Ata da (4ª) quarta sessão ordinária, do (1º) primeiro ano,do (1º) primeiro
período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada às vinte e três
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (23/03/2021) às (09:00)
horas, horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Santana do
Araguaia, Estado do Pará.Presidida pela senhora Rosa Mônica B. F. Graciano,
do (1º) primeiro secretário Elnatã Alves da Silva e do (2)º segundo secretário
senhor Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se a
presença dos Edis; Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique R. Silva,
Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelle S. de
Toledo,Fernando Mendes Lima, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza
Neto,Luebeth Lopes Brandão,Nailma Silva Aquino, Sara dos Santos Soares e
Sivaldo Correia de Azevedo.Havendo "quorum", exigido por lei, a senhora
Presidente agradece a presença de todos e convida a senhora Fernanda de
Toledo para preceder a oração inicial, a mesma convida a todos para juntos
fazermos a Oração Universal, que o próprio Cristo, acreditando que tudo aqui
esteja na direção e no controle do Senhor Jesus. Após a oração, a senhora
Presidente determina a leitura das matérias do expediente à saber: Projeto de
lei número 852/21, de autoria do Executivo Municipal "Dispõe sobre a criação
do Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos e controle
social do novo FUNDEB, definido pela lei federal nº 14.113/20 e dá, outras
providências"; Projeto de lei nº 854/21, de autoria do Executivo Municipal,
"Dispõe sobre a doação de área urbana a favor do Instituto Black Jaguar BJF,
associação sem fins lucrativos, e dá outras providências"; Projeto de lei nº
001/21, de autoria do vereador Fernando Mendes,"Dispõe sobre a criação do
distrito de Nova Barreira e dá outras providências"; Projeto de Resolução nº
003/21 de autoria do Poder Legislativo Municipal quê; "Dispõe sobre a
alteração do artigo 20 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santana
do Araguaia". Na sequência, a senhora presidente encaminha para as
Comissões Permanentes os Projetos de lei nsº 852 e 854/2021, do Executivo
Municipal e o 001/2011 de autoria do Senhor Fernando Mendes. Continuando,
a senhora Presidente fala que de acordo com que está no Regimento Interno, a
qualquer momento pode ser realizado esta eleição pra renovação da
Mesa,sabemos que todos os segmentos eleitorais possuem data fixa, por quê
nossa câmara tem que ser diferente? Precisamos manter uma harmonia entre
os vereadores e da forma que o Regimento se encontra todos os meses
ficaremos com aquela expectativa de que possa haver uma eleição, temos
muito que fazer pelo Município ao invés de ficarmos brigando pela presidência,
todos os vereadores assinaram esta Resolução nos garantindo a tranquilidade
em sabermos que existe uma data fixa para que haja essa reunião para eleição
da Mesa Diretora, ao sugerir enviar para as Comissões Permanentes em
consenso, todos aprovam para que vote sem a necessidade de Pareceres das
Comissões uma vez que todos assinaram o projeto, o senhor Alexandre Soares
questiona, se a dispensa dos pareceres são para todos os projetos
apresentados nesta data, o que a Presidente explica quê a dispensa dos

pareceres é apenas para o Projeto de Resolução 003/21, lembrando quê o
pedido de dispensa dos pareceres foi feito pelo senhor Isaías. Com a palavra a
senhora Fernanda, quê reitera o pedido verbal do vereador Isaías lembrando
que todos assinaram o pedido e qu~e foi discutido internamente, foi de
consenso, portanto, é pertinente o pedido pois entende-se que há
unanimidade, quanto aos Projetos do Executivo estes já foram encaminhados
para as Comissões e aguardaremos os pareceres.Não havendo mais
questionamentos a senhora Presidente então coloca em votação o projeto de
resolução nº 003/21, sendo aprovado por unanimidade. Com a palavra o
senhor Elivany que pede a compreensão de todos para lançar seu
requerimento verbal para que suspenda a sessão por alguns minutos e se
prepare os pareceres do projeto de lei nº 852/21 que trata da lei do FUNDEB,
já está na câmara alguns dias e não acha necessário que voltemos aqui para
uma extraordinária, já foi discutido internamente, por isso sugiro que votemos
hoje. Este Requerimento Verbal gerou algumas discussões então a senhora
