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i   Às O9h45mn do dia 13 de fevereiro do ano de dois mil e vinte, o Presidente respeitando os preceitos

i:ehgai:::àaàs.sd::.::i::ore:ps,eessseãnçe:,rd::â:afi£oJicáannsç:taadas:gauunsdêanc;:cá:tsá::,epaadr:,eqsie,ai.zeFS,â:ç:!
!   e  Eduardo  Nascimento,  ós  quais  foram  justificados  pelo  presidente.  Após  solicitou  ao  veread-or
!   Thiago  para  que  fizesse  a  oração  inicial  e  a  leitura  bíblica,  que  o  fez  no  Livro  Lucas  Cap.11.27,    !
1   Passando  ao  Pequeno  Expediente  o  Presidente  informou  a  todos  que  nesta  sessão  ainda  iria   i
i   haver tolerância para que os vereadores pudessem se inscrever para se pronunciarem no Pequeno   i
i   e  Grande  Expediente.  Sendo  que,   a  partir  da  próxima  sessão  não  seria  mais  permitido.  Após   ;

!àÉc:Íiãmí:i:,;,:jetÊab:::!:o:i:ãe:a;s:::áip,;:;d::d!:f:n;h;a;ifo::;o;f;i,:oÍ;:ooâoe:g;x::c!ifx:sF;Íib::::;i:do::f:g|i:i:s:;Í!
!   que  iria  acontecer  no Salão  Paroquial  da  igreja  do Pau  D'arco.  lnformou  ainda,  que  a  pariir desta   1
i   data estava deixando de fazer parte da base do governo municipal  por não concordar com a forma   ;
i   de tratamento e  do seu  planejamento de trabalho  no  município,  usando  assim da  democracia  que   i
i   lhe  dar  este  direito  de  escolha.  0  vereador  VALDEIR  COSTA falou  sobre  Esporte.  De  antemão   i

!ã:::::.n,izpoau,aabepn::t.uuraadeàuY::e:g::ariiyaaã:á:í:nat,hpaonrsedsáacr.t:Tnaiàáàeeãt.apdaeuci3Êao,.c.:upae|ào,,::,.s::!
!   campeão   do   campeonato   municipal.   Informou   ainda,   que   quatro   jovens   do   município   foram   !
!   selecionados e viajaram  para o município de Bragança  para treinar no Bragantino e mediante seus   |
i   desempenhos, futuramente poderão fazer par[e da equipe profissional do referido clube. 0 vereador   i
i   RUBENS  ROCHA  falou  sobre  Poder  Legislativo  e  Economia  Municipal.  De  antemão  informou  a   i

it:oa::o:pd:e::Í',::pâ.:oc:psoa::áia:z:;a:pu9::i::i::::s:a:o:vs::T:eea:r:oafn:jç:ã,:s:ag:es:s:en:ts:o:r,d::::xs:àro::e:;r::,;s:joefs:r:|:::i
!   uma  Comissão  Provisória  para  trabalhar  na  estrutura  econômica  do  Município  e  solicitou  que  o   !
!   concurso público também venha ser realizado Nesta Casa. Quanto a Economia Municipal, disse que   !
i   estava  satisfeito  com  as   informações  que  o  prefeito   havia  divulgado   nesta  Casa   referente  a   i

!  t::tààt.a,çàoÊ #. BBa#Ou.d,à Par,:sui ' ,s.,B.:mEest:fauss eeG::eomuá[a3eeamnT:emsâ: ,eaTa bneons,::umau::críepàod..,g   i
;   Maria  Luísa  pela coragem  em sua decisão.  Disse ainda,  que o prefeito  não está ciimprindo coT.o   i
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!   que o  mesmo venha tomar uma  providência com  urgência em cima dessa situação e também que   !
I   venha realizar pelo menos 20% das obras que prometeu. A vereadora LINA BARBOSA falou sobre   1
i   Agradecimento  dos  Trabalhos.  Agradecendo  a  Deus  e  ao  prefeito  pelos  trabalhos  que  foram   i
i   realizados em  nosso  município,  sendo que,  este é  um  ano de eleições e espera que  muitas obras   i

