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lRDINARIA DA CAMARA IVIUNICIPAL DE SANTA B^RBARA DO
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As O9h40mn do dia 08 de Agosto do ano de dois mil e dezenove, 0 Presidente respeitando os
preceitos regimentais deu  inicio a sessao ordinaria solicitando ao vereador Thiago Rocha para
que fizesse a Oragao lnicial, que o fez no Livro de Prov6rbios Cap. 03 / vers. 01. Ap6s solicitou
a 2a Secretaria para que fizesse a chamada dos vereadores, onde ficou constatada a presenea
de  todos.  Ato  continuo  o  PRESIDENTE  informou  a  todos  que  esta  sessao  era  para  ser
especial,  mas  devido  termos  muitos  trabalhos  a  serem  realizados  neste  segundo  semestre,_     _____________    _    __.-'''   '__''_____   ''_ ----- g-''_---'''-`-`'`-'      ;

i   resolvemos   realizar   logo   a   sessao   ordinaria.   Na   oportunidade   agradeceu   em   nome   dos   I
i   Secretarios e dos Ex-vereadores lrineu Cordeiro,  Emanoel Amorim as demais pessoas que se

i3::::rj:rquEeDt:ksDSoeakinsaifueEmN¥%raf:,Sot:Ss°:Lcj:a98:isFnahsos.anAdg°raad°e:eenqduoena°5:?I:#:ted:
I   Educagao  e  ao   Prefeito  pelo  apoio   na  realizagao  deste  cursinho  e  que,   neste  segundo

i   encontravam   em   nossa   galeria.   Disse   ainda,   que   a   partir   desta   sessao   o   tempo   de   i
i   P[o_T¥_Psiqmento  dos  vereadores  seria  de  5min  no  pequeno  e  30min  no  grande  expediente  e   :

I   semestre  as   aulas   sefao   intensificadas.   Informou   ainda   dos   cursos  que  estariam  :endo   i
i   disponibilizado   pelas   universjdades   em   Benevides   e   Mosqueiro   os   quais   beneficiarao   os   i

i  ::::S:°s::nTgou;nl:%:/Pote:Sd;o:°!£s:n;::in:irn:c:I:::aao:nv:e:r::,rd:our:?dofdsou:ntvseDrv¥:s:e::::N! :unfro:uo';: ::in::,t:encge:r  i
i   trabalho. -Falou  ainda,  que nao hvavia  perdido a`s esperaneas de que  muitas obras ainda  iriam
i   ser  realizadas  em   nosso   municipio.   Finalizando  convidou  todos  a  prestigiargm  o  ci'rio  da
i   comunidade de Fa-u -b-'aF5o -a-u~6--:6ro-;{e;6.ri-a-.i;. .6;mi;a.a.,-iT/o`8-.-a-ve-re:a-o-r:giuJis.A vi-i.E`NfE   i
i   tamb6m agradeceu a presenga de todos em nossa Casa. Falou tamb6m que tern esperanea de   i
i   que nossas solicitag6es junto ao executivo iriam ser atendidas.  Falou ainda, que sua comissao   i

i::t:r;anseps°p::ahn%V:aag::Gal:i:°p;:fue{tr:br::ho:vse°rbar::eirnavT:3j°cart:6Peusb:::i:enf°osr:°mmr:::Csf::°d:s?u6!
i   vereador  JAIR  FRANCA  agradeceu  a  presenga  de  todos  e  disse  que,  continua  existindo   i
!   muitos problemas para serem resolvidos,  como 6 o caso do transporte pdblico,  principalmente   i
I   na  regiao  de  Genipatlba,  o  mesmo  acontece  na  area  educaeao.  Na  oportunidade,  elogiou  o   I
i   prefeito  por  ter  prometido  deixar  sous  funcionarios  recebendo  sous  salarios  ate  o  final  de   :
i   dezembro. No mais, desejou a todos urn born retomo. 0 vereador THIAGO ROCHA agradeceu   ;
i   a  Deus  por  mais  este  momento  que  estava  lhe  proporcionando  e  disse  que  neste  primeiroI   semestre o nosso trabalho foi  bastante arduo,  onde algumas  reivindicag6es foram realizadas.
I         L,_       ___-___±_I__,:   Na  oportunidade  agradeceu  aos  vereadores  pela  realizagao  do  concu-rso  pdblico  em  nosso   i
I   municipio, o qual se fazia necessaria acontecer. Informou da operaeao tapa buraco que estava   !
I   acontecendo  aqui  na  sede,  sendo  que,  este  trabalho  tamb6m  precisava  ser  realizado  has   I
:   estradas que dao acesso as nossas comunidades.  0 vereador VALDEIR COSTA desejou  urn   :
i   born retorno a todos e agradeceu a Deus por estar de volta aos trabalhos desta Casa. Informou   i
i   ainda,  que muitas coisas ainda precisam ser realizadas e precisamos trabalhar neste segundo   i