Presidente pede para ouvir a Comissão de Educação onde o senhor Alexandre
Soares diz quê, de acõrdo com o Regimento Interno, uma vez que algum Edil
pedir Vistas ou encaminhar matéria para as Comissões ela pode tramitar até 45
dias, diante da situação, achamos por bem convidar novamente o Secretário de
Educação para analisarmos cada artigo, pois não queremos correr o risco de
ser culpados por decisões erradas,daremos o Parecer depois de uma análise
criteriosa com o assessor jurídico da Educação e do Legislativo. Requerimento
Verbal do Senhor Elivany foi retirado sem votação. Nada mais a tratar, a
senhora Presidente encerra sessão pedindo a todos para permanecerem no
auditório para outra sessão e determina que Lavre esta ata, quê, após lida e
discutida, se aprovada será assinada por todos os vereadores presentes.

Ata da 5ª (quinta) sessão ordinária, do (1º) primeiro ano, do (1º) primeiro
período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada às vinte e quatro
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (24/03/2021) às (09:00)
nove horas, horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Santana
do Araguaia, estado do Pará. Presidida pela Srª Rosa Monica B. F.
Graciano,do (1º) primeiro secretário Sr. eu Elnatã Alves da Silva e do (2º)
segundo secretário Sr. Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal
constatou-se a presença dos Edis: Anderson Alves de Souza, Dennes
Henrique R. Silva, Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda
Raquelle S.de Toledo, Fernando Mendes Lima, Glaucione Silva Costa, Isaías
Souza Neto, Luebeth Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino, Sara dos Santos
Soares e Sivaldo Corrêa Azevedo. Havendo 'quorum' exigido por lei,a senhora
Presidente lembra que nossas sessões estão acontecendo todas, no mesmo
dia em comum acordo para que possamos respeitar o Decreto que pede
distanciamento social e evite aglomerações, que a transmissão da sessão é ao
vivo através do Facebook, instagram e YouTube. Agradece a presença de
todos os presentes e determina a leitura das matérias do expediente do dia a
saber: Requerimento nº 001/21, de autoria do vereador Felipe Bringel,
solicitando que o poder Executivo Municipal faça um levantamento para saber
se estão ocorrendo cobranças indevidas da CIP- Contribuição de Iluminação
Pública aos moradores da zona rural e, quê, se caso comprove tais cobranças
ilegais pela empresa de energia, que sejam suspensas imediatamente;
Requerimento nº 002/21 de autoria do vereador Felipe Bringel, solicitando que
o poder Executivo providencie a imediata adesão do município ao programa
Títula Brasil, do governo federal; Indicação nº 017/21 de autoria do vereador
Alexandre Soares, solicitando Exmo. Senhor Prefeito Municipal para quê,
promova a construção do aterro e encascalhamento da Avenida que dá acesso
ao cemitério de Barreira do Campo, bem como a ampliação e construção do
muro da área no entôrno do mesmo; Indicação nº 018/21, de autoria do
vereador Alexandre Soares, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal
que determina a abertura de ruas na Vila do Retiro (15) quinze na
Cristalino;Indicação nº 019/21 de autoria do vereador Alexandre Soares,
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que promova as medidas
necessárias no sentido de concluir a obra do posto de saúde do Residencial
Rio Araguaia; indicação nº 20/21 de autoria do vereador Alexandre Soares,
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que promova o
bloqueteamento das ruas e avenidas do Setor Balneário nesta cidade. Com a
palavra o senhor Felipe Bringel quê cumprimenta todos, dizendo que seu
requerimento representa o anseio da população, precisamos cobrar do poder
público que se resolva essa demanda, fui cobrado por moradores do Cantão e
sabemos que através da Lei Nº 759/15 esta cobrança é ilegal,portanto,
precisamos fazer um levantamento, descobrir de quem estão sendo cobradas a
CIP e suspender esta cobrança pois está garantido em lei. Quanto ao Títula
Brasil, pedimos que o município se adéque para aderir junto ao Ministério da

Agricultura para acelerar e regularizar a titularização fundiária da zona rural,
dando credibilidade aos donos de terra que receberão seus títulos definitivos
que facilitarão para conseguirem benefícios. Quero destacar os secretarios de
administração Sr. Cleber, da SEMMA o Sr. Cleiton Carvelli, da Agricultura Sr.
