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REALIZADA EM 05 / 11 / 20.

Às   10h05mn   do   dia   05   de   Outubro   2020,   a   Presidente  interina   vereadora`  Dionely   Santos,

Rocha para fazer a leitura bi'blica e a oração inicial. Em seguida s-o]icitou a 2a secretária paTa fazer a
chamada  dos  vereadores,  onde fioou  oonstatada  a ausência  do vereador Clovisson  Silva,  o qual
chegou no decorrer da sessão. Após foi feita a leitura da ata da sessão anterior que foi  aprovada
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!   respeitando os preceitos  regimentais deu  inici-o a sessão ordinária solicitando ao vereador Fabson   1
_      _  _____  _  _-`    -_ -----,- _' ----,,

i   Dax,  para  fazer  par(e  da  mesa  como  1°  secretário  interino.  Após  solicitou  ao  vereador  Rubens   1-.

:   sem  retífícações.  Passando  ao  Pequeno  Expedjente  a  vereadora  LUÍsA VALEhTE  fa[o.u  sobrà   :
Solicitação de Serviços Públicos. Solicitando em caráter de wgência os serviços de manutenção das   !

Orçamento.  Dizendo que tem candidato comprando votos desca;adamente.  Porém,  devemos lutar
para acabar com esse tipo de sftuação no municípjo. Quanto a Comissão de Orçamento, disse que
na  sessão  anterior cobrou  o  parecer sobre  as  contas  do  ex-prefeito  Ciro  Góes  e  até  então  não
obteve  resposta,  portanto  gostaria  de  saber  quando  essas  contas  iriam  ser julgadas  por  esta
plriria.  Informou também,  que estavam querendo vincular sua  campanha com a dos candidatos
Ciru Góes e  Marcus  Colares,  haja vista,  que  sua  campanha  é  independente.  Na  oportunidade foi
repassada  a  presidência  ao  Presjdente  titular  vereador  Clovisson  Silva,  que  havia  acabado  de
chegar.  Passando  ao  Grande  Expediente  o  vereador  EDUARDO  NASCIMENTO  falou  sobre
Coleta Seletiva.  Mostrando-se preocupado com esta sftuação do lixo em nosso município, os quais
não estão sendo recolhidos e descartados corretamente.  Falou ainda, que no município de Marituba
existe  uma  cooperativa que faz a  coleta  de vidro,  sendo que,  este  material  é  enviado  para outro
estado  para  ser  reciclado.  Porém,  este  é  um  tipo  de  material  que  temos  bastante  em  nosso
município,  que  poderiam  gerar  emprego  e  renda  aos  nossos  munícipes.  Em  a  par(e  o  vereador
RUBENS  ROCHA  disse  que  esta  é  uma  das  maneiras  de  gerar  empregos  em  nosso  munici.pio.
Também em a parte o vereador FABZON DAX falou que o prefeito pode ajudar nesta questão e não

_  _    ___q_ ---------- _  -`5--_--`'_'`_`-'`---_-     ,

!   ruas  que  ficam  por  trás  da  Feira  do  Produtor  e  para  as  ruas  que  dão  acesso  a  comunidade   !
i   Baoulândia.   0   vereador   RUBENS   ROCHA  falou   sobre   Compras   de   Votos   e   Comissão   de   i

`,

i   n?. sessão  anterior cobrou  o  parecer sobre  as  contas  do  ex-prefeito  Ciro  Góe-s  e  até  então  não   :

i   ch-egar.  Passàndo  ao  Grande  Expediente  o  vereador  EDUARDo  NASciMENTo  faiou  sobre   i
_______     _  __  __'___     ___'-___ -.-.. '_,    1__    '.-' .-------   +1\,     .

:   estado  para  ser  reciclado.  Porém,  este  é  um  tipo  de  material  que  temos  bastante  .em  nosso   !

Concluindo  o vereador  EDUARDO  NASCIMENTO  agradeceu  as  ponderações  dos  verea.dgr.es  g   i
J:___   _.._   __J_   J£   ___,___1_   _____    _,1_     _   _1.

i   devemos  esperar que  empresários  de fora  venham  ganha'r dinheiio em -cima de  nos;o  município.   i
!    Concl[Jindn  r`  VÉ!raàílnr  Fhll^Rnn  NÁ_er:]kAF:^lTn  anraAa^,a.i  aÊ  r`^nAàro-ÂÂ-A^.  `,^.^.A^r^^  ^   .

