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ATA DA 25a sESS^0 0RDINARIA DA C^MARA MUNICIPAL DE SANTA B^RBARA DO PARA,     !

:                                                                               REALIZADA EM:  12 / 09 / 19.                                                                               I
I

i   As  O9h36mn  do dia  12  de Setembro do ano  de dois  inn  e dezenove,  o  Presidente  respeitando os   ;
I     ^,^^-:+-^  r-,~: ---,- :-I-,.  :-:-:_  _  ____=_   __I:._i_I_   __,I_!1_  _  _,_preceitos  regimentais deu  inicio a sessao ordinaria solicitando ao vereador Thiago  Rocha para que

fizesse  a  leitura  Biblica  e  Oragao  lnicial  que  o  fez  no  Livro  de  Salmo  23.  Ap6s  solicitou  ao  2°
Secretario para que fizesse a chamada dos vereadores, onde ficou constatada a presen9a de todos
os vereadores.  Passando ao Pequeno Expediente o vereador FABSON  DAX falou  sobre Quadra
Esportiva  do  Pau  D'arco.  Informando a todos que a  referida quadra de esporte esta com sua obra
parada e que por conta disso iria enviar urn oficio a empresa responsavel,  pare informar o motivo da
paralizagao. A vereadora LuisA VALENTE falou sobre Cirio do Livramento.  Informando a todos que
o  Cirio  da  referida  Comunidade  vai  ser  realizado  no  pr6ximo  domingo,   15/09,  e  a  coordenagao
solicitou participacao dos vereadores.  0 vereador JAIR FRANCA falou sabre Transporte Alternativo
de  Genipadba.   Dizendo  que  as  mazelas  continuam  acontecendo  naquela  linha,  sendo  que,   os
motoristas  nao  estao  respeitando  o  que  ficou  acordado  em  reuniao  com  aquela  categoria  de
trabalhadores.  Haja vista,  que os mesmos nao estao aceitando meia passagem e nem a gratuidade
como  havia  ficado  combinado.  Isso  sem  falar,   na  falta  de  transporte  nos  dias  de  domingos  e
feriados.  Por conta disso,  solicitou que o presidente da cooperativa fosse chamado nesta Casa para

_     _  _  _    _  __  ___--_ .--,   _.I__   ''___   __''_-_._---I .---, IY-\J\,  L\,\,\,\J,     I

i   os ver:ado.res.  Fassando ao  Pequeno  Expediente o vereador FABSON  DAX falou  sabre  Quadra   i

i   que possa prestar alguns esclarecimentos sobre estas irregularidades. 0 vereador THIAGO R0eHA   i
falou  sobre  Descaso  com  o  Serviap  Social  do  Municipio.  Relatando  que  existe  urn  determinado
cidadao que fica pedindo ajuda aqu-i no munjcipio, sendo que,  esta situagao ja vein acontecendo-h2   i

providencias.  0  vereador  EDUARDO  NAScllvIENTO  falou  sobre  Vlsita  as  Empresas  de  Onibus.
Informando  a  todos  que  na  terca-feira,  10/09,  esteve juntamente  com  o  vereador  Jair  France  na

---------   I ------  r ---..---. i ---- I -... v  ...-...-. r.`.,  `-`-..`-`/  `i`.`+,  `-`7Lcf  .JI``--I\r`+ |c.  yt;lil  ci`-`+iiLc-t=iiu`/  Iic]     I

i   bastante  tempo   e   por  conta   disso   gostaria   que  a   Secretaria   de  Assistencia   social,   tomasse   !

i   empresa  de  6nibus  B-arata,  ond-e  foram  receb'idos  pelo  pr6prio  dono da  empresa.  o  qual  informou
_       _   _             _       _   __  ____-.      -_ ----  _'`S_    '`_

i::E:*iB:e:T:s:u,u:sni:T:::i:hpo:r:::u:;u:::.rna;:n:asqai:,I:ea#a:.:g;:ap::,bs,:e::::uc:s.u:gaefnTquu::aefi::s:ih:in::,s:t:6:::i
!   transporte da TRANSCP. 0 vereador VALDEIR COSTA informou a todos que na quarta-feira,18/09,    !

