  deixou  sua  mensagem  para  que  todos  pudessem  refletir  sobre  esta

âda:#:tLamçâopr.u£i:,i:a;a,"aaq::o:g,àiq:dp:ainn,faodr:onu.'qmuÉnis;Íi.óóuiisi.ie_,h;a-v]:e*:-;ào®-d:oi-e,:h:à:r!
!   aEnem  Vencedor;.  Sendo  que,  já deixou  agendado com  os vereadores  membno da  comissão  uma   !

_      _,_   _    --,- _   --__r---__---_-``-'``_```-`r'-_```    r`-\-\--\,   \,11\,,,1\,   \-,,\   \,   \C,lll-     1

reunião no dia  18/08,  para tratarmos desta sftuação com o referido cidadão.  lnfomou ajnda, que na
sessão anterior sua comissão ficou  responsável de solicitar ao prefeito,  a contratação  imediata de

:   profissionais que possam atuar na área.da saúde,  0 vereador RIJBENS ROCHA falou sobre Poder   ;

iL;#âj:g::deesE,ãuc=s¥j,%ànude?,gsu.eessuúa:apdr3E:itia#â:.a':n:daa:ãeont:advéasmeus:d,:Êan,:'àss:dpa.s,à|:f3ãidisso,   pediu   ao   Presidente   que   viesse   agilizar  estas   documentações.   Quanto   a   Educação,
parabenizou  em  nome  dos  vereadores:  Jair  França  e  Luísa  Valente,   todos  os  proféssores  e

pesar aos familiares  do jovem  Clovis  Barata,  da  comunidade de  Genipaúba  que veio  a falecer no   i
!   profissionais  da  área  da  educação  por  sua  data  comemorativa.  Finalizando,  deixou  sua  nota  de   1

_       _     ___   ___      _  __-__ _'_ ,--- _-    -_    1---'____'__    _     ,

último dia  02/07. Ato contínuo o PRESIDENTE agradeceu os comentários do úereador e disse que
esta  Casa  tem  priorizado os trabalhos e assim que as sessões termjnam as  documentações  são
enviadas ao executivo.  Na oportunidade também parabenizou os profissionais da área da educação
por  sua  data  comemorativa.  A  veneadora  LiNA.  BARBoSA  se  pronunciou  sobré-ihf-or-ri;ãtiJ-ó--é   !

!   -Parabenizar.  Informando  a  todos  que  estavam  sendo  realizados  os  trabalhos  na  comunidade  de   !
_     _  _   _  __  __    ___ __  _    _-__  __  _ _--    -_    r ..-.. _..-'__    ___ .-....-..,,- L,,\,    +,      '

Morada  Nova  mais  ainda  faltava  à  conclusão  de  alguns  serviços,  como  por  exemplo:  serviço  de   !
i   terrapianagem  e  o  sistema  de  água  daqueia  comunídade.  Na  oportunidade  parabehjzou  todàs  os   i
;   proféssore-s   e   os   vereadores   que   exércem   também   a   função,   por   sua   data   comemorativa.
i   Finalizando,  deixou  sua  nota  de  pesar  aos  familiares  do  senhor  conhecido  como  dFronhado"  da   i

comunidade de Genipaúba, pela perca de seu ente querido. Sendo que, por conta disso gostaria que
'_   _'`__       ____-_______c'__--''_l--1:   viéssemos   criar  um-a   lei   d-eterhinando   o   horário. de  funcionamento  dos   balneários   de   nosso   .

da  bebida  aicoóiica.  Mas,  esta  iei  ainda  iria  conversar  com  a  asàessoria  jurídica  desta-Casa  se
haverá  possibilidade.  Ato  contínuo  o  PRESIDENTE  agradeceu  as   informações  de  todos  e  na
oportunidade desejou  um feliz Dia dos Pais por sua data comemorativa que acontecerá no próximo

:   município,  para que desta forma venhamos evitar que acidentes trágicos voltem acontecer por conta   !

Govemo Munjcipal e Estadual.   Dizendo que na semana anterior do acidente que ocorreu na estrada
de Genipaúba, esteve na escola Santa Bárbara e no Pro Paz, onde teve a oportunidade de fazer um

domingo,   09/08,   Passando  ao  Grande  Expediente  o  vereador  RUBÉNS  ROCHA  faloú  sobre   i

vídeo da estrada de Genipaúba  mostrando a situação da  mesma e em  seguida  publicou cobrando   :_ _  _  _ __   ---- l--r---_  '''--`'_-'--_  -'`-_ç_-__  ''` --.-- \^  \,  \,,1,  +,\,=,\*1+,1*  ,,\+1,,1\^,\^  \^Jl,,all\+\,    ,

!   do governo  do estado  mais  atenção a este  município.  Falou  ainda,  que sabe  o quanto dói  perder   !
!   uma  pessoa  amada,  porque também já  perdeu  em  um  acidente sua  esposa,  sua cunhada e seu   I
!   amigo que estava dirigindo.  Por tanto, não é de agora que vem cobrando do govemo do estado esta   iresponsabjlidade  com  a  segurança   pública  do  nosso  municípío.   Sendo  -que,   por  causa  desta

publicação  foi  criticado  por  pessoas  que  dizem  que  este  não  é  o  papel  do  vereador e  sim  dos
deputados  Porém,  como  vereador  tem  o  dever  de  me  preocupar  com  as  imegularidades  que

