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'
ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,

REAL]ZADA EM 20/02/20.

Às  O9h50mn   do  dia  20  de  fevereiro  do  ano  de  2020,   o   Presidente  respeitando  os  preceitos
regimentais  deu  inicio  a  sessão  ordinária  solicitando  a  segunda  secretária  para  que  fizesse  a
chamada dos vereadores presentes, onde ficou constatada somente a ausência do vereador Thiago
Rocha.   Após  o  Presidente solicitou  ao vereador Jair  França  para  que fizesse a  leitura  bíblica  e a
oração  inicial,  que  o  fez  no  Liwo  João  Cap.  2.15.   Em  seguida  a  vereadora  Maria  Luísa  pediu
dispensa da leitura da ata anterior que foi aceita por todos.  Passando ao Pequeno Expediente A
vereadora  LUÍSA VALENTE  lnformou  que  tinha  um  ofício  solicitando  ao  Presidente  Desta  Casa,
providências pela falta de aulas na escola municipal Maria Helena de Barros no Assentamento Abril
Vemelho.  Ato  contínuo  o  PRESIDENTE  disse  à  vereadora  que  iria  repassar  à  solicitação  para

:   comissão de Educação tomar as devidas providências junto à Sécretária d.e Educação do município.
1    h `/^r^^J^.t=l`ll^JLl]l`^  LIA-^]iii-iL.-^ i[_._   _  _  _._        . _   _    _  __J___     __    _____  ''-'r-'-'

o vereador EDuCARDo NASciMENTO fáiou sobre Agradecimentos e Paiestra. informando a todos
que  na  sexta-feira,  14/02,  o  deputado  Fabio  Freitas  esteve  neste  município juntamente  com  sua
comitiva  palestrando  sobre  o  uso  de  drogas.  Na  oportunidade  agradeceu  ao  prefeito  e  todos  que
participaram  do  evento.   0  vereador  RUBENS  ROCHA  falou  sobre  Govemo.   Parabenizando  o
Govemo Estadual e Federal pelo investimento na área da segurança pública.  Na oportunidade falou
que apesar de todo este apoio,  a  polícia militar de nosso município ainda vem sofrendo com a falta
de combustível e sugeriu que viéssemos realizar um fiórum de debate sobre segurança públjca com
a presença de nossa população. Ato contínuo o PRESIDENTE sugeriu que após o feriado fossemos
até a secretaria de segurança do estado,  reunir com o secretário sobre esta situação.  0 vereador
DÊNIO   BRÁULIO   falou   sobre   Diretório   Municipal.   Parabenizando   o   partido   MDB   e  todos   os
membros por ter organizado seu diretório municipal neste município.   A vereadora LINA BARBOSA
falou sobre Visita a SEDUC.  lnformando a todos que recentemente esteve na SEDUC para resolver
o problema da escola estadual de Genipaúba e também esteve presente em uma reunião na referida
escola,  que contou com a participação do vereador Jair França,  Prefeito  Municipal e do Engenheiro

Genipaúba,  iria  iniciar os  reparos  Escola  Sérgio  José- Machado,  Desde já  agradecia o  governad-o-r
por ter priorizado os ti.abalhos  na  referida  escola.  lnformou  ainda  que o  transporte  alternatjvo que
atende a  região de Genipaúba  não está cumprindo com  o que foi  combinado junto ao  prefeito em
reunião,   referente  o  direito  da  gratuidade  dos  idosos.   Por  fim,  informou  que  alguns  agricultores
estavam  se  programando  para  fazer  uma  manifestação  para  cobrar  mais  açees  do  secretário  de
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!   de  obraé  do  estado,  após,  ficou  combinado  que  depois  da  conciusão  da  reforma  da  escoia  de

;   Agricuitura  do  Município.  Passando  ao  Grande  Exóediénte  a  vereadora  LüisA  VALENTE  f-aióú
I      __L__   1   __=_,_L!      _      -.sobre Legislativo.  Dizendo que existem muitas pessoas que não são conhecedores do real papel do

