RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E
MOBILIDADE URBANA E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
ANÁLISE
As Comissões de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana e
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, representadas,
respectivamente, pelos Vereadores Cor Jesus Moreno, Pedro Marconi de Souza
Rodrigues, Osmar Severino de Souza, Naamã Neil Resende da Rocha e Maria da
Conceição Aparecida Baeta, sendo justificada a ausência do Vereador Aécio Flávio da
Costa, reuniram dia 28 de maio de 2015, às 19h30, para realização de Audiência Pública
proposta pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Sustentável.
A audiência foi presidida pelo Vereador Cor Jesus e foi auxiliado pelo
servidor Tiago Hernane da Silva, que atuou como mestre de cerimônia. A mesa foi
composta pelos respectivos membros das comissões, pelo Supervisor do Departamento
Municipal de Agricultura Senhor Antônio Sebastião Ferreira Lima e pelo Presidente da
Câmara Municipal Geraldo Francisco Gonçalves.
Dando abertura ao evento o Presidente convidou a todos para ouvirem
a execução do hino nacional. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura da ata da
reunião anterior. O Vereador Pedro Marconi pediu a dispensa da leitura, que foi acatada
pelo Presidente.

FUNDAMENTAÇÃO
O Vereador Cor Jesus explanou sobre os motivos que levaram a
condução desta Audiência Pública, passando a palavra ao Presidente da Comissão de
Agricultura Vereador Naamã. Ele discorreu sobre a importância da participação popular
na discussão sobre o Projeto de Lei nº. 2.031/2015, de autoria do Executivo Municipal,
que dispõe sobre a abertura, conservação e manutenção de malha viária do município de
Carandaí. Esclareceu que tal projeto influenciará diretamente na vida dos agricultores e
moradores da zona rural de nosso município, além dos usuários destas estradas.
O Presidente passou a palavra o Presidente da Câmara Municipal que
fez esclarecimentos sobre o projeto. Posteriormente, passou a palavra ao Supervisor do
Departamento Municipal de Agricultura que fez esclarecimentos sobre o projeto e
declarou os motivos de sua elaboração, ressaltando ainda sua importância para todos,
colocando-se a disposição de todos para mais esclarecimentos que se fizerem
necessários.
O Presidente pediu que fosse lido o projeto em todo seu conteúdo,
para que todos tivessem um melhor entendimento sobre o mesmo. O Supervisor do

Departamento de Agricultura procedeu, então, a leitura do projeto que foi discutido
artigo por artigo por todos os presentes.
O Presidente, então, declarou a palavra livre. Os Vereadores Geraldo
Francisco, Aparecida Baeta e Osmar teceram comentários. Os presentes também se
manifestaram com posições antagônicas, questionando os pontos que acharam
necessários.

CONCLUSÃO
Na conclusão dos trabalhos o Vereador Naamã, Presidente da
comissão proponente, falou da necessidade da apresentação de emendas para adequação
do projeto à realidade do município. Colocou, ainda, que se tratava de um projeto
bastante complexo e mereceria, então, um estudo mais aprofundado de todos os
vereadores, aproveitando no que possível às sugestões que a audiência apontou. Sugeriu
algumas mudanças, como: a revisão da faixa de domínio das estradas entre outras.
O Vereador Cor Jesus, retomando a palavra, disse que concordava
com a apresentação das emendas desde que elas não contrariassem as leis já vigentes,
como o Plano Diretor.
A Vereadora Aparecida Baeta, também, no uso da palavra concordou
com a apresentação das emendas e salientou que o nosso Plano Diretor completará 10
anos em 2016 e que poderia ser revisto, conforme previsão dele mesmo, para
adequações de situações que se fizerem necessárias.
Não havendo mais ninguém para fazer uso da palavra, o Presidente
encerrou a audiência às 23h, agradecendo a presença de todos e afirmando que seria
elaborado este relatório, que depois de discutido e aprovado pelo Plenário, seria dado
publicidade.
É o RELATÓRIO.
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