i  ;ii::Ep:o::::eTgá:E:Lrq;ua;'f3diasàagps:eírp?.nn::sndj;.Su:':!:r::cu:;;;:a::s:s#:s:i.::D:e::tne::d:e:m: i:esr::eea:m:!dn::n?,P:,:nd;Í  i
!   a  angustia dos parlamentares,  sendo que,  cada vereador tem um  modo de se posicionar mediante   !
1   os  problemas  do  município.   Disse  ainda,   que  ficou  decepcionada  com  os  comentários  que  os   1
i   moradores da Caiçáua fizeram sobre os vereadores, referente à situação do posto de saúde daquela   i
i   comunidade.  Haja vista,  que sua comissão de Saúde apresentou seu  relatório ao prefeito para que   i

!  tâ?,:e:t:;::::g;d:j:taã|Eb;:e:n#;:ô:no:'ga,:::,#:t;:n:u:n,'!::!ã3.on:::gt:i:ip::::aai:c;ef:àiauG::nn:Ê.TnÊãi:,êj:c::mni:  !
!   a  vereadora  LUÍSA VALENTE  se  pronunciou  sobre  Transporte  Público.  Dizendo  que  este  é  um   !
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!   tema  bastante  discutido  nesta  Casa,  sendo  que,  hoje o  município  continua  sendo  penalizado com   !
i   este  péssimo  serviço  do  transporie.  Por  conta  disso,  gostaria  que  o  Presidente  formasse  uma   i
|   comissão   Provisória   para  tratar  exclusivamente   deste   problema.   Na   oportunidade  sugeriu   que   :
i   viéssemos uma audiência pública para que outras empresas possam vir atuar em nosso município e   i

iEOHqÂrGoáerí8%HUAm,tarF.nuspqouneeegiç:vo.:á::,qquua:idvaedneh:afàvneo,sàacphoap:àad¥oiúEbTcaa3:rae:u:er.eua,:aosri
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1   observar é  o  descaso de alguns  órgãos  público,  citou  como,  por exemplo:  0  DEMUTRAN  que  há   1
I
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!   apoio  na  área  da  saúde  e  na  área  da  educação.  Onde  as  pessoas  do  nosso  munici'pio  não   !
!   conseguem  consulta  no  hospital  Ophir  Loyola,  para  que  possa  fazer o tratamento do  câncer,  tem   1
i   ainda  a  situação  dos  aparelhos  quebrados  em  nossa  unidade,  que  é  competência  do  govemo.   i
i   Referente  à  Educação  mostrou  as  péssimas  condições  das  escolas  estaduais  no  município.  Tem   i

i  is?:;:â:sÍ!,::::%:o::?,:::paT:ca:z#:ãt:vs¥ai:bn::u:eágs:;sst::f:,'::,:aes:e:u:ssÍ:nasab#:o:peuEa:f;:;t:::dr::t:u:3:  i
!    municípios da área metropolitana em prol de um só objetivo. Ato contínuo o PRESIDENTE disse que   !
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i   e   desde   já   parabenizava   o   governador   pelo   trabalho   que   vem   desenvolvendo   a   frente   à   i
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!   se pronunciar a favor do  nosso  município na audiência sobre o Lixão que ocorreu  no município de   !
i   Marituba. Falou também, que por falta de fiscalização do poder executivo continuamos sofrendo com   i
i   construções  de  obras  novas  e  que  já  precisão  ser  reformadas.  Em  a  parte  a  vereadora  LINA   i
i   BARBOSA disse que realmente é de se lamentar esta atitude do secretário e gostaria que o mesmo   i
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!   município  é  responsável  em  dá  um  destino  ao  lixo  que  produz.  Também  em  a  parte  o  vereador   !
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i   problema é a assinatura deste consórcio. Haja vista, que este é um projeto que terá a duração de 20   i
i   anos  de  concessão  a  esta  empresa  e  não  devemos  permitir  que  isso  aconteça.  Concluindo  o   i

