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PODER EXECUTIVO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de
Licitação, referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº
002/2019 de acordo com a Ata da Reunião do Presidente
da mesma realizada no dia 17 de Junho de 2019 às 10.00
horas a Contratação de empresa para recuperação de
estradas vicinais que atende os projetos de
assentamentos Convênio Nº 028457/2018 - MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, conforme anexos do
Edital, ALMEIDA E LIMA LTDA – ME, que apresentou a
proposta, sendo o valor de R$ 4.958.182,99 (Quatro Mil e
Novecentos e Cinquenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e
Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).
Zé Doca - MA, 28 de junho de 2019.

MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO: Nº 002/2019.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019. PARTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA e ALMEIDA E LIMA
LTDA – ME. OBJETO: Contratação de empresa para
recuperação de estradas vicinais que atende os projetos de
assentamentos Convênio Nº 028457/2018 - MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO. Conforme, proposta
apresentada pela CONTRATADA. FONTE DE RECURSO:
Convênio Nº 028457/2018 - MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO. VALOR: R$ 4.958.182,99
(Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Oito Mil e Cento e
Oitenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos). PRAZO
DE ENTREGA: conforme Ordem de Serviço. MODALIDADE:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº
8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Sra. Maria
Josenilda Cunha Rodrigues, Prefeita Municipal e, ALMEIDA
E LIMA LTDA – ME por Sr. Igor Lima Castelo Branco
Almeida, CPF nº 004.803.483-59 TRANSCRIÇÃO: Transcrito
em Livro Próprio do Município. Zé Doca - MA, 28 de junho
de 2019.

MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES
Prefeita Municipal de Zé Doca

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.A Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público o Resultado
da Licitação do Pregão Presencial nº 025/2019-CPL, cujo
objeto é o Pregão Presencial para Aquisições de material
permanente e equipamentos para o Município - Convênio
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401099 – FNDE
para o município tem como intuito primordial atender as
recomendações da legislação, dos órgãos de controle e
princípios da administração pública, constante no Processo
Administrativo nº 031/2019. Saiu vencedora a empresa:

EMPRESA VALOR

ADEQUADA MÓVEIS LTDA – CNPJ nº
27.790.405/0001-27

R$ 26.196,00

Em obediência ao artigo 21, inciso XII, do Decreto Federal
nº 3.555/2000 c/c artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal
nº 12.527/2011. Zé Doca (MA), 26 de junho de 2019.
Herbert Costa Penha Junior. Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.A Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público o Resultado
da Licitação do Pregão Presencial nº 025/2019-CPL, cujo
objeto é o Pregão Presencial para Aquisições de material
permanente e equipamentos para o Município - Convênio
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401099 – FNDE
para o município tem como intuito primordial atender as
recomendações da legislação, dos órgãos de controle e
princípios da administração pública, constante no Processo
Administrativo nº 031/2019. Saiu vencedora a empresa:

EMPRESA VALOR

J. R. D. BRANDÃO EIRELI – CNPJ nº
23.511.454/0001-22

R$ 66.759,00

Em obediência ao artigo 21, inciso XII, do Decreto Federal
nº 3.555/2000 c/c artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal
nº 12.527/2011 Zé Doca (MA), 26 de junho de 2019.
Herbert Costa Penha Junior. Pregoeiro
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AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.A Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público o Resultado
da Licitação do Pregão Presencial nº 025/2019-CPL, cujo
objeto é o Pregão Presencial para Aquisições de material
permanente e equipamentos para o Município - Convênio
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401099 – FNDE
para o município tem como intuito primordial atender as
recomendações da legislação, dos órgãos de controle e
princípios da administração pública, constante no Processo
Administrativo nº 031/2019. Saiu vencedora a empresa:

EMPRESA VALOR

DISTRIBUIDORA COSTA LTDA – CNPJ
nº 04.315.383/0001-48

R$ 60.447,00

Em obediência ao artigo 21, inciso XII, do Decreto Federal
nº 3.555/2000 c/c artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal
nº 12.527/2011. Zé Doca (MA), 26 de junho de 2019.
Herbert Costa Penha Junior. Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.A Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público o Resultado
da Licitação do Pregão Presencial nº 025/2019-CPL, cujo
objeto é o Pregão Presencial para Aquisições de material
permanente e equipamentos para o Município - Convênio
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401099 – FNDE
para o município tem como intuito primordial atender as
recomendações da legislação, dos órgãos de controle e
princípios da administração pública, constante no Processo
Administrativo nº 031/2019. Saiu vencedora a empresa:

EMPRESA VALOR

U P DISTRB. – COM. ATACADISTA –
CNPJ nº 30.557.253/0001-21

R$ 72.714,00

Em obediência ao artigo 21, inciso XII, do Decreto Federal
nº 3.555/2000 c/c artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal
nº 12.527/2011. Zé Doca (MA), Zé Doca (MA), 26 de junho
de 2019. Herbert Costa Penha Junior. Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.A Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público o Resultado
da Licitação do Pregão Presencial nº 025/2019-CPL, cujo
objeto é o Pregão Presencial para Aquisições de material
permanente e equipamentos para o Município - Convênio
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401099 – FNDE

para o município tem como intuito primordial atender as
recomendações da legislação, dos órgãos de controle e
princípios da administração pública, constante no Processo
Administrativo nº 031/2019. Saiu vencedora a empresa:

EMPRESA VALOR

W. S. TRINDADE COM. E SERVIÇOS –
CNPJ nº 07.934.454/0001-89

R$ 16.650,00

Em obediência ao artigo 21, inciso XII, do Decreto Federal
nº 3.555/2000 c/c artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal
nº 12.527/2011. Zé Doca (MA),  Zé Doca (MA), 26 de junho
de 2019. Herbert Costa Penha Junior. Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de
Licitação, referente à Pregão Presencial nº 025/2019-PP de
acordo com a Ata da Reunião do Presidente da mesma
realizada no dia 26 de junho de 2019 às 14:00 horas a
Aquisições de material permanente e equipamentos para
o Município - Convênio TERMO DE COMPROMISSO PAR
Nº 201401099 – FNDE para o município, conforme anexos
do Edital, U P DISTRB. – COM. ATACADISTA, que
apresentou a proposta, sendo o valor: R$ 72.714,00
(Setenta e Dois Mil e Setecentos e Quatorze Reais). Zé
Doca - MA, 28 de junho de 2019. Sonia Maria Silva Lima -
Ordenador de Despesa – Portaria 027/2018 - Secretária
Municipal de Educação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de
Licitação, referente à Pregão Presencial nº 025/2019-PP de
acordo com a Ata da Reunião do Presidente da mesma
realizada no dia 26 de junho de 2019 às 14:00 horas a
Aquisições de material permanente e equipamentos para
o Município - Convênio TERMO DE COMPROMISSO PAR
Nº 201401099 – FNDE para o município, conforme anexos
do Edital, W. S. TRINDADE COM. E SERVIÇOS, que
apresentou a proposta, sendo o valor: R$ 16.650,00
(Dezesseis Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais). Zé Doca -
MA, 28 de junho de 2019. Sonia Maria Silva Lima -
Ordenador de Despesa – Portaria 027/2018 - Secretária
Municipal de Educação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de
Licitação, referente à Pregão Presencial nº 023/2019-PP de
acordo com a Ata da Reunião do Presidente da mesma
realizada no dia 26 de junho de 2019 às 09:30 horas a
Aquisições de e equipamentos odontológicos para a(s)
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equipe(s) de saúde bucal para o município, conforme
anexos do Edital, B H DENTAL COMERCIAL EIRELI, que
apresentou a proposta, sendo o valor: R$ 26.400,00 (Vinte
e Seis Mil e Quatrocentos Reais).
Zé Doca - MA, 28 de junho de 2019.