i:es:far:i::CjaGn:n°jp°a3L°:e:°mLadra%aeLs°pvee6j:c:::'8avaet:enaddeorraDS£#od°BmifecjR;a:easprgnT::!8:d::bdr::
i   agradecendo  o  carinho  dos  moradores  de  algumas  comunidades,  em  especial  da  comunidade  do   i
i   Expedito Ribeiro e Lagoinha,  que lhes desejaram felicidades no dia de sua passagem de urn ano de   :

i   :jbdaan3::o|a:i:ncc?pma#::?e°. nNoa :3:rt::!dr:ieeredjsase,,:#inaas=:fe:#,:cgms::jfaa£::I:St£:.a:cT uTa:,PHt:I   i
i   La_b_:_n_d,ere,_ _P_Tnfipalmente   no   qTe   se   refere   a   lluminagao   pdblica,   saneamento   basico,   sadde,terraplanagem  e  outros.  Falou  ainda,  que  os  funcionarios  da  EMATER  estao  tendo  que  ministrar

seus cursos em salas sem ventilacao e dificulta bastante tanto para os colaboradores quanto para os   I
I   alunos.  A vereadora  LINA  BARB0SA falou  sobre  Desfile  de  Sete  de  Setembro.  Parabenizando  a   i

todas  as  escolas  municipais,  as  bandas  marciais  e  a  todos  os  pais  presentes.  Na  oportunidade
deixou sua nota de reptldio em cima das escolas estaduais que preferiram substituir os desfiles pela

RUBENS  ROCHA  falou  sobre  Sessao  ltinerante  e  Parabenizacao.  Dizendo  que  gostaria  que  as
i   |e_e|zj?_ga_o_dgs_ jogos  internos  com  excecao  da  escola  estadual  de  Col6nia  Chicano.  o  vereador   i

sess6es itinerantes nao fossem realizadas em residencia e sim ein locais pdblicos para que todas as   !_    _      ___   _____   .____ .... __.._____  _ ...., _.__.._,_  v  .....  v ,... `,`^.,`,  r,uL,,I`,`,`7  a+.A.t*  `iu`+  .`+uc.a  qo     I

I   pessoas possam  participar,  sendo que,  a sessao itinerante 6 urn ato do Poder Legislativo e nao do   !
I   requerente,  ou  seja,  do  Vereador  ou  da  Comunidade.   Na  oportunidade  parabenizou  o  vereador   I

Denio  Bfaulio  por  sua  data  comemorativa.  Ato  continuo  o  PRESIDENTE  parabenizou  todos  os   i
vereadores por suas explanag6es, sendo que, desta forma estamos mostrando que esta Casa esta   ;
tdr::a:h:nudn?d:Te:udsocaExdpeedb::elf:C::Sead:°L=gaopn°hpau;aofs°efNa=e°r:°mrt#::::e:ger:d:o=:a°sseFs°ar:.d:ra::i

:   vista]   que   os   referidos   moradores   estav-am   soiicitando   uma   'sessao   itinerante   nas  -r-eferid-;;   i
i   comunidades.   Finalizando,  disse  que  a  Sessao  ltinerante  na  comunjdade  Expedito  Riberio  sera--------------------.---------------------------------.--------_-_-_-
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i   realizada  no  dia  15/10,  as  O9hsoo  e  gostaria  de  poder  contar  com  a  participacao  de  todos  os   i
I   vereadores.  Passando ao Grande Expediente a vereadora LuisA VALENTE fa.lou-sobre Setembro   i
:   Amarelo  (Prevengao  ao  Suicidio).   Dizendo  que  a  Secretaria  de  Assistencia  Social  vein  fazendo   i
i   campanha  de  prevengao de certos tipos de doencas em  nosso  municipio.  Sendo que,  este  mss.6   i
•    ^^marn^-^A^  ^  "0^.^-1`-^  ^~---1^»  ^^.--_  J--_ .-.. I_  ___..___±_   __   ___:_?_I._    .._._comemorado o "Setembro Amarelo" como forma de prevencao ao suicidio.  Haja vista,  que hoje sao

muitas situag6es que levam  uma pessoa a suicidar-se e por isso se faz necessario esta prevengao,
sendo que,  esta 6 uma doenpe na qual a pessoa sofre silenciosamente e hoje a dnica entidade que
vein trabalhando em cima desta prevengao sao as igrejas.  Disse ainda,  que esta prevencao s6 vaio   I
a ser realizada depois que urn jovem veio a morrer e seu pai passou a fazer esta manifesta9ao.  Por   I
conta disso,  gostaria que a  Secretaria de Assistencia social e secretaria de Educagao viessem dar   i

i   mais  importancia  a  esta  data em  nosso  municipio,  Em  a  parte o vereador THIAG6  ROCH-A disse   i
I     -,,-,-- I---L--_I_  _:I ...-- =_   J=   __________I__    _    _      _    _  ~  _   .     ,que realmente esta situagao 6 preocupante e que sao inameras as coisas que levam uma pessoa a   i

sofrer de  depressao  e  que  leva  muitas  das  vezes  a  tirar sua  pr6pria  vida  e  com  certeza  existem   I
i   pessoas   em   nosso   municipio  que  sofre  deste   problema.   Em   a   parte   o   vereador  EDUARDO   i