Paulo Henrique, de obras o Sr. Divininho e, de transporte o Sr. Elio, que estão
desempenhando um ótimo trabalho para o município e que procuram nos
atender dentro da Lei e com respeito. O senhor glaucione diz que admira o
trabalho dos novos vereadores que chegaram com vontade de trabalhar, como
o pagamento da iluminação pública passa pelo orçamento anual e isto vai
diminuir o valor do Imposto cobrado pelo município, sugiro que o gestor possa
dar andamento neste fato com a maior urgência possível, mas quero lembrar
que votamos aqui uma medida solicitando que durante a pandemia a BRK,
empresa de água do município não fizesse cortes nas sextas-feiras e nem
vésperas de feriado, o que não vem sendo respeitado, essa empresa não tem
o menor respeito pelo consumidor e nem com o municipio, é a pior empresa
que já passou pela cidade e não acredito que com a empresa de energia será
diferente, mas estou de acordo com os seus pedidos. A senhora Presidente
então coloca em votação os requerimentos nº 01 e 02/21 de autoria do Senhor
Felipe Bringel sendo os dois, aprovados por unanimidade. Com a palavra o
senhor Alexandre Soares que cumprimenta a todos e se dirige ao Senhor
Felipe dizendo que nós parlamentares somos a voz do povo e que se esta lei
existe ela precisa ser respeitada de fato, e para isso, deveríamos saber qual a
configuração de zona rural, por exemplo em Barreira do campo,Vila Mandí e os
outros distritos e subdistritos, brigamos e pagamos para ter iluminação pública
que é precária e se formos isentos como será? É sabido que existe uma dívida
que vem de outra gestão, como pagar então? Proponho também que seja feita
uma nova proposta para diminuição do valor da contribuição. Quanto as
indicações, o trecho para o cemitério fica intrafegável no inverno ficamos sem
acesso para chegar ao cemitério para as famílias emterrarem seus mortos,e,
também peço providências no sentido de evitar as invasões, delimitando a área
e construindo um muro.Sobre o bloquetamento das ruas e avenidas do Setor
Balneário é uma necessidade antiga, pois, sabemos que lá há ruas que a única
benfeitoria que aguenta é o bloquete, tenho observado o empenho na fábrica
de bloquetes e peço por este setor, quanto ao retiro 15 da Cristalina, tem a
escola onde trabalhei por 4 anos e em torno dela foi se formando uma vila, na
verdade Agrovila, onde os pequenos agricultores se encontram para vender e
comprarem seus produtos, são seres humanos que necessitam ao menos de
ruas para transitarem, assim como no Cantão e também Retiro (14) quatorze,
nós parlamentares precisamos expor aqui as necessidades de nosso povo e
encontrar a solução para os problemas. Indico também que o Senhor Prefeito
conclua as obras do posto de saúde do Residencial Araguaia que se encontra
iniciado e depredado, obrigando a comunidade a se deslocar de uma distância
considerável, já quê o setor, é afastada do centro da cidade. Colocados em
discussão e não havendo, a senhora Presidente coloca então em votação

sendo que indicações nº 017/018/019 e 020/21 aprovadas por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar a senhora Presidente pede que todos permaneçam
no auditório para outra sessão pois devido ao cumprimento do Decreto da
pandemia as reuniões estão sendo realizadas no mesmo dia para evitar
aglomerações e encerra sessão determinando a mim que lavrasse esta ata
que após lida e discutida, se aprovada, será assinada por todos os vereadores.
