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i   Às  10hoomn  do  dia  12  de  Março  do  ano  de  2020,  a  Presidente  interina  vereadora  Lina  Barbosa   :
respeitando  os  preceitos  regimentais  deu  inicio  a  sessão  ordinária  convocando  os  vereadores
Rubens  Rocha  e  Luísa  Valente,  para  fazerem  parte  da  mesa  como  1°  e  2°  secretários  interinos.
Após  solicitou  a  segunda  secretária  para  que  fizesse  a  chamada  dos  vereadores  presentes,  que
ficou  constatada  a  ausência  dos vereadores  Clovisson  Silva  e  Dionely  Santos,  que  por  motivo  de
terem que resolver problemas de interesse do Município, chegaram minutos após o início da sessão.
Em  seguida  a  Presidente  solicitou  ao  vereador  Jair  França  para  que  fizesse  a  leitura  bíblica  e  a
oração  inicial,  que  fez  no  Livro  de  1°  Pedro  Cap.  05.  Vers.14.  Após  foi  solicitada  a  dispensa  da
leltura da ata anterior.  Passando ao Pequeno Expediente o vereador JAIR FRANÇA falou sobre
Jornada Pedagógica.  lnformando que havia participado da Jornada Pedagógica onde pode observar
a postura do prefeito e da palestrante, a qual menosprezou os professores por não terem passados
no   concurso   e   ainda   elogiou   o   prefeito   pela   realização   do   concurso   público   municipal.   Na
oportunidade informou que sua comissão de Saúde e Educação havia enviado relatórios ao prefeito
e  gostaria  que  no  prazo  de  quinze  dias  obtivesse  resposta.   lnformou  também,   que  a   Lei  de
Orçamento   ainda   não   havia   sido  enviada   a   esta   Casa.   Na   oportunidade   pediu   permissão   a
Presidente   para   se   ausentar  da   sessão.   0   vereador   EDUARDO   NASCIMENTO   falou   sobre
Reflexão,  a  lmportância do Monitor no Transpohe Escolar.  De antemão informou a todos que duas
mulheres tentaram invadir a escola para bater em uma aluna.  E por conta deste tipo de ação,  levou
o vereador a refletir de como seria a situação dentro de um ônibus escolar. Sendo que, em nenhum
ônibus existe monitor para orientar os alunos.  Por conta disso, disse que está analisando uma forma

mesmo.  Contudo,  o que lhe deixava  mais  insatisfeito é  p-resenciàr pessoas  pré-candidatas  usando
das redes sociais para denegrir a  imagem do gestor municipal ao invés de prestarem condolências
aos  familiares  do  falecido.   Fjnalizando,  disse  que  estes  problemas  que  acontecem  em  nossas
estradas  não  são  culpa  da  administração  municipal  e  sim  do  governo  estadual.  Ato  contínuo  a
PRESIDENTE disse que é lamentável a postura dessas pessoas que vem fazendo suas campanhas
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i   aproveitando-se do sofrimento dos outros. 0 vereador DÊNIO BRÀULIO falou sobre Saúde Pública
Dizendo  que  devido  o  acidente  que  ocorreu   no  município,   pode  perceber  a  dificuldade  que  o
munjci'pio   enfrenta    para   socorrer   um    paciente.   Além   da   falta    de    médiços,    medicamento,
equipamentos,   SAMU   e  outras   jrregularidades.   Na   oportunidade   pediu   a   Presidente   para   que
solicitasse  ao  executivo,  cópias  dos  alugueis  dos  vei'culos  que  prestam  serviços  à  prefeitura.  Ato
contínuo a PRESIDENTE disse que a comissão de Saúde e Educação já fez esta solicitação e que
estávamos apenas no aguardo de uma resposta. lnformou também que iria convoffir a Secretária de
Saúde, para vir nesta Casa mostrar sua plataforma de trabalho. A vereadora LINA BARBOSA falou
sobre  Escola de Genipaúba.  Informando a todos que havia  participado de  uma  reunião juntamente
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;   ??T  os  pais  de  alunos,  direção  da  escola  e  o  gestor  dà  URi,   onde  foram  tratados  assuntos   !conce.rn?ntes à reforma da referida escola.  Na oportunidade a vereadora agradeceu ao govemador
por priorizar nossa escoia, sendo que, existem centenas de escoias que necàssitam desta-s reformas   !
