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ATA DA 37a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA IVIUNICIPAL DE SANTA BÁRBAFtA D0 PARÁ,
REiuIZADA EM: 05 / 12 / 2019.

Às  O9h55n  do  dia  05  de  Dezembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  o  PDesidente  respeitando  os
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!   seguida  o vereador Jair  França  fez a  leitura  Bíblica  e  a  Oração  lnicial  no  Livro de  Sarmos  72.01-04

i   Casa e amigos que doaram alguns brindes para que fossem sorteados durante o evento. Ato contínuo

!fn?.ó,smf.ojáej:ad.as'âLt:r:stdeaveatnaoiné#::iu.ecf.oÀs:ti:Yrâdse:::,àe:i£cragà:à,â::.cnodnet'',n.Tçn,oo,ir:ã:d::i::
i   mesmo  que  todos  os  municípios  estão  passando  por este  processo  de  análises  das  contas  dos  ex-   i
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!   de São João Batista e Bicho da Seda em Genipaúba,  sendo que, tudo o que foi exigido à direção das   !
!   escolas, constava no relatório de sua comissão o qual foi apresentado às diretoras, faltando apenas à   1
i   construção  de  um  depósito  para  que  possa  separar  a  merenda  escolar  do  material  de  higiene  e   1
i   limpeza.  Mas o TCM  iria  dar um  prazo  ao  prefeito  para  que  pudesse vir à  construção o  mesmo  nas   i
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!   que esteve juntamente com o vereador Dênjo  Bráulio,  visitando a  reforma  do Ginásio  Esportivo onde   !
i   teve  a  oportunidade  de  fazer  alguns  questionamentos  ao  responsável  da  obra  e  disse  ter  ficado   i
i   satisfeita  com  as  explicações  do  mesmo.  Falou  ainda,  que  esteve  visitando  o  CRAS  e  a  escola  da   i
i   Coleipa, onde pode observar a necessidade de se fazer alguns paliativos e a construção de iima nova   i
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!   contínuo  o  PRESIDENTE  solicitou  aos  presidentes  das  comissões  para  que  providenciasse  seus   !
!   relatórios  e  apresentar antes do final  do ano.  0 vereador VALDEIR COSTA falou  sobre  Reforma  do   !
I   Ginásio.   Dizendo  que  também   esteve  fiscalizando  as   obras   da   reforma  do   Ginásio   Esportivo  e   1
i   concordava  com  as  mudanças  realizadas  no  mesmo,  principalmente  no  que  se  refere  à  direção  e  a   i
i   organização.   Finalizando  parabenizou  o  Prefeito  pela  realização  desta  obra  e  pelos  trabalhos  de   i
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!   esteve acompanhando o processo de convocação das pessoas que passaram no concurso público e   !
!   parabenizou as pessoas que estavam na organização do mesmo.  Parabenizou ainda ao prefeito pelas   1'
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!   repúdio  em  cima  dos  péssimos  trabalhos  de  terraplanagem  que  foram  executados  na  comunidade   !
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i   BARBOSA agradeceu a  Deus a seus familiares e a todas as pessoas que participaram do evento que   i
;   realizou  no sábado,  30/11  em sua  residência  em alusão ao seu  aniversário.  Agradeceu também  Esta   i

:   o  PRESIDENTE  agradeceu  a  vereadora  pelo  convite  e  parabenizou  a  mesma  pelo  belíssimo evento   :
!   realizado  em  sua  residência.  Passando ao  Grande  Expediente  o vereador RUBENS  ROCHA falou   !
!   sobre   Governo   Estadual.    Lamentando   a   ausência   do   governo   estadual   em   nosso   município,
!   principalmente  na  rodovia  PA  408,  a  qual  se  encontra  bastante  desgastada,  podendo  vir  a  causar   1
i   sérios  acidentes  por  conta  dos  buracos  existentes  na  mesma.  Disse  ajnda,  que  tem  chegado  ao   ;
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!   município  ordens  de  serviços,  as quais já  vêm  carimbadas  por  uma  única  pessoa  e  por conta  disso   !
!   prometeu averiguar a situação.  Na oportunidade sugeriu que viéssemos  marcar uma audiência com o   i
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i   govemador   para   que    pudéssemos   cobrar   a   tealização   dos   trabalhos   em    nosso   município,
;   principalmente  na  manutenção  da  rodovia  PA408  e  questionar  também  a  falta  de  obras  em  nosso

município.   Falou  ainda,   que  mediante  informações  do  deputado  Joaquim  Passarinho,  já  existe  o
recurso de Um Milhão de Reais para jnvestimento no município.  Finalizando.  Disse que iria solicitar um

!   ônjbus ao prefeito para levar um grupo de pessoas até a secretaria do estado e cobrar estes benefícios
-----.----- '  --''  --------- ' ---.-.-.-...- |r--|   ....-..--..- y .-.-- V  `|`-`.  .U`-`-`..l`+lLE|.   Ul.,