Em tempo, a reclamação sobre o Cantão e o 15 da Cristalino feita pelo senhor
Alexandre é que nestes locais não existem ambulâncias para emergências.

Ata da 6ª (sexta) sessão ordinária, do (1º) primeiro ano, do (1º) primeiro
período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada às vinte e cinco
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (25/03/2021) às (09:00)
nove horas, horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Santana
do Araguaia, estado do Pará. Presidida pela Srª Rosa Monica B. F.
Graciano,do (1º) primeiro secretário Sr. Elnatã Alves da Silva e do (2º) segundo
secretário Sr. Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se
a presença dos Edis: Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique R. Silva,
Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelle S.de Toledo,
Fernando Mendes Lima, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza Neto, Luebeth
Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino, Sara dos Santos Soares e Sivaldo Corrêa
Azevedo. Havendo 'quorum' exigido por lei,a senhora Presidente invocando a
proteção e a graça de Deus, dá por aberta a sessão lembrando a todos para
que mantenham o distanciamento e não deixem de usar as máscaras, que a
sessão está sendo transmitida pelas redes sociais através do YouTube,
facebook e Instagram e determine a leitura das matérias do dia a saber:
Indicação nº 021/2019 autoria do Senhor Sivaldo Corrêa, solicitando ao Exmo
Sr. Prefeito Municipal que determine e promova a construção de uma ponte em
concreto sobre o Rio Campo Alegre na via de acesso à Gleba caju; Indicação
do 022/21 de autoria da senhora Nailma Aquino solicitando ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal para que promova a limpeza da área dentro do entorno do
Estádio Municipal, assim como efetue o corte da grama do campo e a
implantação da iluminação do mesmo;Indicação nº 023/21 autoria do Senhor
Fernando Mendes, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que
promova a construção de duas pontes de concreto sobre o Rio Taquari na via
de acesso à região do Rio Preto; Indicação nº 024/21 de autoria da senhora
Nailma Aquino, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que
promova a construção de uma praça na área pública em frente às casas
populares do setor seringal; Indicação nº 25/21 de autoria dos vereadores
Fernando Mendes e Fernanda de Toledo, solicitado ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal para que promova a implantação inclusive por vias documentais, de
consultório e atendimento odontológico no Estratégia de Família de Nova
Barreira. Com a palavra o senhor Sivaldo que diz a todos que passa pela
dificuldade de extrair de lá da Gleba Caju a sua própria produção, pois, todos
sabem que ele é morador de lá,portanto, ele próprio vive na pele essa situação,
que, esteve recentimente em Belém juntamente com a Nailma Fernanda e
Rosa Mônica e fizeram um pedido ao Deputado Alex Santiago onde
conseguiram um recurso para esta Ponte de Concreto, inclusive quero
informar, quê, a primeira parcela já está em conta, portanto falta agora apenas
organizar licitações, papeladas e esperar passarem as chuvas para que se
iniciem a construção desta ponte de concreto a qual trará contentamento aos
Pequenos produtores da região. Não havendo discussões acêrca da indicação
a senhora Presidente coloca em votação a indicação 21/21 do Senhor Sivaldo