NASCIMENTO disse que por ser professor convive com  muitos joven-s e pode perceber as atitudes   !

!gLf:I::£anq::pda:a#eao:minesp:;esmria:v:nuhnic|Pi°fi8;erv:avoecr,o:%:d:0:m£]rd:mtrua::'hdaerpr:sTaoesEe:i
i   a parte tambem a vereadora LINA BARBOSA disse que temos de fazer urn debate com -a populacao
i   e achando que  muitas das vezes as  pessoas tiram suas  pr6prias vidas  por falta de  Deu; e.in sdas   i

:'8::[u:nT%Jearveear'ema%treai+#:eAavvAeLmEi#Enadg°raud::I:boa:h££%npt:erYoesnd9a:°a;o|ociB:vdeer:taad::teus:#t°6
contfnuo o PRESIDENTE parabenizou a vereadora por seu tema e disse que realmente este e o mal
do s6culo e devemos fazer projetos para prevenir este tipo de doenpe 0 vereador THIAGO ROCHA
falou  sobre  Sadde  do  Municipio.   Dizendo  que  este  6  urn  tema  bastante  comentado.   mais,  que
devemos tomar uma atitude mais en6rgica e quem vein sofrendo as consequencias 6 a populagao.

a falta de medicamentos em nossa unidade e nos postos de sadde de nosso municipio.  Em a parte a
vereadora  DIONELY  SANTOS  disse  que  esta  situagao  ja  vein  acontecendo  ha  bastante  tempo,
sendo   que,   debates  ja   foram   realizados   e   nao   entende   o   porque  que  o   prefeito   nao  toma

3::,:i:ern:i,::mNaas?rpr:#,najrqa::ecs?nEV:=up:rt:¥i:Sfgmd::::edaed8::aLVJigariAUEtdNafE€FsS:bqdueepsaar:
muitos problemas em nosso municipio e se realmente as coisas estao indo bern como o prefeito diz,
entao  nao ha  porque a falta de  medicamentos em  nossa  unidade,  visto que,  os ACS§ com  certeza

;::tra6omheon#::saopt:::j%,::c::Tojs:g::%j;:£av:::rtsuo[j,3,;ad€gj::gqsj:omeaT:i:#aaavoezerr::#vao:sTaascaast:i
.,-. vt-vv[.  -,v,,I.I.   ur`ii.`+u  uiooc  vut=  t=OLa  Oiiuapeu  ia  vt;lil  auuilLt;ceHuu  Ha  LJas(an(e  (erTlpo,    i

I   sendo   qu,e,   debates  ja   foram   realizados   e   nao   entende   o   porque  que  o   prefeito   nao  toma   !

a parte tamb6m a vereadora  LINA BARBOSA disse que o que esta acontecendo e urn desrespeito

___      _I__'     __    ____       __...    __'-___       I

;    Pa_S_S£TIL:e_i_S±r_ela_t6rios e sao mediante isso que sao solicitados as' compras dos medicamentos.  Em    ,

i   prestar   alguns    esclarecimehtos.    Continuando   a    vereador   THIAGO    ROCHA    agradeceu    os   i
I,_  ____    __   1__    _   r_'_._.-_   _   _   ___'_._''-'' ---- '''   ---,-   +,\+`,\*'   ,,IIIt*     '

com  a  nossa  populagao,  sendo  que,  este  problema  vein  desde  as  gest6es  anteriores  e  nada  6   !
resolvido  Finalizando,  disse  que  gostaria  que  o  prefeito  e  o  secrefario  viessem  a  esta  Casa,  para   I

comentarios  de  apoio  dos  vereadores.  Ato  continuo  o  PRESIDENTE  disse  que  os  aparelhos  de
Raios-X,   de  Cardiograma  e  outros,   encontram-se  quebrados  e  o  prefeito  nao  toma  nenhuma