i:::eostE:dpearraE;:::,tyveor:gab::::t3:.trF:::[j:amngro:sdaj:saeoqnuoessaogoj:n::,,vp:om:sq::t::vmeaLso:i:dc::i
i   mais em nossos projetos sociais. 0 vereador RUBENS ROCHA falou sobre Recesso. Dizendo   I
!   que   durante   este    perfodo   fez   reuniao   com   a   associagao   dos   camaroeiros,    que   se   I
I   comprometeram  em  construir a  feira  livre  da  Avesc,  com  ajuda  de  algumas  pessoas.  Falou   i
i   tamb6m que o SETRAN nao deu resposta da solicitagao desta Casa para recuperagao asfaltica   i

i  t:r:t;:ati;,;ct:: :e:lsv:n:i#ipa:#t:::::e?I:t:n:d:oe::a:::rru¥aon;b:e:i;:a:r?a:::a::r§ts:e;gv;ef:e:i:da:;:Drio{i:e:;dfa#;§  i
I   agradeceu a presenga de todos e na oportunidade informou que havia acontecido o servigo de   !•------------------------------------.-------.-.--------_._-_-_-_-_I
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I   coleta de exames das pessoas da comunidade Ana Jtllia e isso lhe deixou  bastante satisfeito.
I   Na  oportunidade  comentou  sobre  o  que  havia  acontecido  no  assentamento  Abril  Vermelho,
I
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i   aonde uma familia veio a sofrer uma descarga de raio e a Assistente Social nao deu o suporte   i
i   que  a  familia   merecia.   A  vereadora   LINA  BARBOSA  se   pronunciou   sobre   lnformativo  e   i

i  fat::d:::in:an:a;si8r::t::f:#c:mD:u:u:°;et:d: c:::e:eeTdfoe i:°menmosssuoa mvLdn:; j#: , °opn°drteu n+::t::  i
I   pais de famflias irao ter que deixar seus empregos por nao terem passado no concurso pdblico.    !
i   Mas,   o   que   lhe   deixava   bastante   entristecida   6   saber  que   pessoas   aposentadas   estao   i
I   trabalhando tirando  assim  a  vaga  de  quem  realmente  precisar de  urn salario.  Parabenizou  a   I
i   Diretora  da escola  de sua comunidade por ter conseguido a  reforma da  mesma e ao Prefeito   i
i   por ter reformado  o  posto de  sat]de,  pelo sistema  de  agua  e  por outras  obras  realizadas  em   i

i:eu:aEL=;s::.::rd::::;::I::fe:;:£:::f:Pr:e:do:usa:aa%e:ise:n:o:s::a,:e:#p:ia.#,;::i'fahon.r'a:D:,,?Sf,:si?i
I   que durante este primeiro semestre nao conseguimos realizar tudo que gostariamos  mais que   I

:  :flag:r:: ::ngT:sail:r:,bea|huaendmoaF::st::t:rps.:|u:,i,oan are::ap.I:3|eeTaans,:od ::,sas:amsuanLc:p::.in"uon iT:|s:  :
i   de   Caigaua.   Ato   conti'nuo   o   PRESIDENTE   agradeceu   os   comenfarios   de   todos   e   na   i

i  i:.::s:nA:d::i.e:trr:a:V;:,t5oi,f a:s:e:ssdeann5:::::a:ni:a:::r:i:d;o:.¥sun':uuereaE.::d:a:lie;I;r::v:e:rr:a:!s:e:dn#X:G;t  i
i   suporta mais nenhum sepultamento e isso vein causando transtorno as pessoas que precisam   I
I   enterrar  seus  entes  queridos,  sendo  que,  vein  existindo  situag6es  onde  as  pessoas  estao   i
I   enterrando  corpos  em  cima  de  outros.   Pofem,   ao  aproximar-se  o  dia   dos  finados  (2  de   I
i   novembro),  as  pessoas  nem  vao  poder  passar  aquele  momento  tradicional  de  iluminagao,    i
i   porque nao sabem se realmente 6 o corpo de seu ente querido que esta naquela sepultura. Em   :
;   a parte o vereador RUBENS ROCHA disse que ha tempos atfas ja havia comentado sobre esta   i•   superlotagao.   Sendo  que,  agora  existe  uma  empresa  que  pretende  construir  urn  cemit6rio   I
:   particular em urn terreno em frente a  Denpasa e gostaria que este empresario viesse reservar   I
I   uma area para o sepultamento das pessoas aqui no municipio as quais nao tern condig6es de   !