Correia, aprovada por unanimidade. Com a palavra senhora Nailma Aquino,

que diz que devido a pandemia o esporte em Santana , anda meio parado e
quê, o novo estádio, nem está ainda terminado, mais que durante a última
semana foi assunto bem comentado nas redes sociais, pois a situação do mato
lá dentro está grande pois nessa época de chuvas e isto é comum portanto é
necessário e urgente que cortem a grama e que acabem com mato que está se
alastrando por lá. Quanto ao Seringal, é um bairro muito grande, aberto e as
crianças de lá estão sem diversão pois, a quadra que atende ao bairro é da
Escola Casadine, uma praça ali em frente às casas populares, traria
entretenimento para jovens e crianças do setor. Gostaria de frizar aqui, quê a
indicação do deputado Alex Santiago da ponte do T. do Pau Brasil, o recurso
já foi liberado e que já foi também licitado. Não havendo discussão sobre as
Indicações, a senhora Presidente coloca em votação as Indicações nsº
022/024/21, aprovadas por unanimidade. Com a palavra, a senhora Fernanda
que é em defesa de sua indicação conjunta com o colega Fernando, solicita ao
Exmo Senhor Prefeito Municipal para que inclua por vías documentais, de
consultório odontológico na Estratégia de Saúde Familiar de Nova Barreira,
pois a população encontra-se desassistida desse tipo de atendimento e o que
falta é que seja feita a tramitação de documentos exigidos pelo Ministério da
Saúde, local, espaço e cadeira já temos, ou seja, o que falta é apenas um olhar
de carinho para resolver a situação. Colocado em votação a indicação nº 25/21
de autoria do Senhor Fernando e Fernanda de Toledo foi aprovada por
unanimidade. Com a palavra o senhor Fernando Mendes que fala sobre a sua
indicação 023/21 que diz que considerando a dificuldade das pessoas ali da
Suçuapara, Rio Preto, lá é primordial a construção destas duas pontes, todos
os anos ponte cai, quebra, rio carrega, madeira cede tornando-se um problema
para a escoamento da produção de alimentos, gostaria de contar com o apoio
dos colegas e pedir ao Senhor Prefeito que olhe com carinho para aquele povo.
Quero pedir licença a senhora presidente que já enviou meu projeto às
comissões para falar que nasci e me criei em Nova Barreira, que ainda é uma
vila, e, o sonho de muitos moradores é ver lá, se transformar em um Distrito,
para não termos que depender tanto da sede do município, lá é como se fosse
um bairro de Santana e se conseguirmos transformar em Distrito, podemos
conseguir alguns recursos, o que ajuda o gestor em muitas responsabilidades.
A senhora Presidente então pede aos demais vereadores para deixar esses
comentários para as considerações finais que será na outra reunião logo a
seguir, coloca em votação a Indicação nº 23/21 do Senhor Fernando sendo
aprovada por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, a senhora
Presidente convida a todos para permanecerem no plenário para próxima
sessão a seguir e encerra sessão, determinando a mim que lavrasse esta ata
que, após lida e discutida, se aprovada será assinada por todos os vereadores
presentes.

Ata da 7ª (sétima) sessão ordinária, do (1º) primeiro ano, do (1º) primeiro
período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada às vinte e seis
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (26/03/2021) às (09:00)
nove horas, horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Santana
do Araguaia, estado do Pará. Presidida pela Srª Rosa Monica B. F.
