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i   Às  O9h58mn  do  dia  27  de  fevereiro  do  ano  de  2020,   o  Presidente  respeitando  os  preceitos
1     p^J~ir ---,- :-J-..    :_:_:_    _    ____Ê_     _  __,._  ,.,,,.regímentais  deu  inicio  a  sessão  ordinária  solicitando  a  segunda  secretárià  para  que  fizesse  a

chamada dos vereadores presentes, onde ficou constatada somente a ausência do vereador Thiago
Rocha,  qiie foi justificado  pelo  Presidente.   Após  o  Presidente  solicitou  a  segunda secretária  para
que fizesse a leitura bíblica e a oração inicial, que fez no Liwo de Romanos Cap.16.  Em seguida foi
feita  ?  leitura  da  ata  anterior  que  foi  retifiüda  pela  vereadora  Lina  Barbosa,  dizendo  que  não

Bráulio  também  retificou,  dizendo  que  não  era  cónvênio.e  siri  conexão  entre  Santa  Bárbara  e  o
município  de  Santa  Maria.  Depois  de  feita  as  retificações  à  ata  foi  colocada  em  votação  que  foi
aprovada  com  as  devidas  alterações.   Passando  ao  Pequeno  Expediente  o  vereador  JAIR
FRANÇA  falou  sobre  Carnaval  2020.  Mostrando-se  satisfeito  com  o  Carnagenipaúba  durante  os
quatros dias de eventos com apresentações dos blocos da comunidade. Na oportunidade agradeceu
os organizadores,  senhores lrineu Cordeiro e vereador Clovisson Silva.  lnfomou também que cada
localidade apresentou seus  blocos que desfilaram  em  suas  próprias comunidades.  Porém,  a  parte
negativa foi observar nossas ruas no serrado, visto qiie, esta época muitas pessoas visitam nossas
comunidades e as mesmas deveriam está limpas para receber os visitantes.  0 vereador EDUARDO
NASCIMENTO  lnfomou  do  Cursinho  Municipal.  Dizendo que  no ano de 2018,  houve apenas sete
alunos  aprovados  no  ENEN,  já  no ano de  2019 foram  aprovados dezoito alunos.  sendo que doze
conseguiram passar nas Universidades e isso é muito gratificante.  Porém,  ainda tem esperança que
empresas venham ser instaladas no município para gerar empregos aos  nossos munícipes e para
essas pessoas que estão se qualificando  para o  mercado de trabalho.  Finalizando,  agradeceu  ao
prefeito  pelo  apoio  fornecido  através  da  Secretaria  de  Educação.  0  vereador  VALDEIF`  COSTA
falou sobre Futebol e Camaval. Agradecendo a presença de todos em nossa galeria e parabenizou

i   organizou  a  reunião  na  escola  de  Genipaúba,  apenas  participou  da  mesma.  0  vereado.r  Dênio   i
l+_J±_    ,.   _       ,               ,      ,                        4,-

i   as  igrejas  catóiicas  e  evangéiicas  peios  retiros  espiritúais  que  reaiízaram  duFante  esté  feriado  decarnaval.  Na opoftunidade fez uma critica sobre a falta de segurança na área de concentração dos
blocos aqui na sede e gostaria que no próximo ano a organização do evento se preocupasse mais
com esta situação. Falou também sobre o portão do estádio municipal que ficou aberto e as pessoas
usaram o espaço para fazer suas necessjdades e atos ilícjtos.  Fjnaljzando,  informou que apenas um
jogador dos quatros convocados para fazer teste,  foi  selecionado  para  ingressar como  profissional
no  Clube  Bragantino.  0  vereador  RUBENS  ROCHA  falou  sobre  Trabalhos,  Serviços  e  Carnaval.
Dizendo que durante este feriado esteve realizando serviços de limpezas nas comunidades do Beira
Rio e Furo das Marinhas.  Na oportunidade parabenizou os vereadores Clovisson Silva e Jair França,
pelo  belíssimo  evento  de  camaval  realizado  na  comunidade  de  Genipaúba.  Também  elogiou  o

v=:âá:'raDqÉLígàeiÊúr,aósfa`FOTesn.t3:ep;':i:oAC:EÊenn:í:sDr:aái:,aedmaãod;arFonuted:sd::a:adt:me::t:todu:
estava acontecendo na localidade Ana Júlia,  que foi denunciado por escrito através de um morador.
Sendo que,  este tipo situação é considerado como crime ambiental e gostaria que o Secretário do
Meio Ambiente averiguasse esta situação e enviasse cópia a Esta Casa da licença que permite esta
liberação  de  desmatamento.  Gostaria  também  que  fosse  formada  uma  comjssão  provisória  de
Terras  nesta  Casa  para  acompanhar  essas  irregularidades.  A  vereadora  LINA  BARBOSA  fàlou
sobre lnformatjvo.  Parabenizando todos os vereadores pelo belíssimo trabalho que os mesmos vêm
desenvolvendo   nesta   Casa.   Na  oportunidade  informou  a  todos  qiie  esteve  visitando  algumas
cx)munidades e pode perceber a falta de planejamento na execução dos trabalhos.  Pode observar
também a decepção de nossa população e a falta de popularidade da atual administração do nosso
município,  principalmente dos moradores da rua Nova Jerusalém situada na comunidade do Batista,

o  chegou  o  servjço  de  infi.aestrutura.  Ato  contínuo  o  PREsiDENTE  disse  qué:   aonde  ainda  nã