!   sãQ\ candidatos  desesperadamente  comprando  votos,  querendo  ganhar  as  eleições  de  qualquer

disse que esta ó realmente uma altemativa para se gerar emprego e renda -em nosso município. 0
vereador RUBENS ROCHA falou sobre Eleições 2020. Dizendo que é a população quem irá avaliar
os trabalhos dos vereadores e decidir se reelegem ou não os mesmos.  Porém, o que observamos

i   n'   `ieira.  Na  opoiiu-n-jaààé--ãLãé-riú-qüã--àrú-á-ãa.c-ó-m-únTd-áà:..ã:vãríà.. h-áv:f u-h-.pTe-bi§ãiíoYeuua.:Uj-ri   i
;   escolher uma única pessoal para concorrer à eleição, diante disso acabaria com muitos candidatos   i

!i|;Íi¥j;n#:ehínu::iaoei:£i:!:;d::::aotfíí!¥jgsvnÉ;:isíe::v:aeí:a::gqe::=:p:;:ãi:s|:i:b:;ngs!Íí:gà:n':iicí.::;:::Ei!
!   salários de vereadores e prefefto que ainda está  em  poder da comissão.  Diante disso,  estaremos   !
i   fazendo o nosso papel que é de legislar e fiscalizar o nosso munici'pio. Ato contínuo o PRESIDENTE   i
!     __J._J--^..   __   _^'____=__   J_   --____J__   _    J=___     _  _agradeceu  as  colc€ações  do  vereador e  disse  ao  mesmo  que  as  contas  do  ex-prefeito já  estão

sendo finalizadas pela assessoria jurídica desta Casa e as contas de 2010 também do ex-prefeito
Ciro Góes, já Qstava à disposição desta Casa no TCM, para que possam também ser julgadas pelos
vereadores.  Quanto à  red`uçãó de  saiários,  disse que' à asséssc;ria  desta  Casa anaii.;oú-ó--r=fre-ri-ã6   !

:   projeto e sugeriu  que viéssemos através de  um ato fixador permanecer com os  mesmos  salários   !
com  um teto máximo de seis  mil  reais.  Mas,  quem  irá dar a  palavra final  é a  plenária  0 vereador   !
DÊNIO  BRÁULIO falou  sobre  Eleição  e  Corrupção.  Dizendo  que  estamos  próximo  de  mais  uma   i__ _  _    _  ___TT__     1__    ____...__   r._-` .... _    _ -...-. _   -' ..-.

;   eleição,  a qual  irá definir a situação política de nosso município onde o povo usará da democracia   i
i   para  escolher os  seus  representantes.  Portanto,  o que  podemos  observar hoje  no  município  é  o   i
`------------------.--------------.----------------------------__-_____.
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- _ - - - _ - - _ -----------------------------------------.------------------ _.
!   grande número da compra de votos por parte do candidato a prefefto Ciro Góes,  haja vista, que é   !

--~  --,1-_  J__L_  _=J__l=_    ___      ,      .
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_  _  _ _7   -_-_1,-_   ..-,-,   1---
por causa deste cidadão que hoje o município encontra-se nestà situação calamftosa com empresas
fantasmas,  funcionários  demitidos,  corrupção,  alugueis  de  imóveis,  esquema  com  o  município  de
Santa  Maria  e  muftas  outras  irregularidades.  Porém,  estas  sítuações  devem  ser  investigadas  e
denunciadas  à  polícia  federal  e  punir  os  responsáveis.  Em  a  parte  o  vereador THIAGO  ROCHA
parabenizou o vereador pelo tema e disse que, o que mais lhe entri§tece é presenciar a prática da
compra de votos em nosso munici'pio por ffindidatos que vem iludindo as pessoas com promessas
fDaÉsÍÊópBe#3#3:::aâes=cJeodsadLTmv::tháariopserdTavneer:àrd::empeesdTuaasiá:à#aoÉ:opn:::ià:::ãvoetí:£r

vender seus votos,  para que depois  possam cobrar suas  reinvindicações de seus  representantes.
Falou também, que o candidato Ciro Góes diz que não está do lado do atual prefeito majs tudo isso
é mentira, tanto é que seu secretário Jorge Dickson anda fazendo seivjços com os maquinários da
prefeitura.  Falou também,  que este  ündidato  passou  oito  anos  há frente da  administração deste
-,,-.1-1,-=_   _   __J_   L__   ____;   munjcípio  e  nada  fez  em  prol  do  mesmo.  Mas,  o  povo  está  alerta  para  esta  situação  e  saberá

1     .__^_L+ ----  :___   __   _J=_    J_    _,_ç    -         1,                -, __   _ _-_   -_-__T_-   --_--1-reconhecer isso no dia da eleição. Ato contínuo o ÉREsiDENTE  paràbenizou o vereador por seu
tema  e  também  pediu  a  população  para  que  viesse  ficar  atento  a  esses  candidatos  que  vem
t#aanndá.,uGdàbsrtíâ:aa:am¥és:aâLesevTedsos::e+oatã:rcao;óá:g:rêdnecí::pparro;P::epâ:#3ãnoã:TefnahzaeLens::

culpar  por  sua  má  escolha.  Passando  a  parte  de  Pioposição  repassou  aos  presidentes  das
cx)missões de  Legislação,  Justiça e  Redação de  Leis  e de Orçamentos  e  Finanças,  o 0rçamento
para o Exerci'cio de 2021, para que as mesmas pudessem analisar e dar seus posteriores pareceres.
E  não  havendo  mais  nenhum  assunto  a ser tratado  pediu  ao vereador  Rubens  Rocha,  para  que
fizesse a oração final. Após declarou encerrada a presente sessão às 11 h25. Esta ata depois de lida
e  discutida  vai  ser  assinada  pela  mesa  diretora.  Plenário  Fernando  Conceição  da  Silva,  05  de

i   Novembro de 2020.
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