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ATA DA CENTESIMA QUADRAGESIMA 

SEGUNDA SESSÃO ORDINARIA 

REALIZADA AOS DEZESSETE DIAS DE 

FEVEREIRO DO ANO DE 2020 SOBRE 

PRESIDÊNCIA DA SENHORA LAENE DA 

COSTA VALE. 

 Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2019 as 08:30hs 

reuniu-se na Câmara de vereadores de Buritirana-Ma - Joao Alberto de 

Sousa- localizada na Av. Senador lá Roque nº 366 Centro Buritirana-Ma. 

A presidente em nome de DEUS E DAS LEIS DO PAÍS declarou aberta 

a Sessão, após verificar no livro de presença o quórum necessário para 

a abertura dos trabalhos Legislativos e conforme registro no livro de 

presença. Os vereadores que estavam presentes era: GYEDRE MATOS 

BARBOSA: JOAQUIM ALBINO COSTA; JOSÉ DE RIBAMAR 

MADEIRA; JERRY ADELMO PEREIRA BARBOSA; SEBASTIÃO AIRES 

PEREIRA; SOLIMAR DE SOUSA DO NASCIMENTO; WILAS SILVA 

ALMEIDA; VALMIR PEREIRA LIMA E LAENE DA COSTA VALE. 

Posteriormente a Presidente convida o Vereador Solimar de Sousa do 

Nascimento; a fazer a leitura Bíblica que leu em Hebreus 11 vers. 12. 

Logo após a presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura da ata 

anterior, que depois de lida foi colocada em votação e aprovada por 

todos. Em seguida a presidente autoriza o Jurídico Dr. João Menezes a 

fazer a leitura do parecer do projeto de Lei 081/2020, que depois de lido 

o parecer foi colocado em votação e aprovado por 6 votos a favor e 3 

votos contra, que foram os votos a favor Joaquim Albino Costa; José de 

Ribamar Madeira; Solimar de Sousa do Nascimento; Wilas Silva 

Almeida; Valmir Pereira Lima e Laene da Costa Vale, e os votos contra 

foram :Gyedre Matos Barbosa: Jerry Adelmo Pereira Barbosa e 

Sebastião Aires Pereira. Em seguida a presidente autoriza o Jurídico Dr. 

João Menezes a fazer a Leitura do projeto de Lei 081/2020 que dispõe: 

Autoriza o poder executivo abrir crédito adicional especial por Superávit 

financeiro e dá outras providências, o projeto foi colocado em votação e 

aprovado por 6 votos a favor e 3 votos contra, que foram os votos a 

favor Joaquim Albino Costa; José de Ribamar Madeira; Solimar de 

Sousa do Nascimento; Wilas Silva Almeida; Valmir Pereira Lima e Laene 

da Costa Vale, e os votos contra foram :Gyedre Matos Barbosa: Jerry 

Adelmo Pereira Barbosa e Sebastião Aires Pereira. Em ato contínuo a 
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presidente declara o projeto de Lei 081/2020 aprovado. E se inicia o 