i;eRrÊãi3rER#lpoa,:b¥nTztluo.avger,aedaedc.e,up:,s.:eo#ae:tà[:ossedq:oa::j:::sm:esri:::ã:sehAqt:ec,oenat,í:ue:,:i
!   deveremos   estar  atentos   para  que   esta   assinatura   não  venha   acontecer.   A  vereadora   LINA   !
1   BARBOSA falou sobre Escolas Estaduais de Genipaúba e Colônia Chicano. Informando a todos que   1
i   as  referidas escolas encontram-se  em  condições  precárias e  que  precisam ser reconstruídas com   i
i   urgência  para  que  não  venham  a  causar  graves  acidentes  aos  nossos  alunos.  Sendo  que,  esta   i

i  ::í:nfà:zc#::o:%!r;::e;:t:ad:o,r:d.b:::r:earia:F:es:et:a:ní:::q:iu:e: i::j:se:r::F;::e£o:a::e::gr.::td:o:r,:astptu::v'be,:::n!:vneãf  !
!   caindo em cima do governador atual,  o qual tem pouco mais de um ano  mais já fez muito mais do   !

Rodovia Augusto Meira Filho -Km 17, s/n° -Centro -Santa Bárbara do Pará/PA
CEP: 68798000  -  CNPJ: 83.340.901/OO01 -50-Email: omsbpa@hotmail.com



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

"0 PODER DO POVO A SERvlço DO CIDADÃO"

que os oito anos de mandato do ex-govemador. Por conta disso, sugeriu que fossemos juntos até a
SEDUC  ou  ao  Secretário  de  Educação  do  Estado  cobrar  providências.  Em  a  pane  o  vereador
VALDEIR  COSTA  disse  que  recentemente  estivemos  na  secretária  de  educação  solicitando  esta
melhoria  de  nossas  escolas,  por  presenciar  o  perigo  que  nossos  alunos  correm  ao  estudar  num________     _    r___iJ_    1_-'' ---- _   -'-''__   VY''_'`'   t*`'   `.`'"'``t+'    ''u'"     1

3:é::o,eqaude.r®errd:s:eriàcuoedée,:::raábvaer,.qcuoenã:u,:#a:v=::::eosrav:tTâmB,#eBb::âmaagrba.d,::edueoe:,puoj:!
para garantir que seus filhos possam receber uma educação com estudo digno. Também em a parte
a vereadora DIONELY SANTOS disse à vereadora que nunca esteve sozinha nesta batalha,  sendo

!   que,  aonde for preciso estaremos juntos apoiando.  Ém a  pahe o vereador DÊN|o  BRÁUL|ó dis;à   i
que  esteve   na   secretaria   de   educação  e  foi   informado  da   real   situação  de   nossas  escolas.
Finalizando, disse que havia recebido um abaixo assinado dos pais de alunos do Assentamento Abril------ ~ --,---,-,--------. 1 .------  r,-.V  -V  `-.`-. .`+`+  `-`+  r``7`-`.Ut.C.lllg[lLU nL+I|l     |
Vermelho,   onde   pedem   providências  ao  Transpor[e   Escolar.   Por  conta  disso,   gostaria   que  a   i
comissão   de   educação   desta   Casa   viesse   tomar   uma   providência   em   cima   desta   situação.   i

