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i    REAL[ZADA EM 25/02/21.                                                                                                                                                            i
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i   Às  O9h40mn  do  dia  25  de  fevereiro  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um  (25/02/21),  o  Presidente   i
i   respeitando os preceitos regimentais deu inicio a sessão ordinária solicitando ao segundo secretário   i
i   para que fizesse a chamada dos vereadores presentes, onde ficou constatada a presença de todos   i
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!   que  irão trabalhar na Assessoria  Jurídica  e  Contábil  desta  Casa,  durante esses dois  anos  de  seu   !
1   mandato a frente da administração deste Poder Legislativo.  Passando ao Pequeno Expediente foi   1
i   concedida  a  palavra  ao  vereador  FABSON  DAX  que  falou  sobre  os  trabalhos  de  lnfraestrutura   1
i   Municipal.  Dizendo  a  todos  que este  é  um  tema  que  na  legislatura  passada foi  bastante  debatido   i
i   nesta  plenária  e  por conta disso gostaria que esta Casa viesse a  cobrar do executivo  uma atitude   i
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!   expor sua  plataforma de trabalho.  0 vereador JAIR  FRANÇA falou  sobre  Estrada  de Genipaúba -   '
!   PA 48.  Infomando a todos que os Trabalhos na referida rodovia  haviam sido reiniciado,  haja vista,    !
!   que estava sendo feito um serviço de boa qualidade.  Na oportunidade parabenizou o Governado por   1

or ter se empenhado em  ir-à busca deste beneficio para   ii   tér autorizado este trabaiho e aó Prefeito
i   nossa população. 0 vereador RAFAEL G8ES falou sobre FUNDEB.  lnfomando a todos que estava   i
i   encaminhando  ao  prefeito,  um  ofício  pedindo  explicações  sobre  o  pagamento  do  FUNDEB  dos   i
i   professores de nosso município e desta foma  possamos saber se já  houve este pagamento e se   i
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!   investidos.  lnfomou  ainda,  que esta  é  uma  lei  que foi  criada em  2009 e que deve ser respeitada.    !
1   Falou  também,  que  apesar de  estarmos  no  início  de  nosso  mandato tanto  este  Poder  Legislativo   1
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i   LIMA,  disse que as colocações do vereador foram  boas,  até porque também tem  sido questionado   i
i   por populares esta falta de infomação neste por[al. Também em a parte o vereador JAIR FRANÇA,   i
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!   muito  bem  infomada  e  com  certeza  estará  acompanhando  nesta  situação.  Ainda  em  a  parte  o   !
!   vereador FABSON  DAX disse que este é  um tema de grande  relevância,  o qual  nos pemitirá que   !
!   façamos este acompanhamento e assim possamos saber onde estão sendo investidos, os recursos   !
!   que  vêm  ao  municipio.   Concluindo  o  vereador  RAFAEL  GÓES  agradeceu  os  comentários  dos   i
i   vereadores e pediu ao Presidente desta Casa para que viesse fazer as devidas informações a este   i
i   portal.  Ato contínuo o  PRESIDENTE  parabenizou  o vereador por seu tema e disse que esta  Casa   |
i   tem  feito  seu  trabalho,  até  porque  tem  a  obrigação  de  mostrar  esta  transparência.  No  ensejo   ;
i   informou  a  todos  que  não  havia  mais  nenhum  vereador  inscrito  para  se  pronunciar  no  grande   i
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!   lmplantação  de  Coletas  Laboratorial   para  as  comunidades  de  Genipaúba,   Pau  D'arco  e   !
!   Caiçáua;  e  a  Revitalização  da  Feira  do  Produtor.   Em  seguida  ambos  foram  colocados  em   !
!   discussão e votação,  onde os mesmo foram aprovados por unanimidades seguido dos comentários   !
!   de  apoio  dos  vereadores:  Larrir,  Raimundo,  Moscoso  e  Dênio  Bráulio.  Após foi  feita  a  leitura  e  a   j
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!   defesa  do  Requerimento  de  n°  001/21   de  autoria  do  vereador  ALESSANDRO  DANTAS,  que   !
i   solicita:   Reforma  do  Mercado  Municipal.  Em  seguida  o  mesmo  foi  colocado  em  discussão  e   i
i   votação, onde os mesmo foram aprovados por unanimidades seguido dos comentários de apoio dos   i
i   vereadores:  Salomão,  Fabson,  Moscoso,  Jair,  Rafael,  Luiz  Saturnino  e  Raimundo  Lima.  Após  foi   i
i   fejta a leitura e a defesa do Requerimento de n° 001/21   de autoria do vereador FABSON DAX, que   i
i   solicita:   Expansão  da  Rede  de  Abastecimento  de  Água  para  a  Rua  Carlos  Coutinho,   na   i
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!   estava no aguardo de recursos do governado estadual, para que venha haver a construção de mais   !
!   abastecimentos de água em nosso município. Após foi feita a leitura e a defesa dos Requerimentos   !
!   de  n°  001   e  002/21   de  autoria  do  vereador  LARRIR  CARDOS,   que  solicitam:   Feira  Coberta   1
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i   discussão e votação,  onde os mesmo foram aprovados por unanimidades seguido dos comentários   i
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!   Expedito Ribeiro;  Construção de uma  Escola e Posto de Saúde ambos  ha Comunidade Ana   !
!   Júlia.  Após  foram  colocados  em  votação  que  foram  aprovados  por  unanimidades  seguido  dos   !
1   comentários  de  apoio  dos  vereadores:  Edson  e  Larrir.  Retornando  a  Presidência  o  PRESIDENTE   1
i   pediu  ao  vereador JAIR  FRANÇA  para  que  fizesse  a  leitura  e  a  defesa  de  seus  projetos.  Com  a   ;
i   palavra o vereador JAIR FRANÇA fez a leftura do Projeto lndicativo de n° 001/21  e do Projeto de   i
;   Resolução   de   n°   001/21,   que   Dispõem   sobre:   lmplantação   e   Nomeação   em   Placas   de   i
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!   convocou os vereadores para que pudessem se reunir na terça-feira para a fomação das comissões   !

!Fe,,T:adi:natedá,:Sâod;rià.bqaixean[mc:T,i:sÊ:noos.r.e#2ri|d:Seâruotjoe,t,:Sd:ov:reer:âgroréAEL%;Àgoui#Eáoé6eJtío:!
!   que  solicita:   Recuperação  Asfáltica  da  Rua  da  comunidade  de  Colônia  Chicano.  Após  foi   1
i   colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum assunto a ser   ;
i   tratado  o  PRESIDENTE  solicitou  ao  vereador  Jair  França  para  que  fizesse  a  oração  final,  em   i
i   seguida  declarou  encerrada  a  presente  sessão  às  11h35mn.  Esta  ata  após  lida  e  discutida  vai   i•--- :r`-J- h^l- LJl^-- l`:r^+^.^   Dl^r`Á-;^ [^--^-A-r^-^^:^Ã^  .E A^ f^`,^-^:.^ A^ .n.1
i   assinada pela Mesa Diretora. Plenário Fern

DÊNIO

25 de fevereiro de 2021.

SOUSA SILVA

RG  1411378 / CPF n° 25401939272

LARRIR NELSON CARDOSO SANTOS
i o Secretário

RG  1450540 / CPF n° 261.615.242-87

LUÍS SATUR
2o Secretário

RG 2701273 / CPF n° 450.180.65249
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