período de falas, e a Presidente autoriza o vereador. Sebastião Aires 

Pereira a usar a Tribuna que cumprimentou a todos e disse:  Em relação 

ao Projeto em discussão nós estamos em debate desde as Sessão 

Extraordinária que nós fomos convocados, eu em momento algum nós 

dentro de mais de três anos de mandato aqui, vocês viram, a oposição 

com baixaria com falta de respeito, tentando travar nada do Município, 

eu me senti ofendido eu acho até que nessa parte o senhor gestor foi 

desrespeitoso no encontro pedagógico ele fez uso da fala, tentando 

jogar os professores que ali estava, contra nós quatro vereadores, que 

faltamos na Sessão Extraordinária que era para ser colocado o projeto 

em votação, dizendo que nós não tinha compromisso que não fomos 

para a sessão  acho ele ingrato nessa parte, porque nós prefeito, você é 

testemunha disso ninguém veio com falta de respeito com você até hoje, 

você nunca viu publicação, esculhanbação minha em lugar nenhum, 

mais as vezes o senhor tenta menosprezar os vereadores, sempre 

criticar, colocar que o vereador não serve para nada que vereador é isso 

é aquilo. Em relação do projeto nós tentamos, sim modificara-lo, em 

parte o projeto contempla 70%, 80%do que nós pedimos quem tiver a 

gravação da sessão passado do vereador Solimar pode observar que 

nós solicitamos que fossem colocadas no projeto quais seria as ruas 

que seriam contempladas, Só que não consta no projeto quais são as 

ruas, eu pergunto para qualquer um que não vão saber dizer. Quais são 

as ruas que serão contempladas? As estradas vicinais que o projeto 

contempla também está lá a estrada do Centro dos Machado. Que eu 

respeito o voto do vereador Wilas! Mais é a estrada que mais deu 

problema no município e a estrada que vai para o Centro dos machado, 

esta intrafegável e não contempla no projeto foi colocada a estrada do 

Cocalin 3, 4 quilometro que é trafegável, a estrada dos centro dos 

Machado que é trafegável, e tem que ter recuperação não só lá como 

todas as outras, mais existe prioridade que não contempla no Projeto, 

eu aqui fica o direito de cada um, sempre falei cada um é maior de idade 

responde pelos seus atos, quem votou a favor, quem votou contra, eu 

votei contra por esse motivo porque é o único momento nesse mandato 

que eu estou vendo um vereador ter voz e vez aqui de tentar indicar 

para onde é que o recurso vai, foi até bom senhor prefeito você 

comparecer aqui, porque eu acredito que o senhor veio fazer a defesa 
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do projeto, e o senhor aproveita a sua fala para você explicar aonde foi 

que foi gasto os 120 mil reais do Parque de exposição e até hoje não se 

sabe o que foi feito e está lá só matagal, a Escola da Serrinha quem 

quiser pode ir olhar, foi aplicado um valor auto lá, não passou por aqui, 

porque disse que vereador não serve para nada, vai ver a situação que 

a Escola está para ver se um de vocês tem coragem de mandar seus 

filhos para lá, parede rachada, o teto baixou está o maior problema com 

aquela escola, nova, que nem uso teve. Então são essas situações que 

nós estamos aqui não é tentando prejudicar administração, nós estamos 

tentando é zelar pelo recurso que é de responsabilidade nossa, está 

aqui uma obra que foi entregue agora 500 mil reais ali no Açude. Será 

se foi gasto 500 mil reais naquele açude?  São essas e outros motivos 

que faz a gente ter cautela com o que está fazendo aqui. E para 

finalizar, em relação à fala de Estrada Vicinal nós sabemos que o 

município tem maquinas que daria para essa recuperação a máquina 

que o Município não possui que são carregadeira que são carro pipa 

existe aluguel, ano passado teve um aluguel aqui o tempo todo de uma 

caçamba e de um carro pipa que poderia estar no lugar agora trabalhar 

só Deus sabe onde. Agradeceu e Encerrou suas palavras.  

Posteriormente a presidente autoriza a Vereadora Gyedre Matos 

Barbosa a usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse: Faço das 

falas do vereador Junior a minha, inclusive teve a questão do açude que 

na Época eu votei contra, justifiquei, fui muito vaiada, e criticada mais o 

projeto foi aprovado e está lá a obra feita e agora vocês ficam na mente 

pensando se ali foi consumido 500 mil reais. Então em relação ao 

projeto eu votei contra porque acho que não é coerente, acho que tem 

outras estradas mais necessárias e importantes, não que todas não 

sejam importantes, mais na escala a gente ver outras estradas mais 

necessárias. Inclusive a estrada da Serrinha que o Prefeito pode 

explicar aqui, que foi o pedido daquela comunidade pessoalmente para 

ele e não foi realizado nem no primeiro mandato nem agora, a estrada 

do centro dos machados que inclusive o Vereador Wilas trouxe umas 

fotos de lá que realmente está intrafegável. E foi contemplado ai só uma 

parte é muito dinheiro 651 mil reais e eles podem ser destinados melhor 

que os dinheiros que recebeu aqui anteriormente. E que vocês possa 

lembrar das coisas que deram certo, não só das coisas que deram 
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errado, nós as vezes temos manias de lembrar só de um projeto dentro 

de oito anos que vereador não aprovou 1,2ou3 e as centenas que foram 

aprovado que deram certo, o mercado municipal inclusive na época eu 

também votei contra, achei que não era o local que não iria dar certo, 

mais está lá feito que a comunidade tire suas decisões se deu certo. E 

teve outros projetos que foi aprovado por mim junto com os outros 

vereadores e foi contemplado que foi feito e deu certo e que possamos 

também lembrar dessa parte. E aqui quero deixar meus sentimento 

aquela família pela sua perda   que está sofrendo uma dor incalculável e 

só o senhor jesus pode estar com ele nesse momento e dando conforto 

para aquela mãe que está passando por esse momento tão difícil. Que 

Jesus venha conforta o coração de cada um. Agradeceu e encerrou 

suas palavras. 

 Em seguida a presidente autoriza o vereador Wilas Silva Almeida a 

usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse: Falar aqui do projeto o 

que a Gyedre acabou de falar é importante nós reconhecer as coisa e 

ver de fato o que deu certo e o que deu errado. Independente da 

questão política, questão partidária assim como eu e todos os 

vereadores tem direito ao voto tem direito de expressar a sua opinião. 

