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I        ATA DA 29a SESSAO ORDINARIA DA CAIVIARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA,
REALIZADA EM: 10 / 10 / 2019.

As  O9h40mn  do  dia  10  de  Outubro  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  o  Presidente  respeitando  os
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i   seguida a vereadora Lina Barbosa fez a leitura Biblica e a Oraeao lnicial no Livro de Salmos 119. Vers.    i
i    121. Ap6s o vereador Rubens pediu dispensa para leitura da Ata da Sessao anterior que foi aceita por   I
I   todos.  Passando ao Pequeno Expediente o vereador JAIR FRANCA falou sobre Carta de Manifesto.   I
i   lnformando a todos que havia sido procurado por aliinos da Universidade Federal, que atraves de uma   i
i   carta solicitavam a intervengao desta Casa junto a empresa do transporte pdblico municipal, para que a   i
i   resma viesse a melhorar o atendimento no transporfe de nosso municipio.  Por conta disso, o vereador   i
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I   Barbarense se apresenta contra a equipe do Paysandu no Esfadio da Curuzu,  para  mais uma partida   I
i   pelo campeonato  paraense  sub-20.  Quanto a  escola  Padua  Costa,  disse que  em  conversa  que teve   i
i   com  a  diregao  daquela  escola,  solicitou  o espaap de  uma  sala  de  aula  para  que  pudesse  realizar o   ;
i   simulado  do cursinho.  Potem,  nao foi  concedido  por nao terem  ordem  da  Seduc para  a  liberacao.  0   i
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!   terraplanagem  que  foi   realizado   naquela  comunidade  em   parceria  com  o   Distrito  de   Mosqueiro.    I
i   lnformou tamb6m,  da  reinauguragao da quadra de esporte da referida comunidade.  Quanto ao  Poder   I
I   Legislativo,   disse  que  devemos  solicitar  ao  TCM  c6pias  dos  acordes  dos  Ex-prefeitos  do  nosso   I
i   municipio,  para analisarmos as prestae6es de contas dos mesmos. Ate continuo o PRESIDENTE disse   i
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i   realizada   no   ultimo  dia  06/10,   em   nosso   municfpio  e  deixou   sua   nota   de   reptldio   pela  falta  de   !
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i   principalmente no que se refere ao serviap de  ilumina9ao  pdblica e terraplanagem,  Haja vista,  que ja   :
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i   deste municipio e poder ajudar nossos municipes, principalmente no que se refere do trabalho que esta   i
I   realizando as margens da PA408.  Haja vista, que este 6 urn trabalho custeado pela pr6pria vereadora   I
;   e  agradeceu   ao  vereador  Rubens   Rocha   e   o   Parazinho   (Filho  do  Vice-prefeito),   pelo  apoio   no   i
i   andamento dos trabalhos.  Finalizando,  agradeceu a todos que participaram da festa de despedida do   i
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i   no mss de novembro. A veread6ra DIO-NELY SANTOS se inscreveu para falar sobre Conselho Tutel-ar.

i   organizagao que ocorreu durante a mesma,  devido a falta de mais edlegios de votag6es.  Finalizando,

I   Parabenizando todos os candidatos que se elegeram na eleigao para o Conselho Tutelar que ocorreu   I
:   no  dltimo  dia  06/10  em  nosso  municipio.  Na  oportunidade  disse  que  tambem  lamentava  a  falta  de   i

sugeriu  que  na  pr6xima  eleieao  a  mesma  seja  atrav6s  de  umas  eletr6nicas,  facilitando  assim  o   :
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i   falta d6 organizagao.  Passando ao Grande Expediente.o vereador JAIR FRANCA farou sobre Poder   I-----------------.-------------.---.-----------------,-,-,-,-----------,,
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I   da Evangelizagao.  Informando a todos que os dais Lideres Religiosos do nosso municfpio,  Pastor Joao   i
I   Batista da igreja Evang6lica Assembleia de Deus de Genipauba e o Padre Edinaldo coordenador geral   I
i   da igreja Cat6lica do nosso municipio, ambos estavam se despedindo da diregao das referidas igrejas,    i
i   para  que  pudessem  assumir a  diregao em  outros  municipios.  Na  oportunidade  ponteou  os  trabalhos   i
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i   evangelizacao nas escolas da regiao de Genipatlba,  que ficafa tamb6m como marco de seu trabalho.   I
I   Em a parte a vereadora LINA BARBOSA parabenizou o vereador pelo seu tema e pelo reconhecimento   I
i   do trabalho do  pastor naquela  regiao.  Haja vista,  que  hoje a  igreja ajuda  nossos jovens a sairem  da   i
i   ociosidade e  isso 6  muito  gratificante  para todos  n6s.  Continuando  o  vereador JAIR  FRANCA  disse   i
i   que o  Padre  Edinaldo tambem fez urn born trabalho a frente da diregao da  Par6quia deste municipio,    i
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i   parte  o vereador VALDEIR  COSTA disse  que tanto o  pastor quanto  padre,  muito fizeram  por  nosso   i
I   municipio  e  por  conta  disso  parabenizava  os  mesmos.   Em  a  parte  tambem  o  vereador  THIAGO   I
i   ROCHA   parabenizou   ambos   pelo   trabalho   de   evangelizagao   realizado   em    nossa   sociedade.    i
i   Concluindo o vereador JAIR  FRANCA disse que o  Padre  Edinaldo conseguiu trazer urn dos  maiores   i
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I   mesmos.  Haja vista,  que os dois receberam desta Casa titulos de honra ao m6rito,  pelos servigos que   I
i   disponibilizaram aos nossos municipes.  0 vereador VALDEIR COSTA falou sobre Seguranpe Ptlblica.
I    Lembrando-se  dos  tiltimos  acontecimentos  que  ocorreram  em  nosso  municipio,  onde  aconteceu  ate   I

