
Aos 25(vinte e cinco) dias do mes de fevereiro de 2022,as 18:00horas no salao da Camara 
Municipal de Nova Colinas situada na rua Sao Francisco s/n Centro. Foi realizada uma 
Audlencla Publlca no Plenario dessa casa, a qual foi apresentada pelo Contador do Executivo 
o senhor Eniocir de Camargo, e por a Assessora Contabll do executivo a senhora Mariveth 
Paes de Oliveira, para prestacao de contas do Executivo Municipal de Nova Colinas, referente 
ao Terceiro Quadrimestre de 2021, demonstrando o cumprimento das metas fiscais , em 
atendimento ao que dlspoe a Lei Complernentar 101/00.Logo ap6s o presidente vereador 
Miguel Morais da Silva, iniciou a sessao ~om a chamada dos vereadores ficando confirmada a 
presence de todos. Em seguida foi feita a leitura da ata que, procedida a leitura foi aprovada 
por Unanimidade. Na sequencia o presidente convidou a Secretaria de Educa~ao a senhora 
Maria leda Sousa Castro ,para cornpor a Mesa Diretora. Dando continuidade o presidente falou 
aos nobres vereadores sobre Projeto de Resolu~ao N2 001/2022, Dispoe sobre a revlsao geral 
anual dos subsidios dos Vereadores e dos Servidores publlcos da Camara Municipal de Nova 
Colinas, Estado do rnaranhao e da outras providenclas, onde o mesmo esta transmitando 
nessa casa, se os colegas vereadores concordarem no final da sessao irei coloca-lo em 
votacao, falou ainda que foi recebido nessa casa a lndlcacao de N° 001/2022 do vereador Joao 
Rodrigues Gomes junior, e lndlcacao de N° 002/2022 do vereador Edivaldo Pereira da Rocha. 
Dando continuidade o presidente facultou a palavra aos nobres vereadores. Em seguida o 
vereador Joao Rodrigues Gomes Junior, relatou que vem recebendo muitas cobrancas em 
relacao a sltuacao da escola Tranquedo Neves do Povoado Sao Bento, sabemos que secretarla 
de Educacao e o Prefeito se encontram respaldados com a Lei, o mesmo relata que todos os 
vereadores procuraram meios para resolver a situa~ao mais nao encontraram , nao querendo 
infligir nenhuma Lei. Falou ainda sobre a lndlcacao de N° 001/2022 indicando casamento 
cornunitario, pois ha uma grande necessidade no municipio para regularlzacao de 
documentos, falou ainda sobre o asfalto do Povoado Sao Bento, onde algumas pessoas ficaram 
felizes e outras nao. Em ato continuo o vereador Jackson de Oliveira Costa fez seus 
agradecimentos e reivindicou sobre as arnbulancias do munidpio, onde as mesmas estso 
precisando de reparo, falou ainda em relacao a situa~ao da escola Tranquedo Neves do 
povoado Sao Bento, onde o mesmo relata que o unlco lugar que esta vendo prefeito fechar 
escola e aqui no municipio, pois em outros municipios prefeito faze inaugurar e fazer obras, 
entao o maior povoado do munidpio e o Sao Bento e muito triste ve uma escola daquela 
fechada. Continuando o vereador Jose Nery Lima dos Santos fez seus agradecimentos a Deus e 
tarnbern sobre o asfalto do povoado Sao Bento, e relatou sobre a escola do povoado Sao 
Bento onde muitos pais se encontram triste com essa sltuacao, Na sequencla o vereador 
Orlando Ribeiro dos Santos, relatou que e uma decepcao muito grande sobre a questao da 
escola do povoado Sao Bento, porque nao entrar no born senso para resolver da melhor forma 
possivel. Em seguida vereador Edivaldo Pereira da Rocha, falou que a questao do povoado Sao 
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Bento e um assunto particular da Gestao, e que nao ta vendo nenhum interesse da gestao em 
resolver essa questao, Em seguida o vereador Francimar de Sousa Brito comentou a respeito 
da escola do povoado Sao Bento, disse que ele juntas com seus colegas vereadores estao 
fazendo o possfvel mais nao depende s6 deles e sim da gestao. Logo ap6s a vereadora Maria 
de Jesus de Sousa Leite fez seus agradecimentos, falou que os vereadores coma 
representantes do povo tern que entender o problema para levar a resposta correta ao o 
publico, pois o que esta acontecendo no povoado Sao Bento e reflexo de erros no passado, 
tudo que n6s vereadores queremos e uma solucao, para resolver esse problema, porque 
problema e pra ser resolvido porern todos os vereadores que estao nessa casa e para lutar 
pelo direito do povo. Em seguida o vereador Leonizar Dias Ferreira fez seus agradecimentos e 
falou que acredita que ainda vai chegar o momenta de realizar sonho de melhorar as estradas, 
falou que e uma grande preccupacao a situacao do povoado Sao Bento, pois o que n6s 
vereadores queremos e que funcione a escola. Na oportunidade a Secretaria de Educacao a 
senhora Maria leda Sousa Castro abordou esclarecimentos sabre algumas indagacces dos 
nobres vereadores com relacao a escola do povoado Sao Bento , que falando em educacao 
cornecou o ano letivo e temos direitos e deveres, estamos para gerenciar de forma correta, 
fornecer escolas de qualidades e professores qualificados e isso o munidpio esta fornecendo, 
a questao da escola Tranquedo Neves o numeros de alunos diminuiu e a reducao de alunos e 
muito grande, par esse motivo nao estamos fechando a escola e sim algumas sala par falta de 
alunos. Continuando o presidente colocou o Projeto de Resolucao N°001/2022, em votacao 
onde o referido foi aprovado par unanimidade. E nao havendo mais nada a tratar o presidente 
vereador Miguel Morais da Silva, agradeceu a presence de todos e encerrou a sessao em name 
de Deus. 
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