Na primeira vez que o projeto foi colocado eu não estava na cidade, nós 

estava em recesso legislativo que o retorno seria para o dia 15 de 

fevereiro e voltamos antes, e devido eu não está na cidade   não 

participei da Sessão. Na sessão anterior participei tive acesso ao projeto 

e foi aonde se iniciou as conversas com relação ao projeto, que da 

forma que estava não teria condição de ser colocado em votação e 

discutimos conversamos e nós fizemos as nossas colocações a situação 

e oposição. Foram feito as pautas das emendas como o Junior falou foi 

contemplada em parte não foi da forma que nós queria.  A minha região 

foi contemplada com a ambulância que nós espera que de fato seja 

adquirida o mais rápido possível para aquela região que precisa e que 

necessita porque são nove comunidade e o ponto que tem uma 

ambulância que fica mais próximo e o povoado Varjão e como nem todo 

mundo tem acesso a internet e dificilmente a pessoa que venha precisar 

procura no Varjão pode acontecer que a ambulância não esteja na 

localidade devido está atendendo outra pessoa. Então essa ambulância 

para a região ela será de grande importância eu acredito que salvará 
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muitas vidas naquela região. Voltando para as estrada vicinais nós 

temos três estrada vicinais naquela região, tem a do Cajá branca que foi 

contemplada e são três quilômetros ela de fato não se encontra como a 

do tabuleirão que eu acho que dentro do município não tem uma igual 

àquela estrada vicinal, no Cajá branca  nós estava no festejo na igreja 

católica do jenipapo e a noite devido à chuva a comunidade do Cajá 

branca vinha para o festejo e ouve um acidente de moto devido a lama 

inclusive eu ajudei a levar uma moça para o socorrão que nós estava 

achando que ela tinha fraturado a perna mais graças a Deus não 

fraturou. Então é uma estrada que realmente precisa de reparos, assim 

como outras que tem dentro do município, assim como a do Tabuleirão 

que mais uma vez se encontra em estado de calamidade e precisa do 

suporte do município, no mês de janeiro eu mandei umas fotos para o 

Ricardo e pedi pra ver se pode fazer alguma coisa, porque os 

moradores daquela comunidade mais uma vez me  pedirão  socorro 

para que eu possa tenta interver junto ao município e pedir mais uma 

vez o reparo daquela estrada vicinal, que no mês de abril no ano 

passado depois de uma grande chuva a ladeira embarreirou e passou 

mais de três meses aquela comunidade insolada e foi feito um serviço 

emergencial em primeiro momento com a ajuda de alguns fazendeiros 

daquela região que ajudaram, em seguida a prefeitura destinou a patrou  

e uma caçamba para fazer um serviço emergencial, só que infelizmente 

não foi colocado piçarra e agora quando começou chover novamente a 

agua que vinha da chuva começou a gerar problemas novamente na 

ladeira  e hoje ela se encontra intrafegável, no trecho dos Centro dos 

Machados  até o Tabuleirão. Qualquer um dos senhores da que estão 

aqui pode ir lá e ver, o senhor prefeito pode mandar a equipe da 

secretaria de infraestrutura para dá uma olhada que vai ver a situação 

da estrada. Os moradores do Tabuleirão que tem carro estão deixando o 

carro no centro dos machados e estão se virando para trazer a sua 

produção de cima do Tabuleirão até o Centro dos Machado para depois 

trazer para a cidade. Sem se falar que naquela comunidade tem 

crianças que tem que vim para a escola, então descem a ladeira se 

arriscando para vim tanto na escola do centro dos machado quanto para 

outras escolas. 
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Eu  entendo que o município tem muitas dificuldades, assim como todos 

nós temos na nossas vidas pessoais, mais temos que dá prioridade, eu  

não estou aqui dizendo que eu quero que dê prioridade só a minha 

região ou a estrada do tabuleirão, vamos da prioridade as estradas 

vicinais que mais estão prejudicada no momento, e tem coisas que eu 

espero assim como alguns vereadores gostam de colocar aqui, que 

mesmo não tendo sido colocado no projeto mais que a prefeitura na 

pessoa do senhor prefeito e seus secretários possam está dando uma 

olhada diferenciada as essas situação também, porque de fato pelo que 

a gente ver no município  tem estradas vicinais que hoje se encontra em 

piores situações que essas que foram colocada no projeto como a da 

Serrinha e a do tabuleirão. Inclusive tem algumas pessoas do tabuleirão 

que falaram que se for o caso eles destinam e podem até doar a piçarra. 