:   acontecem  no  município.   Haja  vista,  que  os  trabaihos  dé  infraéstrutura  nas  rod-ovias-àà-ho;;6   !
!   município  são  de  responsabilídade  do govemo estadual  e os serviços de tapa  buracos  que foram   !-----------------------------.----- _ -----.-------------------- _ _ _ _ _ . _ _ _.
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realizados nas rodovias do município, esqueceram de fazer na estrada do Genipaúba e na estrada
da  comunidade  do  Caiçáua,  onde  as  obras  ficaram  inacabadas,  além  do  asfalto  que  já  estão
desgastados  por causa  dos  serviços  de  má  qualidade  que  foram  realizados.  Falou  também]  que
havia premeditado esta situação do Covíd-19, em nosso município e não tomaram providencias para

;   prçvenir a nossa população.  Porém, são por causa dessas imegularidades que verh constantem'ente   !
cobrando do govemo estadual.  Na oportunidade sugeriu que viéssemos for-mar uma comissão para
imos  até  as  secretarias  do  estado  em  busca  de  recursos  ao  nosso  município.  Na  oportunidade
sugeriu que viéssemos cobrar dos deputados estaduais para que o governo viesse ativar o Pro Paz,
o  qual  se  encontra  abandonado  em  nosso  município.  Falou  também,  que  os  trabalhos  não  estão
sendo  realizadas  no  município  porque  o  prefeito  não  vem  à  reeleição.   Finalizando,  disse  que
mediante infomação,  um pré-candidato e ex-prefeito deste município, diz ter um dossiê de todos os

:   imos  até  as  secretarias  do  estado  em  busca  de  recursos  ao  nosso  município,  Na  oportunidade   !

:   vereadores  desta  Casa,  Mas,  isso  não  lhe  deixa  preocupado  e  irá  a  continuar  fazendo  o  seu   !
trabalho.  Em  a  parte  a  vereadora  LINA  BARBOSA  disse  que  temos  que  cobrar  do  prefeito,  até

:   porque o govemador atendeu a soiicitação desta Casa e mandou fazer ós trabaihos nà estrad.a de   !
Genipaúba,  só que a empresa  responsável  pelas obras  não fez o trabalho como deveria e agora
devemos solicftar o recapeamento gera[ daquela estrada,  por causa do tempo de existência e até

i   mesmo  pelo  trafego  pesado  que  a  mesma  vem  sofrendo  diariamente.   Concluindo  o  vereador   i-l ,--L,-  _-_. -_
i   RUBENS  ROCHA  agradeceu  os  comentários  de  apoio  da  vereadora  Lina  Barbosa  e  disse  que
i   devemos continuar iutando para conseguirmos nossos objetivos. Ato contínuo o PREsiDENTE diése   i
;   pu: çom.o.yereador seu objetivo é lutar em  prol de nosso município.  Haja vista,  o que observamos   :hoje é a falta de comprometimento do executivo para com a nossa população. Sendo que, esta Casa

tem  feito  o  seu  trabalho  de  legislar,  cobrar  e  fiscalizar  como  manda  o  nosso  regimento  e  a  lei

término  de  nosso  mandato.   Quanto  os  problemas  -em  nossas  estradas,  com  certeza  é  nosffi   i
responsabilidade,   porque   somos   os   representantes   legais   deste   município.   Na   oporiunidade   |

!   orgânica  deste  município,  Porém,  disse  ter  esperança  dos  trabalhos  serem  realizadas  antes  do   !
_      _          _         _  _  ____     ____--__     _     _____-    '  -0...'-''`_    _    -._.      '

igs:f:I;:e:g:::c€:::;:s:drd::;FÉ:ríu;;:ri;:a:::Ei:Éà?:£r,sâí£';,:a:âd::i:sàqe:s:,::oseg:v;Íaa;sia:e:ni;::Íe'à:ipãaãulo;itía;a#:ii

;   para  que  a  comissão  pudesse  analisar.  Ato  contínuo  o  PRESIDENTE  disse  que  esta  me-sa  irá   i

::#Tg:tnah:à:sptrrogxp#::ss:âscõoõe:j.sÊã:ãeoqhuaev::dpáo£oa:;F#e:#mvear:â::troRau¥e:s,r::acdhoa:ràíí:t::traaorí

estávamos apenas no aguardo de uma resposta. Passando a parte de Proposição foi féita a leitura

g3872aóeó::g:s:à;o:7::3,:av:â:iss.ãdood:.Jpu.s,:í#.en:eÂ#o.ddàÀedài::::,rae£::àbFiràe#u:Fciàâ,,,n;
qual foi  pedido vista  pelo vereador Valdeir Costa e por conta disso o mesmo foi  retirado de pauta,

vereador Thiago Rocha, para que fizesse a oração final,  Em seguida declarou encerrada a presente
sessão  às  10h45mn.  Esta  ata  após  lida  e discutida vai  ser assinada  pela  Mesa  Diretora.  Plenário

;   Femando Conceição, 06 de Agosto de 2020.

V6t
'so,-N7:é`,[•«N%/#A
Presidente

RG:  RG: 2610257 / CPF:  538.917.202-25

LINA CARMEM BARBOSA DA SILVA
2a Secretária

RG:  2164549 / CPF: 481.397.342-68
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