:   Concluindo  a  vereadora  LINA  BARBOSA  agradeceu  os  óomentários  de  todos.  Ato  contínuo  o   !
PRESIDENTE parabenizou a vereadora por seu tema e disse que muitas das vezes ficamos do lado   !
oposto   mais  com   um   único  proposito  que  é  de  brigarmos  em   prol  de   nossa   população.   Na   1
-r\-r+,,rl:J-J-:-,-~__..   J_   __..J.:_=_    ____    g__._oportunidade  informou  do  mutirão  que  iria  acontecer  n-a  escoia  de-Genipaúba  para  que  ás  auias
pudessem se iniciar. No ensejo repassou à presidência a primeira secretária para que pudesse

i   se  pronunciar sobre  Projetos  e  Trabaihos.  De  antemão-informou  a  todos  dà  desábaiiento  do   !
trapiche da comunidade do São Bento,  machucando cinco pessoas.  Sendo que, o grande problema
foi na hora de socorrer os feridos que por causa da péssima condição da estrada a ambulância não
pode  chegar até  ao  local  para  que  pudesse  levar  mesmos até  ao  hospital.  Sendo que,  por causa
deste  problema  na  estrada,  os  alunos  também  estão  sem  poder  estudar.  Djsse  Também  que  o
munici'pjo  passa  hoje  por  um  momento onde  há  muitas  pessoas  desempregadas,  sendo que,  tem
projetos que podem ajudar essas pessoas a terem seu  próprio negócio.  Na oportunidade disse que
em visita a outros municípios pode presenciar o projeto da criação de camarão em cativeiro, o qual
vem dando sustentabilidade a essas pessoas que estão desempregadas. Ainda no ensejo explanou
seu  projeto,   mostrando  a  todos  que  há  possibiiidade  deste  projeto  ser  impiantadó`-eri-rhã-éãã   !
munici.pio,  sendo  que,  se  as  pessoas  tiverem  um  bom  apoio  e  uma  boa  orientação  técnica,  com
®neza o projeto vai dar certo. Em a parte o vereador RUBENS ROCHA parabenizou o vereador por
sua  intenção  em  apre§entar este  projeto  e  disse  que  a  Associação  de  Camaroeiros  da  AVESC,
trabalha com este produto e tem certeza que dá certo.  Haja vista,  que na gestão do ex-govemador

i   Almir  Gabriei,  foi  montado  este  projeto  onde  tanques  foràm  cavad.os  na  ;omunidade  d'e  São  das   ;
'      D-,,'-J--r)-J_:_L__     __:_      _=_   JÊ_=    _____    £___  _   ,         -         1,
i   P.aulo  das  Pedrinhas,  mais,  não foi  pra  frente.  Também  em  a  parte  o  vereador THIAGO  ROCHA

disse que na comunidade do Aracy as pessoas já possuem esté tipo de projeto usando a água do
próprio rio como base.  Porém, existe o problema de temperatura da água que precisa ser adequada
para   que   os   camarões   não   venham   a   morrer.   Continuando   o   vereador  CLOVISSON   SILVA
agradeceu os apoios dos vereadores e disse que este estudo vai ser feito com o acompanhamento
de  equipamentos  apropriados  para  se  fazer  esta  medição  da  temperatura  da  água  e  com  o
acompanhamento  técnico.  Na  oportunidade  disse  que  iria  levar  este  projeto  ao  conhecimento  do
prefeito e que  iria  marcar uma  reunião com todos os  pescadores  para discutir sobre este assunto.
Disse ainda, que a Região de Genipaúba vem passando por um sério problema no que se refere ao
atendimento da ambulância que atende aquela região,  sendo que,  a mesma vem fazendo o servjço
de  assistência  à  unidade  de  saúde  aqui  da  sede  e  com  isso  vem  deixando  a  população  daquela
região sem este atendimento.  Por conta disso,  iria solicitar o atendimento da  mesma somente para
atender a comunidade de Genipaúba e as demais adjacentes. lnformou ainda, que havia enviado um
abaixo   assinado   dos   moradores   da   comunidade   de   Genipaúba,   onde   os   mesmo   pedem   a
permanência  da  Dra.  Adan  no  atendimento  médico  no  Posto  de  Saúde  daquela  comunidade.  Ato
contínuo a Presidente  lnterina vereadora DIONELY SANTOS parabenizou o vereador por seu tema
o qual na realidade é de grande importãncia e visa   aumentar a rende de nossa população na área
do   empreendedorismo   o   que   é   muito   bom   para   o   município.   Retornando   a   Presidência   o