Porque lá em cima do tabuleirão tem piçarra suficiente que dar para 

fazer o serviço para melhorar a estrada deixar a situação onde as 

pessoas possam trafegar, onde possa escoar sua produção, onde as 

crianças precisam ir para a escola tranquilamente. Então eu acredito 

que nós fazendo isso principalmente a pessoa do prefeito quem vai 

ganhar não sou eu vereador quem vai ganhar não é o prefeito mais sim 

as pessoas do tabuleirão e a dos centro dos machados que precisam 

daquela estrada. Eu entendo que meu voto ele irá chateia umas 

pessoas  e deixar outras felizes, infelizmente o meu voto independente 

de lado que fosse iria deixar pessoas felizes e outras triste, e eu tive que 

atender o pedido de pessoas da minha região, porque a minha região de 

fato está sendo beneficiada com a ambulância , espero que seja 

adquirida o mais rápido possível e que a estrada do cajá branca seja de 

fato melhorada que seja feito de uma forma onde não venha dar 

problemas novamente, espero que a estrada do tabuleirão possa ser 

melhorada,  assim como outras estradas vicinais que tem dentro do 

município e  necessitam de reparo. Agradeceu e encerrou suas 

palavras.  

 Em seguida a presidente autoriza o vereador José de Ribamar 

Madeira a usar tribuna que cumprimentou a todos e disse: Quero fala ao 

vereador Junior, vereadora Gyedre não vou julgar vocês quem vai julgar 

vocês é o povo, porque nós sabemos que esse projeto, é um dinheiro do 

governo federal que vem para todas as cidades, dinheiro esse que no 
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projeto está falando para estrada vicinais e vias urbanas. Vereador 

Wilas eu quero  lhe parabenizar pelo seu voto eu tenho certeza que o 

prefeito vai ter alguma coisa para lhe falar a respeito daquela estrada, 

porque ele vai fazer, você lembra daquele tempo que o porte caiu que 

ele botou um gerador lá , pois ele vai fazer aquela estrada, uma coisa eu 

sei, se eu fosse adversário eu teria votado a favor, porque  eu sei como 

a Buritirana vivia e como vive Hoje e tenho certeza que o  Prefeito 

Vagtonio vai dá a explicação que você pediu vereador júnior a respeito 

do parque e dos dinheiro que foi aplicado. E quero falar que nós 

aprovamos a lei mais nós não temos poder de obrigar o prefeito fazer a 

minha rua e nem a rua de ninguém.  Eu queria que tivesse uma lei 

dessa, porque se dependesse de mim eu tinha botado junto do projeto 

para fazer aquele beco da rua da minha casa e o beco do Deí mais eu 

ainda espero que o prefeito bote, porque nós temos um prefeito 

competente e a Buritirana hoje é outra e faz gosto andar na Buritirana. 

Agradeceu e encerrou suas palavras.  

Consequentemente a presidente autoriza O vereador Joaquim Albino 

Costa a usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse; Vereador 

wilas você pode ter certeza que esta ambulância, o prefeito na vontade 

que tem, e os bons olhos, vai comprar essa ambulância o mais breve 

possível, quando esse dinheiro entrar com certeza nós vamos ter porque 

nós vereadores tem essa mesma vontade sua. Eu sei que você cobra 

para aquelas áreas como também nós cobramos. Aquela estrada do 

centro dos machados o ano passado também teve intrafegável, o 

prefeito foi lá, e arrumou, mais sabemos que nessa época invernosa 

igual essa a estrada corta até em Belém Brasília, aqui no ano passado 

cortou por essa época no olho d” agua, lá também é assim não é 

diferente, nós devemos agradecer a Deus pelo bom inverno que temos 

aqui. Eu votei a favor e aqui parabenizo o nosso amigo Wilas que é o 

vereador daquelas áreas. Porque tenho certeza que o prefeito vai fazer 

esse seu desejo o nosso, e o daquelas pessoas daquelas áreas, porque 

merecem uma ambulância e a estrada também.  A respeito do projeto, 

nós vereadores temos o poder de aprovar o dinheiro para vim para o 

nosso município, mais nós não tem o poder de obrigar o prefeito. o 

prefeito vai ver aqueles local mais precisado, no Centro Novo, Centro do 

Zé Nel, Jenipapo, Olho D” Agua, e outros lugares do município para 
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aplicar esse dinheiro, e nós não vamos cobrar isso dele, vamos é dizer 

onde for de mais utilidade tem o apoio do vereador Joaquim e os demais 

vereadores. E digo ao prefeito que nós estamos aqui para lhe ajudar no 

que for preciso e aprovar os projetos que for de utilidade e de 

necessidade para a nossa cidade. Agradeceu e encerrou suas palavras.  