FRANCISCO BARROS LIMA
Ordenador de Despesa

Decreto 025/2018 - Secretário Municipal de Saúde e
Saneamento Ambiental

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de
Licitação, referente à Pregão Presencial nº 025/2019-PP de
acordo com a Ata da Reunião do Presidente da mesma
realizada no dia 26 de junho de 2019 às 14:00 horas a
Aquisições de material permanente e equipamentos para
o Município - Convênio TERMO DE COMPROMISSO PAR
Nº 201401099 – FNDE para o município, conforme anexos
do Edital, ADEQUADA MÓVEIS LTDA, que apresentou a
proposta, sendo o valor: R$ 26.196,00 (Vinte e Seis Mil e
Centos e Noventa e Seis Reais).
Zé Doca - MA, 28 de junho de 2019.

SONIA MARIA SILVA LIMA
Ordenador de Despesa

Portaria 027/2018 - Secretária Municipal de Educação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de
Licitação, referente à Pregão Presencial nº 025/2019-PP de
acordo com a Ata da Reunião do Presidente da mesma
realizada no dia 26 de junho de 2019 às 14:00 horas a
Aquisições de material permanente e equipamentos para
o Município - Convênio TERMO DE COMPROMISSO PAR
Nº 201401099 – FNDE para o município, conforme anexos
do Edital, J. R. D. BRANDÃO EIRELI, que apresentou a
proposta, sendo o valor: R$ 66.759,00 (Sessenta e Seis Mil
e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais).
Zé Doca - MA, 28 de junho de 2019.

SONIA MARIA SILVA LIMA
Ordenador de Despesa

Portaria 027/2018 - Secretária Municipal de Educação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de
Licitação, referente à Pregão Presencial nº 025/2019-PP de
acordo com a Ata da Reunião do Presidente da mesma
realizada no dia 26 de junho de 2019 às 14:00 horas a

Aquisições de material permanente e equipamentos para
o Município - Convênio TERMO DE COMPROMISSO PAR
Nº 201401099 – FNDE para o município, conforme anexos
do Edital, DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, que apresentou a
proposta, sendo o valor: R$ 60.447,00 (Sessenta Mil e
Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais).
Zé Doca - MA, 28 de junho de 2019.

SONIA MARIA SILVA LIMA
Ordenador de Despesa

Portaria 027/2018 - Secretária Municipal de Educação

ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA
DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO

MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA
REALIZADA NO POVOADO DE EBENÉZIA