e tem certeza que o mesmo deverá dar a devida atenção às mesmas.. lnformou ainda, que os alunos
irão  estudar  na  escola  da  comunidade  de  São  Paulo  das  Pedrinhas  durante  esta  reforma.  Ato
conti'nuo a PRESIDENTE  parabenizou a vereadora por seu tema e por ter representado esta Casa
na  referida  reunião.  Passando ao  Grande  Expediente o vereador RUBENS  ROCHA falou sobre
Jomada  Pedagógica.  Disse  que  participou  do  evento  da  semana  pedagógica,  representando  este
Poder  Legislativo  e  lá  pode  expressar  a  situação  política  que  hoje  os  pais  vêm  passando.  Na
opohunidade também falou  de sua  intenção para fazer um fórum de debate sobre  a educação em-------------------.----------------------------------------- _ - _ _ _ _ _ _
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nosso  munici-pio.  Ato  contínuo  a  PRESIDENTE  agradecx3u  ao  vereador  por ter  representado  esta   !______-___------------,
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--------    ' -.----.   r--`V.    .`.r+l`-`7`JULq`-`+   t30LaCasa. Na oportunidade parabenizou todos as pessoas que passaram no concurso público e também
gostaria  que o prefeito fizesse um evento como forma  de  agradecimento  aos professores  ciue  não
foram aprovados,  porém,  se o mesmo  não tomar provjdências,  irá  reunir com os Nobres,  para que
esta  Ca§a venha  realizar  um café da  manhã  aos  mesmos.  0 vereador EDUARDO  NASCIMENTO
falou sobre Proposta de Destinação ao Lixo que é Produzido no Munici'pio.  Dizendo que o problema
do  lixo  é  bastante  preocupante.  Na  oportunidade  informou  que  tem  projetos  que  visam  amenizar
esta situação em nosso munici'pio e irá até ao deputado Vavá Martins, em busca de recursos para a
realização de seus projetos. Sendo que, a reciclagem é uma das formas que as pessoas podem tirar
o  sustento  de  seus  familiares.  Na  oportunidade  sugeriu  que  o  local  para  que  se  faça  esta  coleta
seletiva seja no prédio onde funciona hoje o almoxarifado e o mesmo venha ser implantado em outro
local.  Em a parte o vereador RUBENS  ROCHA disse que este é um problema do meio ambiente e
como  o  secretário  não  toma  nenhuma  providência,  fomos  obrigados  a  solicitar  a  exoneração  do
mesmo.   Falou  também,   que  já  foi  solicitada  a  implantação  da  disciplina  ambiental  em  nossas
es®las mais até então isso não aconteceu. Em a parte o vereador THIAGO ROCHA disse qu® oste
é um problema que vem de longos tempos e também já apresentou  projetos nesta Casa que visam
melhorar  esta  situação,  como  por  exemplo,  a  coleta  dos  caroços  de  Açaí  que  até  então  não  foi
implantado.  Em a parte a vereadora LINA BARBOSA disse que e§ta questão do lixo é preocupante,
nrin^:nal--^+---LL~-_   ':`-=_   __J_   ,

:   principalmente  sobre  o  lixão  onde  hoje  são  depositados  os  lixos  do  nosso  município,  sendo  que,
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I    +artt^o  nr-i-+-^  -,,-  ``:__.__   _..:J__  ___,,_  _temos projetos  que visam cuidar melhor de  nossa  cidade  para  que no futuro  não venhamos sofrer
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com  doenças  e  outros  problemas.  Continuando  o  vereador  EDUARDO  NASCIMENTO  disse  que
tem  que  haver  um  local  especifico  para  que  se  faça  esta  seleção  do  lixo  e  esta  situação  é  de
competência  também  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  hai.a  vista,  que  até  então  a  mesma  não
mostrou para que realmente veio a ser criada no município. Em a parte o vereador DÊNIO BRÁULlo
disse   que   temos   visto   a   calamidade   que   Belém   e   outros   municípios   vêm   pas§ando   por
consequências  da  falta  de  infraestrutura  e  também  pela  falta  de  educação  da  população  que
despejam   seus   lixos   em   locais   impróprios.   Conclujndo   o   vereador  EDUARD0   NASCIMENTO
agradeceu os comentários dos vereadores e go§taria que o prefeito viesse disponibilizar a área para
" ,,---  f-__  _  __'__=_   _,_   ,.-.,. r  _______.____   --._-r ,-.-:   que se faça a seieção do lixo.  Gostaria também que ó secrétário de  meio ambiente viesse  notificar

1     ^e    nr^i`r:^+ár:^^    J^^    .^--_.-__     _L___.____  _ios   proprietários   dos   terrenos   abandonados   que   se   encontram   no   município.   Ato   conti'nuo   a
PRESIDENTE agradeceu  a  preocupação  do vereador e  disse que  inúmeras vezes o secretário foi
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Eleições  Municipais  e  Especulações.   Dizendo  que  as  eleições  se  aproximam  e  que  todos  nós
vereadores  já  temos  nossos  posicionamentos,  usando  assim  de  uma  democracia  que  nos  é  de
direito.  Falou ainda que até o dia 4 de abril todos os partidos já devem estar com uma definição de
seus    candidatos,    sendo   que,    hoje   a    população   se    questiona    quem   serão   os    próximos
administradores do nosso município.  Porém, esta é uma decisão que está nas mãos da população e
nós  estamos  aqui  para  apoiar  a  decisão  que  a  mesma  venha  a  escolher.  Falou  também,  que  a
população tem que analisar bem o candidato em quem irá votar, para que não venha se arrepender
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respeitado  através  da  realização  dos  trabalhoé  em  n-ossas  cohunjdades.  Em  a  parte  também  o
vereador JAIR FRANÇA disse que o município tem crescido  e com  isso o  FPM também cresceu e
gostaria  que  os  trabalhos  viessem  ser  realizados  para  atender  nossa  população.  Em  a  parte  o
vereador RUBENS ROCHA informou a todos que estava lançando o seu nomo como pré-candidato
para  concorrer a  prefeito  nas  próximas eleições.  lnformou  ainda,  que  hoje tem enfrentado grandes
dificuldades para  resolver as irregularidades junto ao TCM e cada vez tem ceneza que a justiça foi
criada  para  poucos.  E  mediante  informações  da  própria i.ustiça  nenhum  prefeito tem  obrigação de
responder os questionamentos  dos vereadores.  Em  a  parte também o vereador VALDEIR COSTA-_-----------------.--.-----.-----------------------_------------____
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:   tudo  o  que  solicitamos  é  em  prol  do  munjcípjo  e  gostaria  que  o  mandato  do  vereador  fosse
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responder os questionamentos  dos vereádores.  Ém .a  parte também o vereador VALDEIR COSTA   !__-----------------.--.-----.-----------------------_------------_____.