I

i   morte.   Comentou  tambem  do  assalto  que  ocorreu  na  residencia  da  Dona  Lulu.   Na  oportunidade,
parabenizava  o Tenente  pelos  trabalhos  que  o  mesmo vein desenvolvendo  a  frente do comando  da
Polieia  Militar  do  nosso  municrpio.  Mas  gostaria  que  vi6ssemos  solicitar  uma  guarnigao  para, que  a   i

:   mesma possa se instalar aqui na sede do municipio e desta forma possa atender com mais rapidez as   :
i   ocorfencias aqui da sede.  Em a  parte o vereador RUBENS  ROCHA disse que realmente o  municfpio   i
I   havia passado por uma calmaria,  mas isso tambem era motivo de preocupagao porque o consumo e a   i
I   venda de  drogas continuam  acontecendo.  Na  oportunidade sugeriu  que o prefeito viesse cadastrar e   I
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i   disponibilizado na area da seguranca do nosso estado.  Disse ainda,  que somos o maior municipio da   i
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i   vereador VALDEIR disse que lamentava a morte do cidadao aqui do municipio e sugeriu que o poder   i
i   municipal viesse implantar projetos sociais que visem ajudar os nossos jovens a sairem da ociosidade   i
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i   comandante da policia militar, em breve estariamos recebendo mais duas viaturas para atender nosso   I
I    municipio.  Parabenizou  ainda  a  policia  militar  pelo  projeto  do  PROERD  implantado  nas  escolas  do   I
i   municipio. 0 vereador RUBENS ROCHA falou sobre Poder Executivo.  Dizendo que esteve analisando   i
i   o  projeto  que  o  executivo  havia  enviado  a  Esta  Casa,  o  qual  Disp6em  sobre o  Regime  Juridico  dos   i
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i   merecedores deste reajuste, achando isso uma palhagada por parte do Prefeito. Pofem, sua comissao   i
I   vai sugerir a devolugao do  mesmo ao  Executivo.  Em a  parte o vereador THIAGO  ROCHA concordou   I
i   com as  colocag6es do vereador Rubens  Rocha,  haja vista,  que temos debatido nesta  Casa  sabre a   i
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i   iluminagao ptlblica e problemas que o munici.pio vein passando.  Em a parte tamb6m a vereadora LINA   i
i   BARB0SA disse que esta 6 uma situaeao vergonhosa para esta Casa. Como venhamos aprovar este   !
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I

i   solicitag6es  e  com  isso o  que  podemos  observar sao  os  descasos  com  o  nosso  Meio Ambiente.  Na   i
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i   apresentar seu relat6rio e junto acompanhar melhor esta situagao. Ate continuo o PRESIDENTE disse   I
I   que realmente isso 6 uma brincadeira para com esta Casa e pediu que a comissao desse seu parecer   I

I
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i   contrario  ao  referido   projeto  e  por  conta  disso  iria  enviar  uma   nota  repudiando  essa  atitude  do
i   executivo,  ate mesmo pela falta de respeite  para com esta Casa.  Disse ainda,  que  mais uma vez iria
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I   desta  situagao.  Na  oportunidade  informou  a  todos  da  Sessao  ltinerante  que  seria  realizada  no  dia
i    15/10 na comunidade Expedito Ribeiro, para a qual gostaria de poder contar com a presenga de todos.    i
I   Passando a  parte de  Proposicao foi feita  a  leitura e a  defesa  do  Requerimento  de  h® 016/19 de   I
i   autoria  do vereador D6nio  Braulio,  que solicita  Construgao de Uma  Ponte  no  lgarap6  Baicuzinho,  que   i
i   liga  Pau   D'arco  ao  Assentamento  Abril  Vermelho.   Em   seguida  foi   colocado  em  votagao  que  foi
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i   Pontos do Transporte Coletivo na  PA 408 em frente as entradas das c-omunidades Expedito Ribeiro e
I   Abril Vermelho;  100 metros de Pavimentagao Asfaltica com Drenagem de Aguas para as comunidades   !
I   Expedito  Ribeiro e Abril Vermelho,  mas precisamente no Portao do Kin 29. Ap6s foram colocados em   I
i   votagao que foram aprovados por unanimidades.  Em seguida foi feita a leitura e a defesa do Parecer   i
i   de  n°  007/19  da  comissao  de  Justice  e  Redagao  de  Leis,  referente  ao  Projeto  de  Lei  n° 003/19  de   i
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I   de 2009", que foi reprovado por unanimidade. Ap6s feita a leitura e a defesa do Parecer de n° 004/19   I
i   da Comissao de Justice e Redagao de Leis, referente ao Projeto de n° 002/19 de autoria da Vereadora   i
;   Lina   Barbosa,   "Que   lnstitui   o   Programa   a   Semana   Municipal   de   Conscientizagao,   Prevengao   e   i
i   Combate ao Cancer de  Mama e Cancer de Colo de Utero",  a qual  6 favofavel a mudanga de Projeto   i

i:::anj`:fa!acda:a£:r:fes:%:i:tr:jej%dq:±e*:.mES:8:jdhaa:°e'nro'°:aais°:emnhvu°ia9:sos::teof:i::rr°tvraatda°dop°:i
i   Presidente  solicitou   a   vereadora   Lina   Barbosa,   para   que  fizesse   a   oraeao  final.   Ap6s   declarou   !
I   encerrada  a  sessao  as  11h58min.  Esta  ata  depois  de  lida  e  discutida  vai  ser  assinada  pela  mesa   I
i   diretora. Plenario Fernando Conceieao da 0 de Outubro de 2019.
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