:tpaa#:su:r£:Z:go?i.citEOTaao::::u:Fv:ba6:onast¥ue:9:dd°:au:'%NcaFLOYndseAaNST3esss:i::ep::FabfTe|aar!
i   seus entes queridos,  sendo que, este procedimento esfa sendo feito hoje no Centro Cultural e   i
i   la  nao  6  urn  local  apropriado  para  isso.  Falou  ainda,  que  tamb6m  solicitou  a  compra  de  urn   ;i   carro ftlnebre para  que  possa  levar os corpos  at6 ao cemit6rio.  Finalizando,  disse que  o que   .
i   causa  tamb6m  a  superlotagao  sao  os  corpos  que  vein  de  outros  municl'pios  para  serem   !
!   sepultados aqui. Continuando o vereador THIAGO ROCHA disse que segundo informag6es do   I
I   coveiro  ja  s6  existe  uma  vaga  para  que  se  faga  urn  sepultamento.  Em  a  parte  o  vereador   I
i    EDUARDO  NASCIMENTO  disse  que  este  6  urn  dos  s6rios  problemas  que  o  municipio  vein   i
i   passando e acredita que a solugao 6 a implantagao de urn cremat6rio.  Em a parte o vereador   i

i:a::s:oa#h:#,;::::fir;;s:t::i:sa::I:a#e::hTeeg::ua:de:rr:::r:e:::i:£:NS#foodi?erie:n:t:gip:s:e:i
I   comunidade  nao  esta  sendo  diferente  e  que  o  cemit6rio  tamb6m  esfa  sem  espaeo  para  se   I
I   fazer sepultamentos.  Sendo que,  existe  no  mesmo  urn zelador o  qual  nao faz o  sou  trabalho   I
;   como  tern  que  ser  e  vein  deixando  o  cemit6rio  em  urn  total  abandono.  Potem,  o  prefeito  6   i
i   conhecedor da situagao mais nao toma nenhuma provid6ncia.  Em a parte tamb6m a vereadora   i
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'-_ ---_ -_ -_ ------------------------------.-------------------- _ -_ -_
:   todos  e  disse  que  a  situagao  6  grave  e  devemos  fazer  esta  solicitagao  com  urg6ncia  ao
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executivo. 0 vereador EDUARDO NASCIMENTO falou sobre Transporte-Pdblico.  Dizendo que
recentemente os funcionarios da  Empresa Transcap,  fizeram  uma  manifestagao  reivindicando
seus direitos trabalhistas. Por6m, ate hoje o municipio encontra-se sem 6nibus para que possa
atender nossa populagao e isso v6m causando grandes transtornos as pessoas que precisam
do   transporte.   Sendo   que,   hoje  ja   exjstem   terminais   de   integraeao   nos   municipios   de

i   seus direitos trabalhistas. Por6m, ate hoje o municipio encontra-se sem 6nibus para que possa   i
I     -+-nJ-r  -_^^_   ___..I__=_   _   ?___   ..±__   _____  ___  _,_

BRAULIO disse que este terminal de integraea.o ja faz parte do projeto do governador e isso vai
aliviar os  problemas  do  nosso  municipio.  Por6m,  o  que  6  preocupante  sao  as  obras  do  BRT
que  nunca  sao  concluidas  e  isso  tamb6m  acarreta  problemas  ao  municipio.   Em  a  parte
tamb6m o vereador THIAGO ROCHA disse que este tema ja foi bastante discutido nesta Casa

:   Ananindeua  e  Marituba.  Por conta  disso,  gostaria  que estes termi-nai; viessem  atend6r todos   I

!   8S.T|.i.n!9!'Pi.9S que fazem  parte da area metropolitana.  Em a parte tamb6m o vereador DEN|o   i

e que agora devemos ir em busca de solug6es para o prob'lema e-Jri-a--da-s--alt-;-rL-atiJ-a-;-6-a-b;rr   I