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disse  que  entendia  a  preocupação  do  vereador  Dênio  Bráulio  e  que  parabenizava  o  mesmo  pelo
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Ato conti'nuo a  PRESIDENTE  disse gostaria  que o prefeito viesse  responder nossas solicitações e
também respeitar esta Casa.  Na oportunjdade repassou a Presidência para primeira secretária para
que  pudesse  se  pronunciar  sobre  Fiscalização  nos  Comércios.  lnformando  a  todos  que  existem
determinados  comércios  que  estão  vendo  produtos  vencidos,  o  que  poderá  causar  problemas  de
saúde em nossos munícipes.  Falou também da falta de higiene em alguns açougues aqui da sede e
gostaria  que  houvesse  uma  fiscalização.  Em  a  parte  o  vereador  EDUARDO  NASCIMENT0  disse
que existem também os problemas com as barracas que são construídas em cima das calçadas na
Rua Femando Ferri e que precjsam ser averiguadas e gostaria que o setor de tributos da prefeitura
fizesse esta fiscalização, juntamente com a Vigilância Sanitária. Contlnuando a vereadora DIONELY
SANTOS  disse  que  sua  preocupação  é  exclusivamente  com  os  alimentos  vencidos  em  nossos
comércjos e gostaria que a comissão de saúde desta Casa averiguasse esta situação. Em a parte a
vereadora   LINA  BARBOSA  disse  que  ó  nosso  dever  fazer  esta  fiscalização,  mais,   tambóm  é
obn.gação   do   secretário   do   meio   ambiente   acompanhar   estas   imegularidades.   Concluindo   a
vereadora   DIONELY   SANTOS   agradeceu   os   comentários   dos   vereadores   e   sugeriu   que   os
comerciantes fossem multados por deixar isso acontecer. Ato conti'nuo a PRESIDENTE parabenizou
a vereadora pelo seu tema e disse que já presenciou pessoas devolvendo produtos fora da validade
e acredita que o órgão competente para esta fiscalização é a secretaria de saúde, juntamente com a
vigilância   sanitária.   Retomando   a   Presidência   a   presidente   interina   repassou   os  trabalhos   ao
PRESIDENTE  vereador  Clovisson  Silva,  que  deu  continuidade  a  sessão  Pa§sando  a  Parte  de
Proposição onde foi feita a leitura e a defesa dos Requerimentos de n° 04, 05 e 06/20 de autoria
da vereadora  Lui'sa Valente, que solicitam:  Reforma geral da  Escola  Municipal do Novo Paraíso em
Pau  D'arco;   lmplantação  de  um  Arquivo  Central  no  Município;  Ampliação  e  Reforma  do  Centro
Cultural, com Climatização, Poltronas e Palco com cortinas. Em seguida ambos foram colocados em
votação e aprovados por unanimidades. Após foi feito o a leitura e a defesa do Parecer n° 003/20 da
Comissão  de  Justiça  e  Redação  de  Leis,  a  qual  é  favorável  ao  Projeto  Lei  do  Legislativo  de  n°
001/20 de autoria do vereador Jair França, Que dispõem sobre o Reajuste Salarial dos Funcionários
da  Câmara  Municipal  de Santa  Bárbara do  Pará.  Em seguida  ambos foram colocados  em votação
que  foram  aprovados  por  unanimidades.  E  não  havendo  mais  nenhum  assunto  a  ser  tratado  o
Presidente  solicitou  ao  vereador  Thiago  Rocha,   para  que  fizesse  a  oração  final.   Em  seguida
declarou encerrada a presente sessão às  12h30mn.  Esta ata após lida e discutida vai ser assinada
pela Mesa Diretora. Plenário Fernando Conceição,  12 de Março de 2020.
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