!   ao nosso município. Ato contínuo o PRESIDENTE concordou com as colocações do vereador e disse

i   Polícia Civil do nosso município.  lnformou ainda,  que a empresa que irá fazer os trabalhos na estrada
;   de Genipaúba já foi  autorizada  e está  apenas aguardando a  conclusão dos serviços  na  Rodovia  PA-

_    _   _       _      _-__  _         '

!   que  iremos  realizar uma  sessão especial  para  conceder Titulo de  Honra  ao.Mérito a  Polícia  Militar e   1

;   Ê91.  Se.nd_o  9i!e_, _o  recurso  para  a  realização  deste  trabalho já  esta  liberado.  Pa'ssando  a  parte  de   :
Proposição foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 01/19, de autoria do vereador Eduardo Nas-cimento,
Que lnstitui a Lei "Lucas Begalli Zamora" que Dispõe sobre a Obrigatoriedade da Realização de
Cursos de Capacitação  pana  Primeiros Socorros aos  Professores e  demais  Funcionárjos que
pos§uem  Contato  Direto  com  Alunos  de  Creches,   escolas  da  Rede  Pública,   Municipal  e

Comissão de Justiça e Redação de Leis,  a qual é favorável ao Projeto de Lei n° 001/19 de autoria do
Poder  Executivo,  que  Destina  ao  Fundo  do  Meio  Ambiente  -  FMMA,   100%  (Cem  por  Cento)  dos
Repasses  Estaduais  provenientes  da  Lei  Estadual  n°  7.638,  de  12  de  Julho  de  2012,  que  lnstitui  o

i   Particular,  lnstaladas  no  Município de Santa Bárbara do Pará. Após foi colocado em discur;ão e   i
i   aprovado  por  unanimidade.  Em  seguida  foi  feita  a  leitura  e  a  defesa  do  Parecer  de  n°  008/19  da   ;
1     ^__:__=_   J_    '.._1!__   _   -_J_  _±  _    _,_   ,
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!   lcMS  Verde.  Após  fói  colocado  em  votação  o  Parecer  e  Projeto  de  Lei,  que  foram  aprovados  por..-,, lv'   ,V,.V.   r`r+V-.V.   `+`+~V-UV  ÚIH   VULa¥au  U   ralçl.Ol   ç   rlu|E;LU   ug   Lt}i,   vut=   iuiawi   apiuvauus  por    i

!   Unanimidade.  Em  segujda  foi  feita  a  leitura  e  a  defesa  do  Parecer  de  n°  009/19  da  Comissão  de   1
Justiça  e  Redação  de  Leis,  a  qual  é  favorável  ao  Projeto  de  Lei  n°  007/19,  que  Dispõem  sobre  a
Revogação  da  Lei  Municipal  n°  162/2003,  Retomando  a  Orientação,  Coordenação  e  Execução  dos
Serviços  de  lnfraestrutura.  Após  foi  colocado  em  discussão  onde  os  vereadores  pediram  vjsta  do
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!   Centro  Cultural  com  Climatização,  Poltronas  e  Palco  com  Cortinas.  Após  o  mesmo  foi  colocado  em   !
i   votação e aprovado por unanimidade.  Em seguida foi feita a leitura e a defesa do Requerimento de n°

009/19 de autoria da vereadora Dionely Santos, que solicita o Serviço de Construção-da Obra do Meio
Fio  na  Alameda  Bispo,  situada  na  Rua  Miguel  Elias.  Após  foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por

i   vnanimidade. Ato contínuo o PRESIDENTE informou a todos que o porial da transparência desta Cása

i   pela mesa diretora. Plenário Fernando Conceição da Silva, 05 de

:   de  Leís  está  atívo  e  que  recentemente  foj  ava,Íado  e  teve  .uma  pon_t_üa_éáó_ _ãé_rg_7_b.óh_to_s__o._qL:_:   :
!   consideravelmonte  muito  bom  por esta  Casa.  Por fim,  informou  da  inauguração do  Ginásio  Esporiivo   !
!   que acontecerá no dia 06/12, e gostaria da presença de todos no evento. E não havendo mais nenhum   !
1   assunto  a  ser tratado  o  presidente solicitou ao vereador Jair França,  para que fizesse a oração final.    1
i   Após declarou encerrada a sessão às  12ho9min.  Esta ata depois de lida e discutida vai  ser assinada   i

ezembro de 2019.

Vereador - Pre
RG: 2610257 / CPF: 538.917.202-25
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DIONELY MARIA EUGENIA DA SILVA SANTOS                 LINA
Vereadora -1a Secretária

G: 3173563 / CPF: 460.283.662-34
Vereadora - 2a secretária

RG: 2164549 / CPF: 481.397.342-68
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