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i    As  O9h45mn  do  dia  24  de  Outubro  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,   o  Presidente  respeitando  os
i    preceitos   regimentals   deu   inicio   a   sessao  ordinaria   solicitando   a   2a   secretaria   para   que  fizesse   a

chamada  dos  vereadores,  onde  fjcou  constatada  a  ausencia  do  vereador  Fabson  Dax.  Em  seguida  o
vereador Thiago  Rocha fez a  leitura  Biblica  e a  Oragao  lnicial  no  Livro  de Salmos  23,  Vers.  01-03. Ap6s

I    foi   feita   a   leifura   da   Ata   da   Sessao   anterior   que   foi   aprovada   por   unanlmidade.   Ato   contl'nuo   o    I
_   ___     _    _--_--``_-__,    `  -`-'   -.--.,  \\,`,`,      1

PRESIDENTE  agradeceu  a  presenea  do  Radialista  Esportivo  Ronaldo  Pena,  da  TV  RBA.  Passando ao    i
Pequeno  Expediente  o vereador JAIR  FRANCA agradeceu  toda  a  comunldade  de  Genipai]ba  e  das
demais  pessoas  pelo  apoio  que  deram  aos  seus  familiares  pela  perda  de  seu  ente  querido  no  ultimo
dia  15/10.  Na  oportunidade  informou  que  sua  comissao  iria  solicitar  ao  executivo,  informag6es  sobre  o
recurso  de  Urn  Milhao  de  Reais,  que  se  encontra  nas  contas  da  Prefeitura  e  espera  que  este  recurso

:    viesse  ser  investido  na  area  da  sai]de  do  nosso  municipio.  Ato  conti'nuo  o  PRESIDENTE  deixou  seus

pesames   aos   seus   familiares   e   ao   vereador   Jair   Franea,   pela   perca   de   seu   ente   querido.   Na
oportunidade  pedlu  aos  membros da  comissao  de  sadde,  para  que  pudesse acompanhar este  recurso
que  foi  disponibillzado  ao  nosso  munici'pio.  0  vereador  EDUARDO  NASCIMENTO  falou  sobre  Projeto
de  Lei    lnformando  a  todos  que  foi  criada  a  Lei  Lucas  em  virtude  de  urn  acontecimento  com  o  garoto
Lucas   o  qual  sofreu  uma  asfixia  em  sua  escola  e  por falta  de  atendimento  dos  primeiros  socorros  veio
a  falecer    Por  conta  disso,  estava  trabalhando  em  cima  de  urn  projeto  o  qual  visa  a  lmplantagao  do
curso  de  primeiros  socorros  em  todas  as  escolas  municipal  do  noss6  munici.plo.  Falou  tanib6m  que  iria    I----------.-----.- I -...-...-. r .-.- ~   .1`+`+`+`+   I..`-I.iu.r+.`+.    I    ul`+u   `ulliL+5III   `iuc   lila       i

I    soiicitar  a'trav6s  de  projeto  de  lei  a  criagao  de  cargos  para  Monitor  e  Cuidador.    0  vereador VALDEIR    I

I    COSTA  se  inscreveu  para  Parabenizar.  De  antemao  deixou  seus  pesames  aos  familiares  enlutada  do    I
I    vereador  Jair  Franga,  pelo  falecimento  de  seu  ente  querido.  Na  oportunidade  parabenizou  o  vereador    i

i    Eduardo   Nascimento,   pela   inlciativa   de  apresentar  o   projeto.   Parabenizou   ainda,   os   moradores  da    ;
comunidade  do  Livramento,  por  terem  sido  agraciados  com  o  Projeto  Horta  Comunidade,  sendo  que,
tern  a  pretensao de  estender este  projeto a outras comunidades.  Parabenizou tamb6m ao  prefeito  pelo
servigo  de  iluminagao  pdblica  realizada  aqui  na  sede  do  mun`ci'pio.  0 vereador RUBENS  ROCHA falou

I    sobr;   Lellao`   Pre-`Sal`e   Meio  Ambiente.   De  antemao   parabenizou   os   moradores   das  comunidades
Morada  Nova  e  Pratinha,  peia  realizagao  do  cirio  que  aconteceu  no  ultimo  dia  20/10.  Informou  ainda,

Meio  de  Reais,  referente  a  divisao  dos  roots  do  pr6-sal  e  gostaria  que  uma  comis.sao  fosse  formada