Em seguida a presidente autoriza O vereador Solimar de Sousa do 

Nascimento a usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse: Primeiro 

prefeito eu quero lhe parabenizar, pela coragem de estar aqui hoje que 

não é para qualquer um, mesmo sabendo, que iria acontecer o que 

aconteceu, se fosse qualquer outro prefeito não teria coragem de estar 

aqui, isso prova que você é um homem firme, então meus parabéns. 

Vereador Sebastião você citou meu nome, na sua fala, nós tivemos sim, 

na sala da câmara conversando, e aqui na tribuna eu falei: olha nós 

conversamos lá, então está combinado vereador? Vocês entram com o 

pedido da ambulância e a gente entra com as estradas vicinais. Nós 

aprovamos o orçamento e depois, que é aprovado o orçamento entrou 

esse dinheiro. E nós estávamos só aprovando para esse dinheiro ir para 

a secretaria, que é a secretaria de infraestrutura e meio ambiente, e lá 

sim, já estava dizendo, estradas vicinais, recuperação de vias, já estava 

aqui e não tinha necessidade. Então eu acho que não precisava isso. E 

eu vereadora votei a favor do açude, votei a favor do mercado, sabe por 

quê?  Se tivesse alguma irregularidade o próprio fiscal da caixa, veio e 

aprovou o projeto como estava. Eu jamais vou deixar de aprovar, hoje 

como está o nosso açude. Eu vou ser contra as famílias que estão 

naquele mercado hoje? Deus o livre de fazer um negócio desse, ali tem 

pai de família que necessita daquele ponto para trabalhar hoje, então 

votei a favor e voto. Porque se tivesse algo errado ele não estaria feito 

porque teria reprovado. Vereador wilas passo aqui uma fala que o nosso 

amigo calambanjo gosta de dizer, você é um vereador inteligente. 

Inteligente porque, o seu povoado está sendo contemplado sim, e você 

pode ter certeza vereador que o que você pediu aqui o prefeito vai olhar 

e eu reforço o pedido do Wilas ao prefeito que dê uma olhada para 

aquela áreas na situação daquela estrada que ele tanto quer para 

aquele povo. E nós sabemos o quanto Buritirana mudou e nós 

queremos é avançar, eu nunca fui contra um projeto aqui, poderia até 

ser se ele não for pelo bem do povo, mais sendo para o bem do povo 
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pode contar sempre com o vereador Solimar que meu voto é a favor. 

Agradeceu e encerrou suas palavras. 

 Logo em seguida a presidente Autoriza o Vereador Jerry Adelmo 

Pereira Barbosa a usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse: 

Dizer para vocês, não aponte para não ser apontado, não brinque com 

coisa séria, eu não tenho medo de nada, vamos respeitar todo mundo. 

Votei contra, não contra gastar o dinheiro senhor prefeito, que eu 

sempre votei nas suas coisas, mais é assim, o que é acordado é 

acordado, vereador não tem poder de indicar outro, tem que fazer 

requerimento indicações, indicar, pedir, mais vereador tem o poder de 

manuseio do recurso. Quer dizer que nós podemos vim aqui adicionar o 

crédito para o prefeito gastar, sem saber aonde vai ser gastado, nada 

contra ele gastar o dinheiro.  No projeto está aqui dizendo 311 mil e 532 

reais pavimentação asfáltica pode ser bloquetiamento, o que nós 

pedimos era para o senhor prefeito, que não foi nós que pedimos para 

indicar as ruas não, para ele dizer qual era as ruas. Outra questão é 190 

mil reais para estrada vicinal, a estrada da lagoa nova precisa das 

reparação e muito, Cocalin 3 quilometro precisa, Cajá Branca precisa 

mais de 2 quilômetros e meio, 190 mil reais eu acho que dá do Senhor 

prefeito fazer não só recuperar. Ambulância foi um pedido nosso, agora 

aqui no projeto não diz qual é as ruas que vão ser gasto o dinheiro, diz 

lá na justificativa, mais espero que o senhor prefeito gaste, melhore 

essas estradas pelo povo, mais é lamentável Senhor prefeito que eu 

participei da inauguração, eu fiscalizei muita ela tirei muitas foto, aquela 

escola da Serrinha que foi construída simples, eu mesmo digo direto, 

doido é o pai que botar o filho naquela escola. Está lá hoje inauguramos 

a escola, nunca foi usada, e está lá caindo, hoje nós subimos nelas para 

destear todinha uma escola que nunca foi usada. Eu pergunto o que foi 

que aconteceu de errado? A empresa que teve a concessão   para fazer 

a obra, mais que o gestor tem o poder é quem paga, a câmara fiscaliza, 

mais eu também fiz minha parte, fui lá muitas vezes. Mais a gestão é do 

Vagtonio.   Ele tem o poder de gastar o dinheiro, nós autorizamos, agora 

ele gasta na rua que quer. O projeto do açude, na rede social é um, hoje 

ele é outro, mais fez, parabéns senhor prefeito você é um homem 

corajoso. Agora eu quero pedir também ao senhor com todo respeito 

que eu tenho pela vossa excelência, que os nossos órgãos públicos, 
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estão todos desamparado no momento, secretaria social, de saúde, a 