Graciano,do (1º) primeiro secretário Sr. Elnatã Alves da Silva e do (2º) segundo
secretário Sr. Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se
a presença dos Edis: Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique R. Silva,
Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelle S.de Toledo,
Fernando Mendes Lima, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza Neto, Luebeth
Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino, Sara dos Santos Soares e Sivaldo Corrêa
Azevedo. Havendo "Quorum" exigido por lei,a senhora Presidente invocando a
proteção, direção e a graça de Deus, lembra a todos que usem suas máscaras
e continuem mantendo o distanciamento social em respeito ao Decreto sobre a
Pandemia, sabe que é puxado realizar as quatro reuniões num dia só, mais
que é preciso, para evitar aglomerações, assim, dá por aberta a sessão
determinando a leitura das matérias do expediente do dia, a saber: Indicação
nº026/21, de autoria da vereadora Fernanda Raquelle S. de Toledo,
solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova a pavimentação
da Avenida Cleusa Alessandro localizada no seringal I; Indicação nº 027/21, de
autoria da vereadora Fernanda Raquelle S.de Toledo, solicitando ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal para que promova a reforma do prédio da Estratégia da
Saúde familiar de Vila Mandi, bem como retorne o serviço odontológico do
mesmo; Indicação nº 028/21, de autoria da vereadora Fernanda Raquelle de
Toledo, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova em
caráter de urgência a recuperação da Av. Lurdes Lemos de Moraes no setor
Carajás; Indicação nº 029/21, de autoria da vereadora Fernanda Raquelle S. de
Toledo, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova a
realocação do Lixão para um local adequado; Indicação nº 030/21, de autoria
da vereadora Fernanda Raquelle S.de Toledo solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal para que retorne o atendimento Pediátrico para a maternidade
Municipal; Ofício nº 13/21, de autoria do Executivo Municipal, para nos termos
do artigo 70, parágrafo segundo da Lei Orgânica do Município, apresentar na
lista dos sugeridos para representar em Barreira dos Campos e Vila Mandí,
após deliberação e aprovação da câmara como agentes distritais os senhores
Antônio Carlos da Silva Costa e Luiz Pereira Queiroz, respectivamente. Com a
palavra a senhora Fernanda Toledo, que inicia sua fala falando sobre Avenida
Cleusa Alessandra que dependendo de onde venha ela seja a primeira rua, e
não a última da cidade, é de grande movimentação pois faz parte da rota de
circulação dos ônibus da JBS, quê no momento, os moradores estão colocando
entulhos para tamparem os buracos pois está intransitável e a manutenção
precisa ser urgente. A reforma do posto de saúde da Vila Mandi, fizemos uma
visita e vimos que a situação do prédio está de dar pena, ficamos tristes e ao
mesmo tempo esperançosos pois a última pintura feita lá foi na gestão de

nosso atual prefeito,portanto, acreditamos que olhar Generoso de nosso gestor
fará uma reforma e também retornará o atendimento odontológico para
comunidade; A avenida principal do Carajás, adiante da boate EDHIFERENTY
possui crateras enormes, risco eminente de acidentes e acidentes graves pois
tem uma cratera que cabe um carro e algum desavisado pode ser
surpreendido, sabemos que neste período chuvoso é quase impossível evitar,
mais a operação tapa-buraco não pode parar, principalmente porque lá é via
de acesso para entrada da cidade.Sabemos que nosso gestor tem um olhar
rápido e precisamos resolver a situação do Lixão,o constrangimento que
passamos ao acompanhar o enterro de amigos é muito grande, trata-se de
saúde pública, emana riscos físicos, químicos e biológicos, precisa-se quê
sejam tomadas providencias urgentes pela Administração,Vigilancia Sanitária,
Poder Público e Meio Ambiente. Sobre o atendimento Pediátrico, antes era
feito na maternidade, indico para que retorne uma vez que a maternidade é o
local mais apropriado para o atendimento. A senhora Presidente então coloca
em votação as indicações da senhora Fernanda de Toledo 026/027/028/029 e
030/21, em votação sendo todas aprovadas por unanimidade. Continuando, a
senhora Presidente abre a discussão sobre Ofício 13/21 do Executivo, fala
sobre o fato de que todos sabemos da importância do agente distrital, ajuda
muito nos distritos e quê o artigo 70 da nossa lei orgânica diz que a câmara
aprova os nomes sugeridos pelo executivo, não vou usar de rodeios, não sou
contra os nomes sugeridos, mas acredito que possamos fazer uma
complementação na lei pois ela não é clara, em se tratando das atribuições do
agente distrital, até onde se limita suas obrigações, na limpeza, na iluminação
pública... qual as tarefas realmente são de sua alçada? Proponho inclusive um
requerimento verbal para o artigo 72 inserindo as atribuições do agente distrital
na Lei Orgânica. A senhora Presidente diz que podemos analisar a proposta do
vereador e fazer essas modificações na lei colocada em votação o Ofício, foi
aprovado por unanimidade.O Sr. Glaucione nas considerações finais diz que
vários secretários se faziam presentes mas já se retiraram, quê estamos aí
passando por muitos problemas, dias cheios de ocupações, reuniões internas,
muitas matérias para um dia só e ainda temos que esperar por 30 dias para
nos reunirmos novamente, vejo que no caso de um depoimento a Polícia Civil
por exemplo, se em cinco dias não comparecer poderá ser preso, e no nosso
caso, esperamos 30 dias e nossas respostas não chegam, sugiro que nossas
sessões sejam semanais, para não sermos prejudicados, nosso trabalho junto
aos secretários municipais ficam desvalorizados, acredito senhora Presidente,
no seu potencial e sei que achará uma solução para esse problema.O Sr.