I    sobre   a   agao   solidarla   que   o   proprietario   do   lava  jato   que   fica   localizado   pr6ximo   a   entrada   de    I

i    Genipauba.   o  qual  doou  toda  a  renda  de  urn  domingo  para  o  jovem  que  vein  sofrendo  urn  tipo  de    i'    deformagao    no    rosto.    Haja    vista,    que    esta    e    uma    atitude    louvavel    e    que    merece    nossos    ,I

i    ggradeclmentos.  Quanto  ao  Pre-Sal,  disse  que  o  nosso  munici'pio  havi.a  recebido  quase  Urn  Milhao  e    :

pai's   Haja  vista,  que  esta  6  uma  situagao  preocupante,  assim  como  tambem-a  grande  quantidade  de
lixo  que  vein  sendo  despejado  as  margens  da  PA-408,  que  da  acesso  as  comunidades  da  regiao  de
Genipauba    Na   oportunidade  perguntou   ao  Presidente,   qual   a   real   situagao  do  Secretario  do   Meio

:    para  acompanhar  a  distribulgao  deste  dinheiro  em  nosso  municipio.  Quanto  ao  Meio  Ambiente,  disse

I    ser  urn  crime  a  quantidade  de  6Ieo  que  vein  contaminando  as  praias  da  regiao  nordestina  do  nosso

agua  que  ocorre  no  municl'pio,  sendo  que,  ningu6m  paga  agua  e  nenhuma  providencla  sa.o  tomadas
;    Ambiente  do  nosso  munici'pjo.  Falou  ainda,  que  havia questionado do  Prefe-ito o  grande  desperd'cio  de

i    pelo   mesmo    Ato   continuo   o   PRESIDENTE   disse  que   havia   cobrado   providencjas   do   Prefeito   em

;    que  pudesse  acompanhar  os  mesm6s.  Na  oportunidade  dlsse  que  havia  conseguido  com  o  deputado
_   _     ___   _  _    _._'       __I    _-____    I--I  -

relagao  a  situagao  do  Secretario de  Meio Ambiente.  Assim  como  tamb6m  com  relagao  ao  problema  da
agua   do   nosso   munici'pio.   0   vereador   DENIO   BRAULIO   informou   a   todos   que   os   servieos   na
comunidade  Aria  Julia  haviam  comegado,  por isso solicitou  permissao  para  se ausentar da  sessao  para

Dr   Daniel    urTa  agao  social  para  aquisigao  de  identidades  a  qual  iria  ser  realiza-da  na  comunid;de  de    :
Sao  Paulo  Gas  Pedrinhas    lnformou  tamb6m  da  realizagao  dos  servigos  que  foram  feito  nas  ruas  do

;    Assentamerto  Abril  Vermelho.  A  vereadora  LINA  BARBOSA  agrade-ceu  os  trabalhos  reali.zados  nas
I       ___.._    I_I__      _,_      ,._;    comunicaces   cle   Morada   Nova   e   Pratinha.   Haja  vista,   que  os  servigos  de  limpeza  foram   realizados    IL------------------------------------------.------------------_._-_-_._-,
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somente na rua principal das referidas comunidades e o servigo de restauragao das luminarias tamb6m   I
_=_      I_____       __I_  _,_  _,_,  _   _          ,  ,
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nao   foram   concluidos.   Mas,   mesmo   assim   parabenizava- o   prefeito   e   principalmente   a   equipe
contratada  pela  pr6pria  vereadora  para  executar  os  trabalhou  na  rogagem  das  curvas  da  PA-408.
Finalizando,  agradeceu  ao filho do vice-prefeito  Paulo S6rgio,  pelo apoio dado no referido serviap. Ato
continuo  o  PRESIDENTE  parabenizou  a  vereadora  polo  servigo  que  vein  desenvolvendo  naquela
regiao e a Esta Casa pelos servigos que vein realizando no municipio.  Na oportunidade informou que a
empresa  que  esta  responsavel  em  fazer  os  trabalhos  de  recuperagao  asfaltjca  da  PA408,  iniciaria
seus trabalhos  no inieio de  Novembro. A vereadora DIONELY SANTOS  parabenizou  o prefeito pelos
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I   trabalhos realizados nas ruas aqui do centro.  Parabenizou tamb6m, o Ten6nte Marcio da .Policia Militar   I
I

e o Delegado Romulo Souto, pelos trabalhos que os mesmos v6m desenvolvendo em nosso municipio.
Na oportunidade tamb6m parabenizou o Secretario de lnfraestrutura pelos trabalhos que o mesmo vein
desenvolvendo  em  nosso  munici'pio.  Ato  continuo  o  PRESIDENTE  disse  que  os  trabalhos  que  vein
sendo  realizado  em  nosso  municipio,  s6 v6m  enaltecer  Esta  Casa  pelo  belissimo trabalho  que  vein
sendo realizado pelos  Nobres Vereadores.  Na oportunidade .tamb6m parabenizou o Tenente  Marcio e
Delegado  Romulo,  pelos trabalhos que os mesmos  v6m fazendo em  nosso  municipio.  Passando ao
Grande  Expediente  o  vereador  RUBENS  ROCHA falou  sobre  Ocupagao  de  Terras.  Mostrando-se
preocupado  com  os  nLlmeros  de  invas6es  que  vein  ocorrendo  em  nosso  municipio.  No  Bairro  Novo
ocorreu a invasao de uma area que 6 de patrim6nio do municipio e a justiea ainda nao se manifestou