!   barà   que   o§   camarões   não'  venham   a   morrer.   Continuando   o   vereador   CLOVISSON   SILVA   !
_    _   ,__  __-_-___   __   --'''1__'_-_`-_--0--1-_  P,._`,.`,,I  \,\,1   t+\J\,\1utJ+Icl     '
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_----------------------_---------------------------------------_-----.
PRESIDENTE   passou   para   a   área   de   Proposição   onde   foi   feita   a   lejtura   e   a   defesa   dos   !
h______=_____1_  _    _,  _       ^  -J         J --,--,
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Requerimentos de n° 01  e 02/20 de autoria do Vereador Thiago Rocha, que solicitam: Cadastro de
Moradores que precisam de moradia, através de Pessoas Qualificadas pela Prefeitura Municipal em

:   entrar  na  Rua  Vitória  para  a  Organização  dos  Terrenos;  Restabeleci.mento  do  Fornecimento  de
lntemet  nas  Escolas  Municipais  de  Santa  Bárbara  do  Pará.  Após  foram  colocados  em  discussão
onde  o  requerimento  de  n°  01/20,  foi  aprovado  por  7  votos favorávejs  e  1  contra,  sendo  este  do
vereador Rubens Rocha. 0 Requerimento de n° 02/20 foi aprovado por unanimidade. Após foi feita a
leitura  e a defesa dos  Requerimentos de n° 01  e 02/20 de autoria do vereador Valdeir Costa, que
solicitam:   Pavimentação  Asfáltica   com   Drenagem   de  Água   na   Rua   lntermediária   e   Rua   Bom

Ã::âe3:nRauàoçÊiidê:|:i:::ivJ:gneant3;,apcevÀt:li::iãuonitâdpea:iem:n:Fe#:.AAS;a;l:içf.r=mmcDo[:=ag:smed;
votação que foram aprovados por unanimidades.  Em seguida foi feita a leitura do Requerimento de
n° 01/20 de autoria da vereadora Dionely Santos, que solicita ao Presidente desta Casa Um espaço

:   na Parede deste Poder Legislativo,  para que na  mesma possa vir a ser colocado Quadro com fotós   !
das personalidades que já fizeram par(e da história do múnicípio de Santa Bárbara do Pará. Após fo-i
colocado  em  votação  que  foi  aprovado  por  unanimidade.  Em  seguida  o  Presidente  repassou  ao
Presidente da  Comissão de Justiça  e  Redação de  Leis o  Préiprojeto de  Lei  de  Lei  h° 01/20 de
autoria   da  vereadora   Maria   Luísa   Que  dispõem  sobre  "Setembro  Amarelo"  de  Prevenção  ao
Suicídio,  como sugestão a  segunda semana do mês de Setembro.  Após informou sobre o relatório
que  a  Comissão  de  Saúde  e  Educação  havia  enviado  ao  prefeito  com  os  problemas  encontrados
pela  comissão,  para  que  o  mesmo  pudesse  tomar  as  devidas  providências.  Após  solicftou  ao
vereador Thiago  Rocha  para  que  pudesse fazer a  oração final,  em  seguida  declarou  encerrada  a
presente  sessão  às  12h55mn.  Esta  ata  após  lida  e  djscutida  vai  assinada  pela  Mesa  Diretora.

í€á#ffig&Á4/4ó/#'
Presidente

RG:  RG: 2610257 / CPF:  538.917.202-25

i    Plenário Fernando Conceição,13 de fevereiro de 2019.
'

DIONELY MARIA GENIA DA SILVA SANTOS Vereadora
i a Secretária

RG: 3173563 / CPF: 460.283.662-34

LINA CARMEM Háàri,LVA_Vereadora
RG: 2164549 / CPF: 481.397.342-68
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