3::rv:d;nucj:c,pp::ae#::,:zrtaarrt::smp::cme%:mee:tnoqsTa3tov::::dnoorssaERtgu:afioutf,Eqs:epsr:nduens:Po#rsg:::
Comunidades   e   Poder   Municipal.   Dizendo   que   as   comunidades   Expedito   Ribeiro   e   Lagoinha
encontra-se  em  urn  total  abandono,   principalmente  no  que  se  refere  ao  Transporte,   IIuminacao
pdblica,  sadde e outros.  Por conta disso foi convocado para participar de uma reuniao nas referidas
comunidades,  onde  foi  cobrado  pela  populacao  sobre  tais  benefieios.  Falou  ainda,  que  na  escola
nao  tern  ventila9ao  e  nem  o  EJA,   sendo  que,   o  prefeito  prometeu  e  nao  cumpriu  com  suas
obrigag6es.  Haja  vista,  que  se  nao  fosse  o  pessoal  da  EMATER  implantar  alguns  projetos  para
atender aquelas comunidades,  as  mesmas  com  certeza  estariam  na  ociosidade.  Disse  ainda,  que

I   pdblica,  sadde e outros.  Por conta disso foi convocado para participar de uma reuhiao nas referiaas   i

gostaria que os nossos agricultores viessem ter mais apoio do executivo,  para que possam trabalhar   !_ -_ -_ -_ ------------.-----.------------------ ~ ------------------ _ . _ -_ -_.
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!   em suas terras e escoar suas produg6es, assim como existe em outros municipios.  Falou ainda, que   i

::£jee:£:teamtlndje:e£Sj:taeqf::C;2:fan£Sfo|:r:zeecrr%rj:jedt:&8r6Caufu:ap::aeoni°u::3fepro:aqdua6;::iaqt8ude::
i   urn  apoio  nao  foi  adiante.   Haja  vista,  que ja  foi  solicitado  por  vereador  desta  Casa  a  c6pia  dos   i

i   £i#Aue:SA3eBS6essAmaj3::naqn|°es Toasjso:tea:#:au?tonr:: i::t::Vj:::d: %Set:recsapse:{a::s aep::emae;:roesadn°ar:   i
!   recebem   uma  ferramenta  para  que  possam  trabalhar  em  suas  terras.   Em  a  parte  tambem  a   !
!   vereadora   DIONELY  SANTOS  disse  que  entendia  a  indignagao  do  vereador  e  solicitou  que  a   !
I   Secretaria  de  Meio  Ambiente  viesse  ser  extinta  e  o  secretario  fosse  exonerado  pela  falta  de   I
i   competencia no cargo que exerce e nao desempenha  nenhum trabalho no municipio.  Em a  parte o   i
i   vereador JAIR  FRANCA  parabenizou  o vereador por seu  tema  e  disse  que  na  pr6xima  sessao  ira   :

i!n;!:i;:i:i;rn:cs::::;s:s;on;tij!f:rn:.o!sig:ui:;s:gfo#o;,::::;s:3a::rsefit,a:vnfisp:os;%s:;gre:|E;:i;::i!is3;!ni:e::Ji:;i
I   fazendo o que hem entende neste municipio. Ato contfnuo o PRESIDENTE disse que esta Casa tern   I
i   se esforgado em fazer o seu trabalho mais infelizmente temos encontrados alguns obstaculos mais   ;
i   devemos  continuar cobrando as  reivindica96es  do  executivo.  Na oportunidade  lembrou  a todos  da   i
i   reuniao que acontecefa com o prefeito no dia  18/09 e gostaria que cobrassemos estas solicitag6es,