:::e:fro6r:Cj:ui§r£#uAeL:uNt+aES::::esqausep:::acmo#rs::uoarfenz°Feuunjtcrfapi°a.,hToa:b::reeTata6r%rtqeu:
~ ------,,    __    ___J_,J|_       _ _,!_!JL_..     _,_  _   I

I   repassou   ao   prefeito,   solicitou   aberiura  de  concorr6ncia   ao  transporte   ptlblico  do   nosso   I
_       _      ___      .  _.___''_      1__       I

I     -,,- :-,_:_    r.__   _   __-_    _   _   _
T¥nicipio.  Em a parte o vereador JAIR FRANCA disse que o problerria 6 grave e sugeriu quevlessemos  fechar  a  rodovia  como  forma  de  protesto  em  cjma  desta  situagao.  Concluindo  o
vereador EDUARDO NASCIMENTO concordou com as colocag6es do vereador Jair Franga e
parabenizou a comissao da vereadora  Luisa Valente polo belissimo trabalho que fez em cima

Camaras dos Municipios de Santa Isabel e Benevides, so-licitar o apoio dos vereadores e assim
tentar solucionar esta  situagao.  Ato contfnuo o  PRESIDENTE deixou  o vereador a disposigao

do transports pdblico do municipio. Finalizando, sugeriu que formassemos em inmissao ate a;   i

i   para   formar  a   comissao.   0   vereador   RUBENS   ROCHA  falou   sobre   Meio  Ambiehte.  -De   :
i   imediato  solicitou  ao  Presidente  a  convocagao  do  Secretario  de  Meio Ambiente,  para  que  o
;   mesmo  pudesse  vir a  esta  Casa  prestar alguns  esclarecimentos.  Na  oportunidad6  disse  que   i
i   constantemente observamos outros munici'pios se empenhando em cuidar do  meio ambiente,    iI   mas  em  nosso  munici'pio  nao  presenciamos  nenhuma  manjfestagao  do  secretario  em  fazer   .
i   esta  preservagao.  Sendo que,  ate  a  pessoa que  morre 6 considera  lixo humano e 6 clever do   I
I   secretario esta  atento a  esta  situagao.  Em  a  parte o vereador VALDEIR  COSTA disse que  a   I
I   situaeao 6 preocupante e que tamb6m tern sido questionado porque que   nao existe uma lixeira   I
i    no  mercado  municipal  para  o  recolhimento  do  lixo  que  6  produzido  no  mesmo.  Em a  parte,  a    i
i   vereadora  DIONELY  SANTOS  concordou  com  as  colocae6es  do  vereador  Rubens  Rocha  e   i

i   :£:neta?u:ins: npaa°rtefo: Pvaerraeaeds:: i:it%a;rj°Rt6acb#a:'js::taq°uequt:me::ams:ec:et:La ;reo;:tao Sdeer  i
!   recolhimento dos carogos de agai o qual foi aprovado par esta Casa,  mas ate entao o mesmo   !
I    nao  foi  promulgado  pelo  executivo.  Em  a  parte  tamb6m  a  vereadora  LINA  BARBOSA  disse    !

i   9T:i_O.q_Te_oLb_S.e_rv?r?_S_Peg:e_ e.in nosso municipio e o descaso com esses  ljxos,  os quais vein   III   sendo  descartado de  maneira  inadequado  as  margens de  nossas  estradas e ate  m6smos de   i
;   nossos    igarap6s.    Continuando    o    vereador    RUBENS    ROCHA    disse    que    tom    sido   ;

i::::traan^t:,Teant^efac:5:aad:npr:La^f.a'ia^.deJT.P|:n|a.?£,e^:.a:e[m_pr:s_a:je_in_i?_s_s_o_jm_Tn!:l',Pjorahs^q,Tfi:i
;   ppderao vir a  ofertar empregos aos  nossos  municipes.  Em a parte o vereador JAiR FRAivcAdisse que tamb6m  havia  sido aprovado por esta  Casa  seu  anteprojeto  de  lei a qual cria  uina

secretaria  de  trabalho  no  munici'pio  a  qual  possa  vir a  interagir com  as  grandes  empresas  e
!   assim  poder  fazer  urn  intercambio  de  emprego  aos  nosso;   municipes,   mas  est6  projeto
;   tamb6rh  ainda  nao  foi  promulgado  pelo  executivo.  Concluindo  o  vereador  RUBENS  ROCHA   i

