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ATA  DA 22a SESSAO  ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL  DE SANTA  BARBARA DO        I
PARA,  REALIZADA EM:  22 / 08 /  19.                                                                    I

I

As  O9h58mn  do  dia   22  de  Agosto  do  ano  de  dois   mll   e  dezenove,   a   Presidente  lnterina    i
vereadora  Dionely  Santos,  respeitando  os  preceitos  regimentais  deu  inicio  a  sessao  ordinaria
solicitando  ao  vereador  Thiago   Rocha  para   que  fizesse  parte  da   mesa   como   1°  Secretario    ;
lnterino.  Em  seguida  solicitou  a  vereadora  Lui'sa  Valente,  para  que  fizesse  a  Oragao  lnicial  e  a    i
2a  Secretaria  para  que  fizesse  a  chamada  dos  vereadores.  onde  ficou  constatada  a  aus6ncia    I
dos  vereadores:   Fabson   Dax,   Jair  Franga.   Valdelr  Costa   e  Clovisson  Silva,   os  quais  foram    I

justificados   pela   Presidente   dizendo   que   por   motivo   dos   mesmos   terem   uma   audiencia    I
marcada com o Governador do Estado  nao  poderam  participar de  nossa  sessao.  Em seguida  o    i
vereador  Rubens  Rocha  solicitou  a  dispensa  da  leitura  da  ata  da  sessao  anterior  que  foi  aceita    i
por  todos.   Passando   ao   Pequeno   Expediente   a   vereadora   LuisA  VALENTE  falou   sobre    I
Contemplagao    de    Projetos.    Informando    a    todos    que    o    governador    do    estado    estaria    I
implantando  nas  escolas  estaduais  do  nosso  mumcipio  o  Projeto  Horta  nas  Escolas,  sendo    I
que,  a  primeira  escola  que  sera  contemplada  com  este  projeto  6  a  escola  estadual  S6rgio Jos6    I
Machado   E  gostaria  que  o  prefeito  viesse  implantar  este  tipo  de  projeto  nas  escolas  do  nosso    i
munici'pio.  0  vereador  RUBENS  ROCHA  parabenizou  o  vereador  Fabson  Dax  e  a  secretaria
Edena  por suas datas comemorativas.  Informou  ainda.  que  hole 22/08,  e  comemorado o  Dia  do    i
Folclore.   Por6m,   lamentava  que  o  nosso  munici'pio  nao  tivesse  o  que  comemorar,   devido  a
grande  decadencia  existente  hole  na  cultura  do  nosso  munici'pio.  0 vereador DENIO  BRAULIO    :
iiiformou  a  todos  que  esteve  reunido  com  os  deputados  Dr.  Daniel  e  Vitor  Dias  na  Assembleia    I
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paradas   ja   existentes   em   nosso   munici`pio.   A   vereadora   LINA   BARBOSA   parabenizou   o    i

i    vereador  Fabson  Dax  e  a  Funcionaria  Edena  por  suas  datas  comemorativas.  Na  oportunidade    i
;    agradeceu   o   prefeito   pelos   trabalhos   realizados   em   sua   comunidade,   mais,   ainda   existe  o    ;
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I    THIAGO   ROCHA  falou   sobre  Agradecimentos   e   Servieos.   Agradecendo  ao   prefeito  por  ter    !
i    atendido  sua  solicitagao  para  a  realizagao  dos  trabalhos  na  Rua  Sao  Jose,  localizada  aqui  na    I
I    sede  e  foi  informado  pelo  prefeito  que  em  breve  a  mesma  sera  pavimentada.  Na  oportunidade    i
i    falou   que   em   setembro   Ira   acontecer   uma   Agao   Social   na   Comunidade   do   Aracy,   com    i
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I    Edena  pelos  trabalhos  que  vein  desenvolvendo  nesta  Casa.  Finalizando,  falou  que  o  delegado    !

I    tinha   lhe   informado   que   havia   conseguido   40   c6dulas   de   RG   para   serem   distribu`dos   aos    I
I    nossos   municipes,   que   serao   emitidas   Nesta   Casa.   Passando   ao   Grande   Expediente   o    I
;    vereador  RUBENS  ROCHA falou  sobre  Sessao  Legislativa  e  Transporte  Pi]blico.  Dizendo  que    i