:   em  retjrar os  ocupantes.  Por conta  disso,  sugeriu  que  vi6sseinos  forinar -uma  comissao  e  a  mesma   :
i   viesse fiscalizar as areas que estao devolutas no municfpio e nas mesmas serem implantados projetos

i   clue  realmente  a  situaeao  6  preocupante  e  que  devemos  ir  diretamente  com  as  pessoas  que  estao
!   apoiando este tipo de movimento. Por6m, existem areas onde podefa ser construido urn novo cemit6rio
I   ja  que o  atual  nao comporta  mais  nenhum sepultamento.  Continuando o vereador RUBENS  ROCHA

;   que visem benefi'cios e renda aos nossos municipes. Em a parte a vereadora DIONELY SANT6S diss;   i

disse que sao muitas  irregularidades que estao  ocorrendo e que envolvem tamb6m os  problemas do
meio ambiente,  e o secretario nao toma  nenhuma  provid6ncia.  Sendo que,  existem areas que podem
ter urn desenvolvimento maior mais que precisa de urn melhor incentivo por parfe do Poder Executivo.
Ato contl'nuo o  PRESIDENTE  disse  que-as  colocag6es  do vereador era'm  pertinentes e  qu;-i;i;-;;t-:   i_  ____._,_,_    _   .   .  .__.__,  ,  .  _   _,_._   i_y   .,   vv.`,`,`^`,`-`-`,   `.`,   ,`,iot=I`.`+i   cjiqiil   I.ciLilleilLt70  5   `+uc   iiia   t3al.a     I

i   verificando para serem tomadas as devidas providencias. A vereadora DIONELY SANTOS falou sobre   i
Sadde Pdblica. Dizendo que os problemas continuam acontecendo em nossa unidade e acredita que 6   i

I   por falta de poder de decisao da diregao daquela unidade. Por conta disso, convocou sua comiss:o d;   i
sadde  para  que juntos  fossem  averiguar a  sjtuagao  e  fazer  seu  relat6rio  para  se  tomar  as  devidas
providencias.  Na oportunidade falou que muitos com6rcios aqui do municipio estao vendendo produtos
vencidos que podefao vir causar problemas de sallde em nossos munl'cipes e isso 6 urn problema que
a vigilancia  sanitaria tern que fiscalizar,  principalmente em  nossos agougues.  Em  a  parte o vereador
EDUARDO NASCIMENTO disse que a sjtua9ao 6 grave e que tamb6m ja pode presenciar esta falta de
higiene  em  certos agougues  e  e  preocupante tamb6m  a falta  de  condjcionamento  de seus  produtos.
Continuando  a  vereadora  DIONELY SANTOS  concordou  com  a vereador  e  se  colocou  a  disposigao
para fazer esta fiscalizagao.  Disse ainda, que foi informada pela dire€ao da unidade os problemas com
os prontuarios dos pacientes, que s6 estavam existindo por causa da falta de internet na mesma e que
em  breve  seria  solucionado.  Ato  continuo o  PRESIDENTE  parabenizou  a  vereadora  por seu  tema  e
delegou   a   comissao   de   sadde   para   que   tomasse   conta   das   solicitag6es   acima   exposta.   Na
oportunidade  repassou  a  presidencia  a  primeira  secretaria,  para  que  pudesse  se  pronunciar  sobre
Transporte Pdblico. Dizendo que desde 2013 encampamos nesta luta em cima do transporte pLiblico do
nosso  municipio.  Por6m,  hoje  ainda  continuamos  nesta  luta  e ja  tivemos  uma  melhora  significativa.
Sendo que,  a  regiao de Genipadba tamb6m passa por este problema  mais espera que em breve seja
solucionado.  Contudo, desde ja agradecia a comissao provis6ria que foj criada nesta Casa para tratar
deste  problema,  a  qual  fez  urn  belissjmo  trabalho.  Na  oportunidade  sugeriu  que  fossemos  atfas  de

vein  sofrendo  ha  anos  com  a  falta  de  transporte  e  que  merecem  uma  melhor atengao  por  parte  do
poder publico  municipal.  Haja  vista,  que  existem  empresas  que  se  mostraram  interessadas em  atuar- _ - - - _ ----------------.---- ~ ----- ~ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

i   empresas  que  possam  suplementar  este  transporte,  sendo  que,  existem  comunidades  que  famb6m   :