Ás 18:30 horas do dia 24 do mês de junho do ano 2019, na
Rua Nagibe Haickel do Povoado Ebenézia, Município de Zé
Doca MA, reuniram-se a Prefeita Municipal de Zé Doca,
Vereadores, Secretários Municipais, Economista,
Arquitetos, Autoridades Eclesiásticas, Empresários e a
Comunidade Local com objetivo de discutirem ações de
planejamento da Mobilidade Urbana no Município de Zé
Doca MA, sobre tudo a Comunidade de Ebenézia que se
constitui como um dos maiores povoados do município. Foi
dado início com fala do Senhor Geovane Tavares, que
saudou aos presentes com boas vindas e convidou as
autoridades para a composição da mesa de honra: A
Prefeita Municipal Maria Josenilda Cunha Rodrigues, Vice
Prefeita Sra. Ana Sampaio, Vereadores Hennio Silvestre,
Rogério Rocha, Edilson Romão, Biu Morais, Edmar
Simplício, Alexandre Barroso e Cimar Secretários
Municipais Irismar Cunha, Sônia Maria, Ângela Regina,
Francisco Barros, Gilmar Soares, Elisvaldo Ferreira, os
Arquitetos Marcelo Barros, Patrícia Trinta, a Economista
Valesca Trinta, Empresários Odilon e Nonato do Josias,
Pastor Odair José,  Diretora da Escola Municipal Maria
Elenice, em seguida deu a Palavra ao Pr. Odair José que
iniciou com uma oração em seguida a palavra foi concedida
ao Arquiteto Marcelo Barros para explicar o objetivo
principal do Plano de Mobilidade Urbana, e frisou que se
trata de uma  Política de Mobilidade Urbana Sustentável
que visa trazer melhorias na qualidade de vida e na
mobilidade tanto para os veículos auto motores como para
pedestres, pessoas com deficiências físicas, ciclistas e
motociclistas. Em seguida a Arquiteta Patrícia deu
continuidade cumprimentando a mesa e falou da
importância da apresentação das ações com imagens e se
dirigiu a frente com o objetivo de mostrar em data show
termos técnicos para a comunidade e abriu espaço para os
presentes se manifestarem com perguntas, logo em
seguida a palavra retornou a mesa e foi dada a palavra ao
Secretário de Saúde Francisco Barros Lima, que fez uma
breve explanação sobre a importância de um
planejamento estratégico de mobilidade e exemplificou a
Praça da Amizade em Zé Doca que foi implantado um piso
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especial (podotátil), para pessoas com deficiência visual e
que existe uma necessidade de ser desenvolvido um
planejamento de mobilidade mais abrangente em especial
aos motociclistas e ciclistas, destacou e parabenizou a
iniciativa municipal em envolver a comunidades nos
planejamentos e se despediu sobre aplausos dos
presentes. Em seguida a palavra foi concedida ao Vereador
Hennio Silvestre, que cumprimentou a mesa e falou aos
presentes que já esteve no povoado explicando e tirando
algumas dúvidas da comunidade sobre a audiência que
aconteceria, falou que passou a ser uma obrigatoriedade
dos municípios em desenvolver um planejamento de
mobilidade, e finalizou falando na importância da
participação da sociedade com perguntas que vierem a
surgir e que servirão para o desenvolvimento do plano de
mobilidade. Em seguida foi dada oportunidade a Vice-
Prefeita Ana Sampaio, que reintegrou agradecendo a Deus
pela oportunidade e destacou a atuação do poder
executivo no município, falou ainda, da importância da
participação da comunidade e finalizou agradecendo a
todos. Em seguida a palavra foi concedida a Prefeita
Municipal de Zé Doca, que agradeceu ao Pastor Odair e fez
cumprimentos aos demais destacando elogios aos
Arquitetos Marcelo Barros e Patrícia Trinta e a Economistas
Valesca Trinta que  vieram de São Luis para o evento, falou
ainda que a Audiência em Ebenézia representa toda a Zona
Rural e que esse planejamento se estende em todo o
município, falou ainda das necessidades locais como
calçadas, sinalização, entre outras, e o objetivo é discutir
ações para um planejamento de mobilidade, e finalizou
agradecendo e repassando a palavra a Arquiteta Patrícia
que retomou a palavra e convidou a todos que se
dirigissem a frente para assistirem a apresentação no
telão. E deu inicio falando da parte técnica mostrando
questionamentos específicos sobre mobilidades que está
atrelado a economia e adentrou sobre o potencial de
produção do município, mostrou dados do município como
limites com outros municípios e imagens da cidade com
áreas de maior concentração de pessoas onde é possível
diagnosticar as necessidades. Logo após chamou um dos
tópicos fundamentais para mobilidade que é o Serviço de
Transporte Coletivo, falou que o município não possui
regulamentação e diagnosticou que existe uma
necessidade de um estudo técnico para a regulamentação
do transporte público como alternativa para melhorias no
fluxo do trânsito. Em seguida levantou outro tópico a
Circulação Viária, que é fundamental na promoção da
segurança no trânsito, bem como melhoria nas sinalizações
e investimentos em infraestrutura, criando harmonia entre
veículos e pedestres. Em seguida falou da Integração dos
Modos de Transportes de Cargas que não tem
regulamentação e precisa ser desenvolvido estudos para
evitar problemas de congestionamento, logo após falou de
Polos Geradores de Viagens que são os bancos, escolas,
empresas do comércio que não dispõe de espaço para
estacionamento,  falou ainda da Áreas e horários de Acesso
e Circulação Restrita ou Controlada, falou da necessidade
de levantamento técnico e finalizou disponibilizando aos