Vereador e por falta de conhecimento acham que devemos exercer a função que é de competência
do Executivo,  Haja vista, que nosso trabalho estamos executando com seriedade e dignidade,  Falou
também  que os secretários foram designados às suas referidas funções para ajudar o  Prefeito na
administração,  mais,  o  que  observamos  é  a  falta  de  compromisso  dos  mesmos.  Porém  o  nosso
trabalho está sendo realizado,  o que ainda não conseguimos foi tr_azer empre,sas para que possam
_E______  _____ __ _    _  _  _     _  _

i   gfer:çs_r :mpregos aos nossos munícipes.  Em a pade -o vereador DÊNio ÉRÁULió conéord'ou éóma  vereadora  e  disse  que   realmente  o   prefeito  não  tem   uma  assessoria  competente  na  sua
administração.  Ato  contínuo  o  PRESIDENTE  parabenizou  a  vereadora  por seu  tema  e  conco'rdou

i   seus trabalhos e apresentar os relatórios ao execiitivo.  0 vereador EDUARDO NASCIMENTO falo-u
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!   com  suas colocações.  Na oportunidade solicitóu  para que as comissões desta  Casa viessem fazer   1

sobre  interdição do  Espaço  Púbiico  sem  Condições de  Funcionamento.  De antemão disse que hà
próxima sessão irá colocar um projeto de lei solicitando a criação do Cargo de Monitor no Transporte
Escolar.  Quanto  ao  seu  assunto,  disse  que  em  visita  ao  prédio  onde funciona  o  almoxarifado  da
prefeitura,  pode  verificar o  desgaste  deteriorado  do  prédio  e  com  várias  irregularidades.  lnformou
também,  que  a  merenda  escolar  está  amazenada  em  local  impróprio.   Por  conta  disso,  estava_  _  _          _   r_  _,-.___    _   -_     __'''_    -'-_-'    __`_'_     '`-----------------_---------------------------------_----------_______.
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realmente a situação é precária e sugeriu que o proprietário do prédio viesse fazer uma manutenção
com a máxima urgência. Também em a parte o vereador JAIR FRANÇA afirmou que realmente este
é apenas um dos prédios que precisa de manutenção, sendo que sua comissão já havia enviado seu
relatório  ao  prefeito  informando esta  situação  e  cobrando  providências.  Na  oportunidade  repassou
ao  Presidente  o  relatório  da  comissão  de  Saúde  e  Educação.  Em  a  pane  também  o  vereador
VALDEIR COSTA disse que o município deve ter seus próprios  prédios  para  poder acabar com os
pagamentos dos alugueis.  Em  a  parte o vereador FABSON  DAX parabenizou o vereador Eduardo
por ter apresentado seu  relatório e disse que concordava com as colocações do vereador Valdeir,
porém, o município tem outros prédios que poderão ser utilizados. Também em a pane a vereadora
DIONELY SANTOS disse que  na comunidade do Caiçáua  os  prédios da  Escola e do CRAS estão
bastante   deteriorados   e   gostaria   que   as   obras  só   fossem   inauguradas  quando  as   mesmas
estivessem  totalmente concluídas e  para que  isso aconteça,  tem  que  haver fiscalização por parte
Desta  Casa.  Em a  pane o vereador RUBENS  ROCHA sugeriu  que o prefeito viesse  utilizar a área
ociosa que fica atrás da prefeitura e construir um complexo onde possam funcionar todos os órgãos.
Também em a  parte a vereadora  LINA BARBOSA disse que a  situação do prédio onde funciona a
secretaria de saúde é caótica e que concordava com a sugestão da vereadora Dionely. Concluindo o
vereador   EDUARDO   NASCIMENTO   agradeceu   os   comentários   de   todos.   Ato   contínuo   o
PRESIDENTE agradeceu o vereador por seu tema e disse que estamos fazendo o nosso trabalho e
devemos  oficializar  essas  denuncias   para  ficamos   respaldados.   Na  oportunidade  designou  o
vereador  Eduardo  Nascimento  para  que  ficasse  a  frente  desta  situação.   0  vereador  RUBENS
ROCHA falou sobre Govemo Municipal e Legislativo.  Dizendo que estava satisfeito em presenciar o
desenvoMmento  dos  trabalhos  desta  Casa.  lnformou  também,  que  esteve  no  Ministério  Público,
verificando a situação da ação que impetrou naquele órgão sobre crime eleitoral.  Esteve também no
TCM,  TCU  e TCE.  também  cobrando certidões de contas  dos  ex-prefejtos e  irregularjdades  deste
município.  Porém,  é muita burocracia para se adquin'r estas informações.  Na oportunidade pediu ao
Presidente que viesse tomar uma providência em  relação ao responsável  pelo grupo do Whatsapp
neste  município,  o  qual  vem  denegrindo  constantemente  a  imagem  dos  vereadores  através  das
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:   verificando a situação da ação que impetrou naquele órgão sobre crime eleitoral.  Esteve também no   i1   T-LJ   T^, ,  _  + --,,,