própria prefeitura, porque os funcionário estão tudo aqui dentro, então o 

povo estão deixando de receber os atendimento necessário hoje, eu 

acho bonito quando a gente defende o salário. Nunca tive ninguém para 

ofender no meu mandato, quem me deu foi meu povo, foi o suor do meu 

trabalho, não tenho medo, agora eu digo não aponte para não ser 

apontado, vamos tratar todo mundo com respeito, presidente lhe 

parabenizo pela forma que você vem conduzindo, parabéns aos 

vereadores pela forma que nós vem se comportando, respeitando o 

direito de cada um. Agradeceu e Encerrou suas palavras.   

Posteriormente a presidente Autoriza o vereador Valmir Pereira Lima 

a usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse: Eu quero falar para 

vocês que nos mandatos anteriores eu fui um homem muito violento, 

dentro das câmara, mais que violência era essas que aconteceu até 

prefeito caçado, pelo nosso pedido, coisas erradas, mal feitas, 

chegamos ao ponto de pedir o afastamento do prefeito, e vem vários 

mandato. Mais hoje eu mim sinto uma pessoa com outra cabeça com 

outra experiência dentro dessa administração, e o que acontece com 

isso que a gente vem com mais experiência e com mais educação de ir 

colocando na cabeça dos gestores é que melhores mais o dia a dia do 

nosso governo que a nossa sociedade se sinta feliz, porque quando o 

prefeito tem o trabalho péssimo as pessoas pagam caro com isso e nós 

vereadores também pagamos. E com a sensibilidade do nosso Prefeito 

que eu venho conversando muito com ele e a gente vem com essa 

parceria.  É claro que nem todos governo, é100%, por mais que ele 

queira tem isso, tem aquilo, coisa que acontece em nosso País desvio 

de dinheiro. Mais sinceramente eu vejo o nosso prefeito e nós 

vereadores que ele vem fazendo um grande trabalho, as vezes nós 

somos criticado mais, temos que estar preparado para críticas, que nós 

temos a consciência limpa, que nós queremos o bem para a nossa 

cidade, nós moramos aqui porque nós ia querer o mau para a nossa 

cidade e ver ela no fundo do poço, eu admiro o nosso prefeito, torcer 

que 2021 venha um grande prefeito até melhor, pela experiência que 

estão vendo como e que o nosso município está andando, não adianta 

hoje chegar prefeito aqui querendo nus desbriar, ou vocês a sociedade, 

nós não vamos aceitar isso. Mais assim nós estamos no caminho certo 
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o projeto foi a provado e graças a Deus o nosso município é quem 

ganha com isso.  Agradeceu e Encerrou suas palavras. Posteriormente 

a presidente 

 Autoriza o Prefeito Vagtonio Brandão a usar a tribuna que 

cumprimentou a todos e disse:  Dizer para a nossa alegria que mais 

uma vez estamos aqui na câmara participando e conversando sobre os 

avanço do nosso município, sabemos que aqui é um local onde debate 

as leis dos nossos municípios. E tive a oportunidade de ouvir os 

discurso e aqui com certeza vale apena eu me defender um pouco e vou 

começar pelo projeto. A gente não ouviu falar ainda, em nenhuma 

cidade que esteja acontecendo essa discussão desse dinheiro, eu não 

sei nem explicar direito se realmente vereadores estão concordando ou 

como é que está acontecendo aí, mais a nossa cidade é uma das cidade 

que nós estamos passando por isso, eu não vou culpar ninguém porque 

não deixa de estar sendo valido os discurso, mais aqui como já foi 

falado o que está se discutindo aqui é mais um acordo.  Porque é como 

o vereador Solimar falou é claro no Orçamento quando a câmara vota já 

está dizendo, que todo recurso do município é para ser aplicado no 

município, e no orçamento lá não tem dizendo o nome das ruas, o 

dinheiro, para saúde para isso ou aquilo, está dizendo que é para 

investir, e esse recurso veio para ser feito dessa forma para a câmara 

autorizar nós fazermos o investimento, e depois que a câmara autorizar 

aí sim nós vamos fazer os projetos, apresentar o licitar, e daí por diante  

passa-se a câmara fiscalizar esse recurso se realmente está sendo 

investido, nós vamos prestar conta desse dinheiro com  órgãos estadual, 

federal, então tem todo um transmite que a gente vai cumprir, na 

questão da parceria com o respeito que a gente tem pela câmara nós 

não negamos de jeito nenhum a entrar no acordo, porque o acordo era a 

câmara também propondo algo que é bom para a cidade, então não 

fugimos do acordo, agora nessa questão de rua, rua A, rua B, estrada A, 

estrada B, nós que corre atrás dos recurso para o município, que se 

preocupa de cumprir com o nosso papel, a nós  tem mais noção de 

saber o que já está encaminhado e o que não está. Por Exemplo: 