I    durante  a  semana  p6de  presenciar dois 6nibus  da  empresa  Transcap com  defeito as  margens    ;
i    da  BR-316`  esse tipo de  situagao  nos  deixa  preocupado.  Quarto  a  Sessao  Legislativa.  solicitou    :
:    que    a    mesa   cobrasse    do    Executivo   as    reivindicag6es   discijtc!as    -esta   Casa.    Estamos    I

constantemente   cobrando   a   presenga   do   secretarTo   dc   I.te'c`   +~:er:e    e   3   rTiesrno   nao
I    compareceu  e  alnda  continua  fazendo  descaso  dos  :ro: e~3s  ==s    ics  e~  -ossc  Tunicipio
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i   Casa fizesse estas cobrangas,  assim como tamb6m viesse a  publicar nossos trabalhos.  Em a   i
!   parte  o  vereador THIAGO  ROCHA falou  que  o  dia  da  Sessao  6  de  grande  importancia,  ate   I
I   porque 6 o dnico dia  que temos a oportunidade de  nos reunimos  para tratarmos assuntos de   i
i   interesse  do  municipio.  Disse  tamb6m,  que temos  observado  a  falta  de  respeito  do  Prefeito   i
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i   como houve urn intimato aos funcionarios pdblicos, deveria haver tamb6m para os secrefarios,    i
I   para  que  os  mesmos  realizassem  seus  trabalhos.  Falou  tamb6m,  que  nao  ira  assinar  mais   I
I   nenhum documento em conjunto com os demais vereadores,  achando que a  mesa devefa se   i
i   responsabilizar por isso.  Em a parte o vereador DENIO BRAULIO disse que, os secretarios ja   i
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i   LuisA VALENTE disse que em relagao ao transporte pdblico, sua comissao fez sou trabalho e   i
I   enviou   sou   relat6rio  com  suas   reivindicae6es  ao   Prefeito  para  que  tomasse  as  devidas   I
i   provid6ncias.  Falou tamb6m,  que as  secretarias foram aprovadas  nesta casa e os secretarios   i
i   assumiram  sabendo  dos  trabalhos  que  iriam  realizar,  mais,  o  que  observamos  6  a  falta  de   i
i   compromisso  dos   mesmos  com   nossa   populagao.   Finalizando,   lembrou   a  todos  que   as   i
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:   prefeito  estas  respostas  de  nossas  solicitae6es  e  o  mesmo  prometeu  que  iria  colocar  uma   I
I   pessoa  somente  para  fazer as  analises  de  nossas  reivindicag6es.  Na  oporfunidade  informou   I
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i   concordou  com  os  vereadores,  quando  falaram  que  os  secrefarios  tern  que  desenvolver  os   i
i   trabalhos que sao de suas compet6ncias, porque isso nao vein acontecendo e por este motivo   :•   sugeriu que os mesmos viessem a ser exonerados de suas fune6es e disse que mais uma vez   I
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I    Dizendo que o concurso pt]blico que foi realizado em nosso municipio foi uma determinagao do   I
i   Minist6rio Pt]blico,  pofem,  hoje nossa preocupagao 6 devida o grande ndmero de pessoas que   i
i   nao  conseguiram  serem  aprovados  e  os  mesmos  irao  ficar em  sous  empregos  somente  ate   i
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:   ex-prefeitos  que  nao  se  interessaram  em  trazer empresas  ao  nosso  municipio.  Disse  ainda,    i
I   que  foram  aprovados  nesta  Casa  os  direitos  para  ACSS e  aos  ACES'  os  quais  esfao  tendo   i
I   dificuldades  para  realizarem  sous  trabalhos  por  falta  de  material  e  isso  podefa  trazer  urn   I
i   grande surto de  doeneas  no  municipio.  Na  oportunidade disse que esta  Casa  atrav6s de sua   i
i   assessoria,  precisava  acompanhar  melhor  as  situag6es  dosses  profissionais.  Em  a  parfe  o   i
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I   BRAULIO disse que o escrit6rio tern outros advogados que podefao assessorar esta Casa.  Na   I

i   oportunidade pediu a presidente que solicitasse o projeto que beneficia os ACS§.  Em a parte a   i
I   vereadora   LINA   BARBOSA  disse   que   o   prefejto  tern   que   da   uma   resposta   as   nossas   :
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I   com o que prometeu que foi de demiti-los somente em dezembro.  Finalizando, concordou com   i
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:   as  cobrangas   dos  vereadores   no  que  se   refere  a   presence   do  advogado   nesta   Casa.   I
I   Passando a parte de Proposieao foi feita a leitura e a defesa do Requerimento de n° 005/19   I
i   de  autoria  do  vereador  Thiago  Rocha,  que  solicita  a  lmplantagao  de  Lixeiras  Seletivas  em   i
i   pontos estrat6gicos e em locais pdblicos, escolas e em ambiente de grande movimentagao de   i
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!   nao  havendo  mais  nenhum  assunto  a  ser  tratado,  a  Presidente  solicitou  a  vereadora  Maria   I
!   Lui'sa  para que fizesse  a  ora9ao final.  Ap6s  declarou  encerrada  a  sessao  as  11h43min.  Esta   !
I   ata   depois   de   lida   e   discutida   vai   ser   assinada   pela   mesa   diretora.   Plenario   Femando   I

I
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i   Conceigao da Silva, 28 de Agosto de 2019.

DIONELY  MA UGENIA DA SILVA SANTOS Vereadora
Presidente lnterina
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