___  _____ ---------. ``1-`-®-_--'' -----     ``` ....-. r--'     \111^\,    \,\,\\,    ,,1\,\\,\\,      `.

agradeceu  os  comentarios  de  todos  e  sugeriu  que  fosse  formada  uma  comissao  para  que
pud6ssemos  ir  ate  a  esses  empresarios  em  busca  deste  benefl'cio  a  nossa  populagao.  Ato
continuo  o  PRESIDDNTE  disse  ao  vereador  que  tinha  seu  total  apoio  nesta  questao  e  que
tamb6m iria convocar o secretario de Maio Ambiente para que pudesse vir a esta Casa prestar

I   alguns  esclarecimentos.  Na  oportunidade  repassou  a  presidencia  a  la  secrefaria  para  que
_   ___   ,_ __. _'   1__   I_______   '..   _  __`_  _---r.--`-.
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I-------_---_---_----~------------------------------------------,.---,
i   pudesse  se  pronunciar sobre  Gestao  Legislativa.  Informando  a  todos  qiie  neste  1° semestre   i
I   foram realizadas varios trabalhos e por conta disso parabenizou todos os vereadores por terem   I
i   se  empenhado  na  realizagao  dos  mesmos.   Informou  ainda,  que  houve  uma   mudanga  na   i
i   gerencia da empresa Transcap, o qual pretende reunir com esta Casa e que prometeu a vinda   i
i   de  mais dez 6nibus  novas  para  atender a  nossa  populagao.  Falou  ainda,  que existem  muitos   i

i:ut:%aT:jt:V°dsequseajnTapeg:rba°ruatrapsa:ampBr:,Sea:,d:Vir::nt:iuaadren°demuhn::ipn!:;cO;in:uE°nrtj::::Plo:i
!   passageiros para que possam atingir essas metas.  Informou ainda,  que varios trabalhos foram   I
I   realizados   nas   comunidades  da   regiao  de   Genipadba,   principalmente   na  comunidade   de   I
i   Mauricia,  sendo  que,  na  comunidade  de  Pau  D'arco  existem  obras,  as  quais  vein  tendo  o   :
:   acompanhamento desta Casa e desta forma estamos mostrando que sempre estamos lutando   i
i   pelo  desenvolvimento  de  nosso  munici'pio.  Na  oportunidade  disse  que  iriamos  reunir  com  o    ;

i:!e:fse,::dcp:a:r!et::,?orrdTi:u::rTua::9a:no:.!ft:Ea:m3:r:o:aa:Tg#f|id;v:e:;:,d:ir:::x:s:::ffi::::eAnsh:[sJfi
I   disse  que foi  o  pr6prio  gerente  quem  solicitou  uma  reuniao  com  esta  Casa  e  gostaria  que o   I
i   prefeito  se  fizesse  presente  na  mesma.  Disse  ainda,  que  esta  Casa  vein  fazendo  o  seu   i
i   trabalho e que sao pequenas obras que esfao sendo deixadas de serem realizadas e isso vein   i
i   atrapalhando o  nosso trabalho e que  neste 2°  semestre  espera  que as  mesmas  viessem  ser   i

i  #e:c'::ds:sn.v:1:e:::ti: u,:e:,: E: s: ::,t::c::t:r:::a p::asEe: i::: :avmeE:amd?:::lno,:vt:a :a:huos:nqc|:  i
!   dos   secretarios   na   frente   dos   servigos   realizados   em   nosso   municl'pio.    Retomando   a   i
!   presidencia o PRESIDENTE passou  a  parte de Proposicao onde foi feita a leitura e a defesa   I

i  8: E:f:#:::net:I:adRu:°d°o] €':i:adoen:u::rLau::d:::egg:rj:::,i °aqBurf::°;e°dned:oS#j:% f3j :.eArvj::  i

:f§oa:r§t:,:%::::i:u:n::sg;j{aj:i:;s§t{3k;a:,:g:ra:;i,:A:s¥e:;;i:::Ci::,¥;d;a:n:::¥;o;n;d::e:;f§,:o;;*d::eej{;:o:i:§§;
I   de Morada Nova.  E nao havendo mais nenhum assunto a ser tratado o PRESIDENTE solicitou   I
I   ao vereador Thiago Rocha,  para que fizesse a oragao final. Ap6s declarou encerrada a sessao   I
i   as  12ho8min.  Esta  ata  depois  de  lidada  e  discutida  vai  assinada  pela  mesa  diretora.  Plenario    i
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