estrada vicinal nós temos mais de 40 quilometro de estrada vicinais 

encaminhada para ser feita ainda esse ano com recurso federal, então 
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não justifica nós pegarmos esse dinheiro e botar numa estrada que já 

está encaminhado para começar o mais breve possível. 

Nós graça a Deus  lutamos muito para as estradas ter os acesso as 

família de ir e vim, e o município vinha muito desgastado em todas as 

áreas e nos recuperamos aos poucos, avançamos muito nus asfalto, 

avançamos muito estrutura das escola, na saúde e agora em nome de 

jesus, vamos também avançar muito, porque também a gente já fez 

algumas estradas  fizemos a estrada do Zenel, a do Padre Josimo, e 

sempre demos a atenção com as maquinas no municípios, fazendo 

reparo em todas as estradas do nosso município. Então hoje o acesso, 

no tempo normal as todas as localidade no município é viável, agora 

como aqui foi falado as chuvas corta até os asfaltos imagina estrada 

vicinal, então não temo como negar de ter problema nas estradas, nós 

estamos juntos, hoje nós tem maquinas em dois três lugares 

trabalhando, conversando com as pessoas e fazendo as coisas 

acontecer. Eu quero aqui muito agradecer a vocês vereadores que se 

preocuparam para que esse dinheiro chegue o benefício até as pessoas 

o mais rápido possível, porque isso ainda leva um transmite, tem 

projeto, licitação, sei que leva uns 60 a 90 dias para começar. Aí vocês 

imagina isso aqui, esse acordo, demorando, e quem perde com isso é a 

população. Essa questão da ambulância wilas parabéns, para você mais 

nós também, pensa sobre essas questões de transporte para a saúde 

do nosso município, inclusive não é só no Jenipapo nós temos também 

o centro novo que merece uma ambulância, nós já colocamos e vamos 

botar a ambulância lá para o Centro Novo. Então graças a deus foi 

resolvido agora nós vamos fazer a nossa parte, eu já ouvi falar, 

conversa de rua, mais diz que a maior preocupação de alguns 

vereadores da oposição e que diz que eu já gastei esse dinheiro, porque 

diz que eu não tenho coragem de mostrar o extrato da conta, se quiser 

na próxima sessão eu mando trazer aqui! O dinheiro está lá com 

responsabilidade para ser gasto da forma que a lei manda. E quanto 

aqui vereador Sebastião você falou da falta de respeito eu não sabia 

que os vereadores me tinham nessa conta, os vereador não você! 

Porque graças a Deus eu sempre respeitei, sempre tive cuidado de falar 

a respeito dos vereadores, sei da responsabilidade o compromisso de 

cada vereador por uma cidade. Agora lá na quadra o que eu falei, nas 
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Sessões que teve aqui nas segunda feira houve um compromisso dos 