i:::::do:g3Bt:#§eRm6cuHmAi:I:u'spoabrrae8:gu'i=nrcaeit:b|'ij:h:#:,oTAa#i#npte?eDen::;e°mgoun:CLP:°rito:i
!   sobre a reuniao que ocorreu com os veread-ores do municipio de Benevides, onde foi tratado sobre a
!   situa9ao  do  transporte  pdblico  e  ficou  acertado  o  retorno  no  pr6ximo  dia  16/09.  Quanto  ao  seu   I
I   assunto,  disse  que  foram  feitos  varios  debates  sobre  seguranga,  os  quais  acredita  que  surtiram   I
i   efeitos  e  que  por  conta  disso,   parabenizava  o  comandante  da   policia   militar  e  que  devemos   i
;   convocar  o  mesmo  para  que  possamos  parabeniza-lo  pessoalmente.  Quanto  ao  Meio Ambiente,
:   q,js:e_9u: t:T_ eoTS!ert:_T:rt: eoprad,o .uma providencia em cima das motos que tlsam a desearga   i;   Kadron, que tern e poluieao sonora e 6 clever da secretaria de meio ambiente fiscalizar.  Disse ainda,
I   que   solicitou   uma   auditoria   para   o   municipio   no   Ministerio   Ptlblico   mais   isso   ate   entao   nao
i   aconteceu.  Ato  continuo  o  PRESIDENTE  agradeceu  o  vereador  por  seu  tema  e  disse  que  ja   i
I   convocamos  varias  vezes  o  secretario  de  meio  ambiente  para  comparecer  Nesta  Casa  prestar   I
i   esclarecimentos.   Na   oportunidade  parabenizou   o  comandante  da   policia   militar  pelo   belissimo   i
i   trabalho que vein realizando em nosso municipio.  Passando a parte de Proposicao foi feita a leitura   i
i   gos.Requerimentos  de  n°  008  e  009/19  de  autoria  do  vereador  Valdeir  Costa,   que  solicitam

i  :a#n::;adg°doASEitt;=mecn:oT  3r:i::geam d:e Ea;%:ia dfiunF:,apa:nt::meEdd':i:gaeo i:fTnt3°:Seg:sj::  i
:   Fundamental  M6nica.  Ap6s foram  colocados  em  votagao  que foram  aprova-dos  por  unanimidades.
I   Em  seguida  foi  feita  a  leitura  e  a  defesa  do  Requerimento  de  n°  015/09  de  autoria  do  vereador   I
i    Denio  Braulio,  que solicita  Recuperagao da  lluminagao  ptlblica do  Residencial  Nosso  Lar localizado   i
i   na comunidade do Livramento. Ap6s foi colocado em votagao que foi aprovado por unanimidade.  Em   :

i  i:ags:c!dm:;f:°t'o::g::,e: s:%:::1:Me:,:mh:;fas(i:dt:::r:p:#u:eBrq:F;e:;:6f:e=ni#!3#9::peA:£9°£::di#|i::%rooEa:o::ar:o:  i
i   aprovado  por  unanimidade.  Em  seguida  foi  feito  a  leitura  do  Projeto  de  Resolueao  n°  001/19  de   I
!   autoria  do  Poder  Legislativo  que  Regulamenta  o  Acesso  a  lnformagao  Ptiblica  pelo  Cidadao,  ao   I
I   ambito   do   Poder   Legislativo   Municipal.   Ap6s   foi   colocado   em   votaeao   que   foi   aprovado   por   i
i    unanimidade.   Em  seguia  foi   leita  a   leitura  do   Projeto  de  001/19  de  autoria  da  vereadora   Lina   ;

i  ::!b::;ia:;# i::sis:p:a?a: qp:o:b!a::u daF:si',o:s::o#:::a:d:as:u:Tssoeo::i;:::a:ta:r:dfa:do:!nfe::,:ii:::i:J:u;:JIB :  i
i   todos que as reivindicag6es feitas na Sessao ltinerante na comunidade do Paraiso do Tamatateu; A   iL ----------------------------------- ~ -~ ------------------- I -~ -~ -I _ -_ -_.
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!   cobranpe da fiscalizaeao do transporte e a Planilha de hofarios dos 6nibus, ja haviam sidas enviadas   !
I   aos seus destinafarios.  E nao havendo mais nenhum assunto a ser tratado o Presidente solicitou ao   I
i   vereador  Thiago  Rocha,  para  que  fizesse  a  oragao  final.  Ap6s  declarou  encerrada  a  sessao  as   i

i   Femando Conceieao da Silva,12 de Setembro de 2019.

12h35min.   Esta  ata  depois  de   lida  e  discutida  vai   ser  assinada   pela   mesa  diretora.   Plenario   i

orffff#sepINf£NrtyAIrfe+###
RG: 2610257 / CPF:  538.917.202-25

lA EUGENIA DA SILVA SANTOS Vereadora
1 a Secretaria

RG:  3173563 / CPF: 460.283.662-34

L%%A&ffBKRB€S.A#A@L"VCA-Vereadora
RG: 2164549 / CPF: 481.397.342-68
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