presentes para perguntas e sugestões , Logo depois a
Economista Valesca fez uso da palavra destacando que a
comunidade pode e deve participar e finalizou que o
momento é oportuno para cada um se expressar. Na
sequencia o Senhor Keno fez uso da palavra e falou da
importância de um semáforo no centro comercial de Zé
Doca e ainda pediu mais espaço para o pedestre que em
um determinado local está sendo ocupado por uma placa
de publicidade, em seguida a palavra foi repassado ao
Senhor Antônio Wilson morador de Ebenézia que falou de
um sonho antigo que é o asfaltamento da via que liga Zé
Doca a Ebenézia e destacou que o asfaltamento da via seria
mais importante do que a implantação de uma praça na
localidade, em seguida a palavra foi repassada ao vereador
Rogerio Rocha que falou que o plano de mobilidade é um
importante instrumento para a implantação de um posto
policial, em seguida o Senhor Odilon fez uso da palavra
parabenizando a prefeita pela iniciativa de trazer esse
momento para a participação da comunidade e falou
ainda, da falta de conscientização das pessoas em suas
construções quanto as calçadas que ficou para a passagem
de pedestre e as ruas para os veículos, além da importância
de dar condições as pessoas deficientes, falou também da
necessidade de melhoria das estradas vicinais nos
povoados vizinhos que trafegam ao município de
Governador Newton Bello, em seguida a Arquiteta Patrícia
agradeceu e nada mais havendo a ser tratado a Secretária
Sonia Maria às 20:52 hora, deu por encerrada a Audiência
e, eu José Jailton Ferreira Santos na qualidade de secretário
lavrei o presente instrumento de registro.

ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA
DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO

MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA.
REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO

Às 09:30H do dia 25 do mês de junho do ano 2019, no
Auditório da Escola José Miranda Braz, localizado na Rua
do Comércio, Centro do Município de Zé Doca MA,
reuniram-se a Prefeita Municipal de Zé Doca, Vereadores,
Secretários Municipais, Arquitetos, Economista, Policia
Militar, Professores e a Comunidade Local com objetivo de
discutirem Ações de Planejamento Para a Implantação do
Plano de Mobilidade Urbana do Município de Zé Doca MA.
O evento foi iniciado com o Cerimonialista Senhor Antônio
Raimundo Santos (Thonny Santos), que fez os
cumprimentos aos presentes e convidou para composição
da Mesa de Honra a Prefeita Municipal Maria Josenilda
Cunha Rodrigues, os Secretários Gilmar Soares, Elisvaldo
Ferreira, Sônia Maria e André Solteiro, Vereadores,
Antônio Maia, Edilson Romão, Henio Silvestre, Zilma
Macedo, Cimar, Edmar Simplício e Zequinha do Quadro, o
Empresário Nonato do Josias, os Arquitetos Marcelo Barros
e Patrícia Trinta, a Economista Valesca Trinta e o Diretor do
Hospital Municipal Sr. Ivan, em seguida convidou a todos
para se posicionarem para execução do Hino Nacional
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Brasileiro, logo depois a Palavra foi passada para a
Economista Valesca Trinta que saudou aos presentes e fez
a introdução da política de mobilização destacando os
pontos registrados no folder afirmando que se trata de um
Planejamento de Mobilidade Urbana Sustentável, que
envolve Pedestres, Cadeirantes, Ciclistas, Motociclistas,
Transportes Coletivos, Transportes de Cargas, Veículos
Particulares, entre outros, enfatizou ainda, que é uma ação
fundamental para o desenvolvimento econômico do
município e finalizou desejando uma ótima reunião a todos
e que aproveitassem a oportunidade para levantarem seus
questionamentos, sugestões e possíveis dúvidas
existentes, em seguida a palavra foi repassada a Secretária
de Educação Sonia Maria que falou da importância do
evento, destacou a atividade como momento histórico e
que os presentes fazem parte do Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável de Zé Doca, parabenizou a gestão
municipal pela iniciativa e frisou ainda, que o município
tem se desenvolvido de forma rápida e que é um dos
primeiros a se preocupar com o planejamento de
mobilidade urbana, e continuou dizendo que é louvável a
atitude municipal pelo envolvimento da população no
desenvolvimento da política de mobilidade urbana e
finalizou agradecendo a todos, em seguida a palavra foi
concedida ao Vereador Edilson Romão que cumprimentou
a mesa e aos presentes, parabenizou a prefeita e ao
arquiteto Marcelo pela iniciativa e afirmou que Zé Doca
vem se destacando no cenário estadual e que a mobilidade
urbana é fundamental para dar continuidade no
crescimento da cidade, falou dos constantes
engarrafamentos que já ocorrem no centro comercial,
principalmente com a chegada de veículos do interior e dos
municípios vizinhos, e finalizou agradecendo e
parabenizando a gestão, em seguida a palavra foi
concedida a Prefeita Municipal Josinha Cunha que inicio
agradecendo e cumprimentando a mesa e aos presentes,
falou que seu governo sempre procura trazer melhorias
para o município e a mobilidade urbana requer
planejamento estratégico e é uma necessidade do
município e almeja uma organização de mobilidade
semelhantemente as grandes capitais, falou da
necessidade de reestruturação das calçadas para melhorar
a mobilidade dos cadeirantes e ainda que os municípios
com população acima de vinte mil habitantes devem
elaborar seus planos de mobilidade para a chegada de
recursos financeiros e administrativos, e finalizou
agradecendo a presença de todos, em seguida foi dado a
palavra a palestrante Arquiteta patrícia para discorrer a
apresentação da parte técnica da proposta do plano de
mobilidade e iniciou apresentando características do
município mostrando fotos históricas trazendo um breve
comparativo da evolução até os dias de atuais destacando
o grande potencial de crescimento econômico que o
município pode desenvolver e assim, deu início falando na
definição de regras como diagnósticos socioeconômicos e
destacou o direito de ir e vir do cidadão como princípio
constitucional dando importância no deslocamento de
pedestres na cidade, e que a acessibilidade é de todos,