-_-_-_---_----------------------------------.----------_-_-_-_-,
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em  nosso  municipio,  mas,  ainda tern que ficar agregada  a  empresa  Transcap e  isso  nao 6 favofavel   !
----   _I__    L'_   ___-.._zJ_ I_    _  _

Estado do Pa fa
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

"0 PODER DO POVO A SERVICO DO CIDADAO"
-_---_-_.----------------------------------_-_-_

para eles.  Na oportunidade agradeceu ao empresario da Vialoc por ter respondido nosso oficio.  Em a
parte  o  vereador  EDUARDO   NASCIMENTO  disse  que  esta   resposta  s6  vein  reforcar  a  que  ja
sabiamos  e  o  que  lhe  deixa  mais  preocupado  6  saber  que  mesmo  depois  de  tantas  reuni6es  que
tivemos  com  o  empresario  da  Transcap  nada  melhorou  neste  transporte.  Em  a  parte  o  vereador
RUBENS  ROCHA sugeriu que viesse ser criada  uma linha  interna,  ou seja,  a circular para que possa
transportar as pessoas de nossas comunidades ate aqui  na sede.  Mas para  isso acontecer tern que
haver interesse da parte do prefeito.  Pofem, o grande problema sao os acordos politicos firmados com

:::::deoTPRr:3:ri:Sa:cmha:¥:*eb:amm:eLma°p:ertr:aad:re:eAa'dRorFaTUNi8Ai°AnLcf#T°E::sTea:u:a:°sct:9ti::8:
assunto nao deveria ser mais debatido Nesta Casa, haja vista, que muitas das vezes ja discutimos com
estes empresarios e  par isso 6 favoravel  na  abertura de concorr6ncia  neste transporte.  Em a  parte a
vereadora  LINA  BARBOSA  parabenizou  o  vereador  por  sou  tema  e  disse  que  ja  chega  de
populagao  sofrer  por  causa  deste  transporte  e  concorda.ya  que  fossemos  em  busca  de ::,:::  i

:   empresas  para  que  possam  atuar  em  nosso  municipjo.  Concluindo  o  vereador  CLOVISSON  SILVA   i
____  I_  _  _  _  _agradeceu  os  comentarios  dos vereadores.  Finalizando,  disse  que  nao concorda  que venhamos  nos
reunir novamente com  este  empresario.   Ato continuo a  PRESIDENTE  INTERINA concordou  com as
colocag6es  dos  vereadores.   Acreditando  ainda  que  devemos  tor  mais  uma  conversa  com  estes
empresarios   e   assim   podermos   ficar   sabendo   realmente   qual   a   real   situagao   desta   empresa.
Retomando a Presid6ncia o PRESIDENTE Passou a parte de Propo§icao onde foi feita a leitura e a
defesa dos Requerimentos de n° 010 e 011/19 de autoria do vereador Clovisson Silva, que solicitam a
lmplantagao  do  Curso  de  lnformatica  Agregado  ao  Pfedio  do  CRAS  em  Genipadba;  lnstalag6es  de
Grades nas Portas e Janelas dos Postos de Sadde do municl'pio. Ap6s foram colocados em votag6es
que  foram  aprovados  par  unanimidades  seguido  dos  comentarios  de  apoio  das  vereadoras:  Dionely
Santos  e  Lina  Barbosa.  Em  seguida  foi  feita  a  leitura  do  Parecer  de  n°  007/19  da  Comi§sao  de
Financas  e  Orcamento,  a  qual  6  favoravel  com  as  devidas  alterag6es  ao  Projeto  de  Lei  de  n°
003/2019 que Disp6em sobre Alteragao do Artigo 92 da  Lei Complementar n° 02 de  16 de Dezembro
de  2009.  Ap6s foram  colocados  em  votaeao  o  Parecer e  o  Projeto  de  Lei  que  foram  aprovados  por

:   unanimidades com suas respectivas alterag6es.  E nao havendo -mais nenhuin assunto a'ser tratadb o   !
Presidente  solicitou  ao  vereador  Thiago   Rocha,   para  que  fizesse  a  oragao  final.   Ap6s  declarou   i

iscutida  vai-ser  assinad'a  pela  mesa   i
I

2019.

RERE
I   encerrada  a  sessao  as  12h06min.  Esta  ata  d_epois  de  lida  e
I   diretora.  Plenario Fernando Conceigao
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UGENIA DA SILVA SANTOS
Vereadora - 1 a Secretaria
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538.917.202-25
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Vereadora - 2a secrefaria
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