Fernando Mendes diz que apoia o vereador da Glaucione e diz que o município
foi contemplado em Janeiro, com uma Patrulha Mecanizada para Nova Barreira
e também uma ambulância, em fevereiro através do deputado federal
conseguimos também outra Patrulha mecanizada e sugiro que ao
conseguirmos benefícios para o município, coloquemos exposto aqui em frente
ao prédio para que o povo saiba que nossas viagens não são em vão. O Sr.

Elivany agradece a presidente pelo suporte dado a todos nós na viagem à
Brasília, que foi com muito prazer que apresentou os amigos vereadores e o
prefeito ao seu Deputado, que é municipalista e muito tem feito pelo nosso
município que os colegas levaram seus ofícios e foram atendidos. A senhora
Fernanda diz que agradece o empenho do senador Zequinha Marinho na luta
por recursos para Patrulha mecanizada, Casa de Farinha recurso para
recuperação de estradas vicinais, máquina PC e o comprometimento em enviar
10 máquinas para Diálise assim que o município estiver apto a receber, como
fui gestora da pasta da Saúde sei como é o sofrimento dessas pessoas que
tem que ir para Redenção fazer o tratamento e ter estas máquinas aqui é a
realização do sonho de todos que dela necessitam e, senhora Presidente,
quero reiterar que seja realizado um acordo de Cooperação Técnica com a
governança para que possamos com a base, buscar meios para o
desenvolvimento do nosso município. O senhor Alexandre, parabeniza o
Senhor Prefeito, senhor Adenilton Secretário de Educação, nossa Presidente
que foi incansável sobre os precatórios, não esquecendo o Sr. Bitinguinha que
foi a todas as reuniões, sobre as reuniões da Vigilância Sanitária não tivemos
conhecimento nenhum nem sobre as reuniões, nem sobre as decisões. A
senhora Sara, diz que é grata a Deus por estar aqui e que está empenhada em
contribuir pelo melhor desenvolvimento do município, quê na primeira sessão
deste ano falou sobre este aterro sanitário ou lixão que tanto nos envergonha,
não existe motivo para prorrogar esta mudança de local é urgente e imediato
que providências sejam tomadas. A senhora Presidente diz que devido a
pandemia, uma hora flexibiliza, outra hora fecha tudo, fica difícil de fazermos
mudanças, mais vamos discutir o pedido do vereador Glaucione sobre a
possibilidade de mudança para o dia das sessões, diz que o precatório é uma
vitória da classe, que nosso gestor teve a decência querendo nos apoiar,
sabemos que o antigo gestor gastou um pouco do dinheiro e a luta foi árdua e
infelizmente não fomos ouvidos no tempo certo, mais isso agora é passado.
Vamos alertar os Secretários para que nos avisem quando houver ações, afinal
fazemos parte de um grupo que caminha no mesmo sentido, o
desenvolvimento do nosso município. Agradeço a presença de todos e encerro
sessão determinando a mim que lavrasse esta ata, que após lida e discutida,
se aprovada será assinada por todos os vereadores presentes.