mostrou como o município está se mobilizando na
distribuição de fatores produtivos com imagens ilustrativas
e as estruturas fundamentais para o desenvolvimento
econômico, em seguida mostrou mapas do município com
abrangência na extensão territorial, limites, bem como
aspectos geográficos. Destacou temas fundamentais e que
foram pensados minuciosamente dentro do plano de
mobilidade para melhoria na qualidade de vida, como:
Serviço de transporte público coletivo, circulação viária,
infraestrutura de sistema de mobilização urbana,
acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de
mobilidade, integração dos modos de transporte público e
privados, área de estacionamentos, polos geradores de
viagens, transporte de cargas, entre outros, em seguida
mostrou imagens da cidade expondo características
específicas de melhorias como as novas obras que já se
apresentam adaptadas com os padrões de acessibilidade,
mostrou ainda, imagens de centros comerciais do
município com suas particularidades e dificuldades como
estacionamentos e locomoções, finalizou agradecendo e
disponibilizando aos presentes a portunidade para se
manifestarem com perguntas, sugestões e possíveis
dúvidas, na sequencia o Senhor José Jailton sugeriu a
importância de placas de identificação nas ruas e nos
bairros da cidade e ainda placas de identificação dos
diversos povoados do município que não tem nenhuma
identificação, em seguida a Diretora Antonia Maria fez uso
da palavra sugerindo placas de sinalização e identificação
nas escolas principalmente na Escola Miranda Bras e assim,
dar mais segurança aos alunos e pais de alunos, logo após
o Vereador Edmar Simplício fez uso da palavra
agradecendo e parabenizando aos palestrante e a gestora
do município, falou do transito local que há uma
necessidade de sinalização, implantação da Ciretran e a
municipalização do transito, e destacou que já foi aprovado
na câmara de vereadores um projeto de lei relacionado a
essa demanda, em seguida a Arquiteta leu uma sugestão
da plateia que solicitou a implantação de placas limitadora
de velocidade devido a melhoria asfáltica a os veículos
transitarem com maior velocidade, logo após o Vereador
Zequinha enfatizou a necessidade de identificação com
placas dos povoados e de uma necessidade da criação de
um espaço para estacionamento dos veículos que chegam
do interior, em seguida a Arquiteta patrícia comentou que
já existe um planejamento junto a caixa econômica no
sentido de identificar as localidades, logo após o Soldado
Edigar sugeriu sinalização nas principais vias da cidade
tanto na vertical quanto horizontal e assim, facilitar o
atendimento do policiamento ostensivo nas constantes
ocorrências além de propiciar melhorias na mobilidade de
pedestres, na sequencia o capitão Cleber frisou a
necessidade de uma participação dos empresários em
especial os que comercializam motocicletas que deveriam
participar com sugestões e investimentos na estrutura de
mobilidade urbana, em seguida foi lida uma sugestão da
plateia que propôs melhoria na sinalização em um local
comercial no Bairro São Francisco onde possui uma Creche,
Quadra Poliesportiva, Escola e o Presídio, e logo depois
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tomou a palavra o Vereador Henio Silvestre que
parabenizou as sugestões de placas de identificação dos
povoados e das ruas e ainda destacou que a correta