Porém,   Iamentava   os   fatos   ocorridos   durante   a'prese-ntação   dos   blocos   aqui   da   sede._---_------------------------_---_-----.------------------_______
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realmente o carnaval foi muito bom em todo o município e parabenizou os organizadores dos blocos.
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oportunidade  parabenizou  o  prefeito  pelo  apoio  e  falou  que  os  presidentes  dos  blocos  também
devem  se  responsabilizar  pela  segurança  do  evento.  Sendo  que,  na  comunidade  de  Genipaúba
durante os dias de apresentações dos blocos não teve nenhum policiamento para fazer a segurança
dos  brincantes,   mas  nós  como  organizadores  contratamos  seguranças  para  que  as  pessoas
pudessem  se  divertir  com  tranqüilidade.   Passando  ao  Gmnde  Expediente  o  vereador  JAIR
FRANÇA  falou  sobre  Campanha  da  Fraternidade.  lnformando  a  todos  que  este  ano  o  tema  da
campanha  será  "Fraternidade Vida,  Dom  e  Compromisso",  sendo  que,  este  é  um  evento  religioso
onde as  igrejas  levam  a  sociedade a  refletir sobre o  contexto geral  que  acontece dentro de  uma
sociedade,  principalmente sobre a violência,  as drogas,  os crimes e outros atos ilícitos.  Haja vista,
que não podemos considerar esses atos com situações normais dentro da sociedade.  Sendo que,

:£ent:cpeor:itiÀaj::aud:raag[aunígÀrevsAPLOÉ#Élidea:eaeTapnr:,ved|:rsgaàau:vitea:,#:,:ssa:siât,::a:e::,aãT
preocupadas com essa situação que vem ocorrendo e pela falta de compromisso com as pessoas
mais  vulneráveis  a  politica  também  está  envolvida  pela  falta  de  compromisso  com  a  população
referente  esta  situação,  Concluindo  o  vereador  JAIR  FRANÇA  disse  que  esta  campanha  tem
transformado vidas e tjrado muftos jovens da ociosidade. Ato contínuo o PRESIDENTE parabenizou
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;   p[esenciar o  abandono  nas  mesmas.    Na  oportunidade  falou  dos  probíemas que  as comunid.ades
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i   sobre lnfraestrutura e Comunidade.  Dizendo que neste feriado visitou algumas comunidades e pode   i
i    nraear`riar.  ^  aL`ar`I^r`^  n--n-^---^      Li_  ___.+.._:.i_.i_  ,._._..   i__   __  __._._

vêm  passando,  principalmente  na  comunidade  do  Caiçáua  que  vém  sofrendo. com  problemas  de
iluminação,.  pavimentação,  infraestrutura  e  outras  irregularidades.  Por conta  disso,  gostaria  que  o

obras que precisam ser concluídas,  lixos as margens das ruas,  isso tudo por falta de compromisso e
competência  da administração  municipal.  Em a  parte o vereador  RUBENS  ROCHA disse que tem
uma possibilidade para resolver esta sjtuação,  será aprovando pnojetos para elimjnar a contratação
dos  secretários  e  reduzir os  salários  dos  vereadores.  Em  a  parte  também  a  vereadora  DIONELY

_       _ _ _ __-_   _-___,   g--`_''_   1__   _     ,

!   prefeito visitasse as co-munidades para poder verificar'a realidade das mesmas.  No Pau  D'arco tem   1

e nada foi atendido.  Porém,  o  problema  não é a falta de dinheiro,  porque  mediante informação'do
próprio prefeito tem dinheiro em caixa para realizar os trabalhos em nosso município.  E acredita que
não  será  reduzjndo  os  salários  dos  vereadores  que  esta  situação  irá  melhorar.  Continuando  o
vereador DÊNIO BRÁULIO disse que discordava em partes com as colocações do vereador Rubens
Rocha.   Porque   se   hoje   o   município  está   passando   por  dificuldades  é   por  incompetência   da
administração e não Desta Casa. Em a parte a vereadora LINA BARBOSA disse que esta situação é
revoltante,  sendo que,  temos votado o orçamento no qual damos total liberdade para que o prefeito
possa trabalhar e também discordava da forma como o vereador Rubens se pronunciou.  Também
em a parte o vereador JAIR FRANÇA disse que as ruas de nossas comunidades estão precisando