vereadores que na próxima segunda fazer outra sessão que discutia o 

projeto, e os cinco vereadores vieram aqui para a câmara e faltou os 

outros. Então lá eu só falei isso que tinha uma sessão marcada que 

tinha alguns vereadores que tinha comparecido e os outros não tinham 

comparecido e foi isso que eu falei. Nós político, conhecemos a 

população a história de cada pessoa, então não precisa explicar muita 

coisa, eu acho que vocês conhecem todo mundo, e eu não me sinto 

culpado de forma alguma nesse sentido do que o senhor falou aqui 

felizmente graças a Deus tenho minha consciência tranquila, porque não 

pega para mim, eu tenho respeito por vereador nunca andei falando que 

eu não preciso de vereador.  E tão tal que vocês propuseram um 

acordo, que não está na lei e eu permiti, sem problema vamos 

conversar, sempre que chegou até mim eu falei vamos conversar, 

vamos ouvir, o dinheiro é para ser gasto não tem nada, então eu estou 

tranquilo quanto a isso. Quanto a essa questão de que gastei dinheiro 

disso, gastei daquilo, eu acho gente, é assim todas essas obras que 

estão no município, a pessoa, o mentor que se propôs a correr atrás a 

princípio foi eu, eu que fui em São Luís, e Brasília com apoio dos 

vereadores, com apoio da população, então jamais eu vou idealizar, vou 

iniciar aqui uma obra que eu mesmo vou ser irresponsável para desviar 

o dinheiro dela. Agora o que que acontece cidade grande principalmente 

cidade pequena tem todo um tramite para se construir uma obra, nesse 

tramite, a gente passa por muitos problemas, problema com empresa, 

problema com pagamento no governo, e isso tudo gera um desgaste  

que as vezes a gente sofre com a nossa população, porque demora a 

obra, a obra começa dá prejuízo uma obra que dinheiro foi feito um 

projeto em 2012, 2013 como essa creche lá do Alto foi feita em 2010, 

um saco de cimento custava 15 reais, e com o mesmo dinheiro tem que  

se terminar ela hoje um saco de cimento valendo 30 reais, então não é 

fácil. O açude muita gente falaram e eu vi em rede social dizendo que eu 

tinha roubado o dinheiro, que eu não terminava, está lá. Agora esta 

questão da obra como o senhor falou que o dinheiro é isso que o 

dinheiro é aquilo, é como aqui os vereadores falaram, não tem ninguém 

melhor para dizer se o dinheiro foi aplicado ou não do que os que 

fiscalizam aquela obra, a caixa econômica federal eles vem tem o fiscal 
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se eles verem que o dinheiro não foi aplicado eles não aprovam a obra, 

não aprova a prestação de conta. 

 Essa questão de que está no computador na internet, a obra lá no 

computador eles fazem uma maquete com as arvore tudo grande, com 

tudo como se a obra vai chegar aquele ponto, lá a obra está entregue e 

muita coisa iniciada como as arvore foram plantada elas vão crescer, e 

as coisa se encaixando para o lugar. Como aqui foi falado graça a Deus, 

nós não somos perfeito, nós temos falhas, não é fácil governar uma 

cidade, como eu falei aqui todos nós passamos por gestão anteriores, 

convivemos com gestão anteriores, sabemos como é difícil, mais eu 

tenho certeza que a nossa cidade está de parabéns com a luta da nossa 

comunidade, da gestão, da câmara municipal, para as coisas 

acontecerem, então eu não quero sair daqui dizendo que eu não tenho 

falhas, que é impossível é muita gente, é muito problema. A escola da 

Serrinha que aqui foi falado, da mesma forma, nós licitamos como 

manda a lei a empresa construiu a obra, nós tivemos dificuldades, e 

realmente aconteceu como acontece em outras obras por aí, mais em 

nenhum momento nós vamos fugir de nós reparar e fazer da forma que 

a população tem que receber.   Hoje mesmo se você for lá tem gente 

trabalhando já para organizar e para fazer certo. E esse é o caminho 

sempre que precisar, vereadora, que a gente esteja aqui para esclarecer 

alguma coisa, nós estamos à disposição, nós estamos no oitavo ano de 

mandato na nossa gestão, mais nós nunca mudamos em nada, se 

precisar vir na câmara nós vamos, se precisar ir a um evento, em uma 

obra, em uma rua, em uma casa,  nós somos o mesmo vagotônico de 

ontem e de hoje e vamos continuar sendo enquanto nós tiver vida essa 

pessoa com responsabilidade, preocupado, não é porque o tempo está 

passando que nós vamos entender que nós não temos mais recurso 

para a comunidade, tudo que nos colocarmos em nosso ombro, naquele 

projeto, naquele assunto nós temos muito cuidado e muita 

responsabilidade para a gente conviver com nosso acordo, portanto 

minha palavra hoje aqui é de gratidão a esses  seis vereadores que 

aprovaram, que fizeram essa agilidade para as coisas chegar até a 

comunidade, e a ladeira vereador Wilas você sabe disso, quando a 

ladeira cortou no ano passado a gente peitou para o governo do estado, 

o governo do estado veio e viu que é uma obra muito cara, muito grande 
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e não teve coragem de meter a cara, e ai nós tivemos a preocupação de 

nós não deixar o pessoal lá jogado, fomos lá, arrumamos o gerador, 

fizemos parceria em fazer o ajuste e vamos continuar fazendo pode ter 

certeza que tudo que você falou aqui nós vamos lá vamos olhar e, 

apesar até um assunto meio que a gente ouvia falar, pra mim mesmo 

nunca falei com ninguém não, mais diz que aquela população disse que 

não precisava do apoio do prefeito mais mesmo assim nós vamos está 

lá junto em movimento sempre para ajudar eles pro que eles 

precisarem. Agradeceu e encerrou suas palavras. E a presidente 

agradeceu a presença de todos presentes no plenário e sem mas nada 

para o momento em nome de Deus e das Leis do País, declarou 

encerrada a sessão. E eu Jerry Adelmo Pereira Barbosa 1º Secretario 

lavrei a presente ata que será assinada por mim e quem de direito. 

 