identificação nas escolas se faz necessária em todas do
município, sugeriu ainda que o executivo deve se
preocupar na criação de um anel viário para desafogar o
trânsito de caminhões de cargas que trafegam pela BR 316,
falou ainda da necessidade de criação de um polo industrial
para promover melhorias e condições de mobilidade no
momento em que os veículos de cargas estiverem
abastecendo o comércio, em seguida a Arquiteta Patrícia
leu uma sugestão da plateia que pediu a abertura de mais
uma via de acesso no Bairro São Francisco, logo depois o
Senhor Walisson falou da importância da coleta seletiva do
lixo e ainda uma mobilização no sentido de educar e
conscientizar a população quanto ao controle do lixo nas
ruas. Logo depois o Vereador Edilson Romão fez uso da
palavra e sugeriu parada de ônibus escolar para a coleta
dos alunos. Em seguida a Arquiteta Patrícia falou que o
projeto de organização do transito pode surgir a partir do
diagnóstico estratégico junto com a população, e o
Professor Dirceu com a palavra perguntou se há algum
levantamento e previsão para a implantação de semáforos
na cidade que foi respondido pela palestrante que já existe
esse levantamento e está incluído no planejamento, logo
depois o Senhor Zaqueu Serra fez uso da palavra e falou da
necessidade de uma abertura de mais uma via de acesso
ao Bairro São Francisco que facilitará o fluxo de veículos e
de pedestres, uma vez que o Bairro São Francisco possui
uma quantidade considerável de pessoas e uma boa
movimentação no comércio, em seguida falou que é
necessária uma política de conscientização da população
para entenderem que as calçadas fazem parte do plano de
mobilidade, sobre tudo, para os pedestres, em seguida a
Professora Francisca falou que se preocupa com as
muretas das calçadas que existem em sua rua, e o Vereador
Edimar respondeu que em breve virá mais uma etapa da
construção das vias da cidade que é a padronização legal e
esse problema será resolvido, falou ainda que existe
problemas relacionados as lombadas que foram feitas de
forma irregular pelos próprios moradores e tem que ser
revista no plano, logo depois o Vereador Antônio Maia
endossou a sugestão de sinalização de placas de
identificação nos povoados e sugeriu ainda que houvesse
um planejamento para retirada de veículos no centro
comercial que sufocam o transito e a mobilidade de
pedestres, falou ainda na necessidade de definir um
horário específicos junto aos empresários para a descarga
de mercadorias em seguida o Senhor José Jailton retomou
a palavra e falou que poderia ser regulamentada a
federalização da MA que corta o Município de Pinheiro que
vem do Cujupe até a Cidade de Paragominas no Pará, onde
facilitaria o acesso e proporcionaria a implantação de
empresas que por sua vez geraria empregos e renda ao
município, uma vez que esse seria beneficiado com o
cruzamento de duas Rodovias Federais, em seguida a
Economista Valesca fez uso da palavra convidando mais
sugestões e frisou a importância da participação da

população que é o principal agente de mudança para uma
cidade melhor, elogiou as sugestões apresentadas
agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser
tratado às 11:30 hora, deu por encerrada a Audiência e, eu
José Jailton Ferreira Santos na qualidade de secretário
lavrei o presente instrumento de registro.
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