sem  denegrir  a  imagem  de  ninguém.   Em  a  parte  o  vereador  VALDEIR  COSTA  parabehizou  o
vereador por sua  postura e disse que devemos tomar providências  mais enérgicas em  relação ao
responsável  por este grupo do Whatsapp.  Concluindo o vereador RUBENS  ROCHA agradeceu  os
comentários de todos.  Ato contínuo o  PRESIDENTE  parabenizou o vereador por seu tema e disse
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redes sociais:  Falou também sobre õs pré-candidatos,  para que não venham fazer suas campanhas   !
_      _ _        __ ___    __   ___-_0-_''    _ --.- '__-_'__   _`'_'--\,\*\,     '

infelizmente   não  tem   o   poder  de   executar  e  o  grande   responsável   por  tudo   isso  que   vem
acontecendo é o próprio prefeito que não realiza as obras que são de sua competência.  Disse que
tem procurado transmitir seus comentários ao vivo para que as pessoas possam fiffir informadas do
seu  trabalho.  Sendo  que,   muitas  coisas  deixam  de  ser  realizadas  no  município  por  causa  dos
compromissos  polítjcos existentes.  Mediante essa falta de compromisso,  precisamos  ir aos órgãos
estaduais em  busca  de  benefícios  para  nossa  população.  Gostaria  também  de  uma  explicação do
Executivo  referente o convênio  com  o  Município de  Santa  Maria  e  das  empresas que  realizam  as
obras em  nosso município.  Falou sobre a existência de uma cooperativa aqui  no  município,  a qual
visa beneficiar somente algumas pessoas e isso tem que ser denunciado no Ministério Público.  Na
oportunidade, disse que tem esperança de uma fiscalização da policia federal nesta prefejtura, assím
como  está  acontecendo  em  outros  municípios,  Em  a  parte  o  vereador  JAIR  FRANÇA  disse  que
realmente quando  o  executivo  não  atende  nossos  requerimentos,  muitas  das  vezes  a  população
deixa de acreditar em nossos trabalhos.  Porém, são por causa desses requerimentos que o prefeito
consegue   benefícios   para   o   município   e   mediante   isso   leva   todo   o   mérito   e   nós   ficamos_-_----------_---------1-----____________________

!   ser  vereador  deste  município.   Haja  vista,  tem  féito  seu  trabalho  através  de  solicitações,   mais,
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!   desacreditados  perante  nossa  população.   Concluindo  o  vereador  DÊNIO  BRÁULIO  disse  que   !
i   também  tem  sido  bastante  questionado  por  causa  dessa  situação  e  na  opohunidade  pediu  ao   i
i   Presidente para que viéssemos analisar as contas dos  ex-prefeitos que se encontram  nesta Casa   i
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!   balneários, igarapés e rios, que poderão ser usado como fonte de renda para nossa população. Haja   !
1   vista,  que nossos balneários empregam informalmente várias pessoas.  Porém,  os proprietários não   1
i   recebem  nenhum apoio por parte do govemo municipal e do governo estadual.  Disse ainda,  que há   i
i   tempos atrás apresentou este  projeto ao prefeito  mais o mesmo não deu atenção e hoje estamos   i
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!   neste  projeto.  Por  conta  disso,  gostaria  de  poder  contar com  o  apoio  desta  Casa  no  andamento   !
!   desta  questão.  Em  a  pane  a  vereadora  LINA  BARBOSA  disse  que  isso  é  revoltante,  presenciar   1
i   pessoas  que  tem  condições  de  ajudar o  nosso  município  a  sair desta  decadência  e  na  realidade   i
i   deveriam ter mais compromisso com a nossa população.  Sendo que,  este ano será de eleição e os   ;
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!   população.  Retomando a Presidência o PRESIDENTE Passou a parte de Proposição onde foi feita   !
i   a leitura e a defesa do Requerimento de n° 03/20 de autoria do Vereador Valdeir Costa, que solicita   i
i   a Reforma da Escola  Mônica Após foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade.  Em   i
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do Terço dos Homens a ser Solenizado Anualmente na Segunda Sexta-Feira do Mês de Agosto.  Em   !

í   seguicia ambos os projetos foram  baixado comissão de  Fíhança e  Orçamento,  para  que aepois de   !
i   analisados  desse  seu  parecer.  E  não  havendo  mais  nenhum  assunto  a  ser tratado  o  Presidente   i
i   solicitou ao vereador Jair França para que fizesse a oração final,  em seguida declarou encerrada a   i
i   presente  sessão  às  12h56mn.   Esta  ata  após  lida  e  discutida  vai  assinada  pela  Mesa  Diretora.
i   Plenário Femando Conceição, 20 de fevereiro de 2019

1` Presidente
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