#ãgau£:tnec:::::::rct,epT.f8.en:s,:?nãâ:s:ê.aecaodn.t,e3Ên#oEr#àaLígsas:awdieç:g;sud::n£ame:iTátrí::g::
vereadores. Ato contínuo o PRESIDENTE concordou com as colocações dos vereadores e mostrou-
se  insatisfeito  com  os  trabalhos  dos  operadores  das  maquinas  da  prefeitura,  os  quais  não  vem
executando seus serviços com eficiência e o prefeito não toma nenhuma providência, apesar de ser
sabedor da  situação.  A vereadora  LINA  BARBOSA falou  sobre  Transporte  Público da  Região  de
Genipaúba.  Dizendo  que  havia  sido  procurada  por  várias  pessoas  daquela  região,  pela  falta  do
transporte durante o feriado.  Na oportunidade disse que as Kombis não são apropriadas para fazer o
transporte  de  nossa  população e o correto seria ônibus.  Porém,  com  a falta do transporte somos
obrigados  a  fazer o  serviço  que  não  é  de  nossa  competência.  Por  isso,  siigeriu  que  viéssemos

SANToS disse que já foram apresentados inúmeros requeriméntos pedindo benefícios-a-o hiu~hi-cTrià   !

;   Tarcar uma reunião com os empresários da Trasncap.  Em a parte a vereadora' DION.ELY SANTóS   :

__ _ _ _ _ _ -_ _ _ ---_ ---_ _ _ -_ --~ ---_ -..------------------------ ~ -_ _.
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disse que este problema do transporte não é só na região do éenipaúba,  mas,  no município inteiro e
tem  ceneza  que  esta  situação  não  irá  ser  resolvida  por  parte  desta  empresa,  porque  mediante
informações  dos  próprios  funcionários,  a  mesma  está  em  decadência.  Continuando  a  vereadora---~-------_---------~---~-__________________
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LINA BARBOSA sugeriu que viéssemos iealizar um fórum de debate sobre transporte público,  para
que a população venha conhecer a realidade do município.  Em a pane o vereado; DÊNio BRÁÚLIO   i

:   disse  que  vá-rias  reuniões  já  foram  nealizadas  com  eàtes  empresários  e  não  obtivemos  nenhum

iLe:::t::,:,,Jáofir:#?SotâumebfàTaaérâseí:c:Tvporessea:ntqeum:ssârmeo,àt=::F,ànviâ:ensc:âgaÊ:T:àuftaer,eaTg:às:ii   vereador  RUBENS  ROCHA disse  que  sugerimos  a  abertura  da  concessão  para  outras  empresas   i
!   que  desejam  atuar  no  município  para  atender com  dignidade  nossa  população.  0  vereador JAIR   !que  desejam  atuar  no  município  para  atender com  dignidade  nossa  população.  0  vereado-r JAIR

FRANÇA em  a  parte  pediu  que viéssemos ficar atentos aos ônibus  que  irão conduzir as  pessoas
durante  o  período  de  campanha  política,  porque  são  esses  mesmos  ônibus  que  irão  atuar  no
município   após   as   elejções   como   forma   de   compromissos   político.   Finalizando,   sugeriu   que

;   viéssemos  montar uma  Cpl  do transporte  público.  C-oncluindo a- vereadora  LINA BÁRBõSA faiou   i
i   que  o  nosso  trabalho  é  de  legislar  e  fiscalizar  e  não  de  assistencialismo  e  concordou  com  as   :

óolocações  do  vereador  Jair  F'rança.  Ato  contínuo  o  PRESIDENTE  também  concordou  com  as   .
___     ._      _    ..-.-    _-_ ---------- _''-''' ---- ''--' ----- '''   _-'

i   da  administração  municipal.  Passando  a  Parte  de  Proposição  foi  feita  a  leitura  e  a  d-efesa  dos   i
i   Requerimentos  de  n°  01,  02  e  03/20  de  autoria  da  vereadora  Maria  Luísa,  os  quais  solicitam:   i

i  ;%',T:i,t:aãâo£A:i::;t;f:cao=riàE:#a¥:âe:|uo:::cDTp:E:ài E;:i:::#!ig:e:áedp.âs3:ãa:ràoáR£; n.?aTn.ã:àm:Í  i
!   aprovados por unanimidades.  Em seguida foi feito a  leitura do Parecer n® 002/20 da Comissão de   !
!   Justiça e  Redação de Leis,  a qual é  Favorável ao Projeto de Lei  n° 002/19 de autoria da vereadora   !
i   Luísa Valente,  Que  lnstitui  o  mês  "Setembro Amarelo"  de  Prevenção  ao  Suicídio  no  Município  de   i
;   Santa Bárbara. Após foram colocados ambos em votação que foram aprovados por unanimidades.  E   i
i   não havendo  mais  nenhum  assunto a ser tratado o  Presjdente solicitou  a  vereadora  Ljna  Barbosa   i

colocações  dos vereadores e prometeu  que  iria tomar as  devidas  providências.  Visto  que,  esta  é
uma  situação  que já  está  insustentável  e  o  prefeito  não  mostra  nenhum  interesse  para  resolver.
Finalizando,  falou que está decepcionado com o atual grupo político que encontra-se hoje à frente

i   FTa  que fizesse a  oração final,  em  seguida  declarou  encerrada  a  presente sessão  às  12h38mn.;   Esta ata após lida e discutida vai assinada

cf;fi]iíy44ft«Ê#%K
Presidente
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ENIA DA SILVA SANTOS Vereadora
i a Secretária
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