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ATA DA 12a SESSAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,
REALIZADA EM 25 / 06 / 20.

Às O9h45mn do dia 25 de junho do ano de 2020, o Presidente respeitando os preceitos regimentais
deu inicio a sessão ordinária solicitando ao vereador Thiago Rocha para que fizesse a leitura bíblica
e a oração inicial que o fez no Livro de Provérbios Vers.  do 01  em diante.  Em seguida solicitou a 2a

justificado pelo Presidente. Após foi feita a  leitura da ata  anterior que foi aprovado por unanimidade
Passando  ao  Pequeno  Expediente  o  vereador  JAIR  FRANÇA  falou  sobre  lluminação  Pública.
Agradecendo ao prefeito pelos serviços realjzados de jluminação pública  nas comunidades de São
Bento,  São  João  Batista,  Maurícia  e  Genipaúba.  Na  oportunidade  parabenizou  os  moradores  da
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VALENTE  se  inscreveu  para  lnformar.  lnformando  a  todos  sobre  o  seu  relatório,  onde  pede  a
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:   secretária para que fizesse a chamada dos vereadores presentes, onde ficou conãtatada a ausência   !
!   do  vereador  Fabson  Dax  e  Eduardo  Nascimento.  E  somente  o  vereador  Eduardo  Nascimento  foi   !

!   inclusão de indenização para os funcionários contratados que são demitidos da prefeitura,  recursos   1
1      ---_   _   __.,:_=_=_    J_   ..__   ___í___,_    __  __        J                                                                                                                                                                                                                               ,
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i   conforme  reiatório  eiaborado.   Por  conta  disso,  gostara  que  ás  comissões  viessem  faze-r  essas   :

inclusões no orçamento da LD0 para 2021. Ato contínuo o PRESIDENTE parabenizou a vereadora
por  ter  explanado  com  clareza  o  seu  relatório.  0  vereador  RUBENS  RôCHA falou  sobre  LDO,   !

!   óbras e Sérviços. Sugerindo esta Casa que viesse reaiizar uma sessão especiai com a presença da   !
_  ___    ____.    _._.___.   _   ___   ._.-`-.._.   _    ,_.v--vi    1`---]``.   -``+`.iir`   .eti`+`.   ouuit;   i.UV,     I

!   população e juntos debater sobre a LDO,  para que possam ficar informados onde os recursos serão   !
i   investidos no município. Quanto as Obras e Serviços, falando da visita as obras de asfaltamento das   i
i   ruas das comunidades Ana Júlja,  Beira  Rio e  Livramento,  onde pode observar a  má qualidade dos   i
i   serviços.  Porém,  já  existe  parte  do  asfalto  que  está  cedendo.  E  gostaria  que  o  responsável  por   i
•    à£`-a-^L`r--f^.`^^  ^^-`.^^^J^  -^^.-^_-_    _--_  _i__  ___.L____   _.._i!___=_  _   ___f           .
i   :.ssas obras fosse convocado nesta Casa, para dar meihores expiicações referentes eétes serviços.Na oportunidade comentou sobre mais um problema que vem oconehdo na administração estad-ual,

desta vez é com os cartões de alimentação estudantil  que  não estão sendo pagos  pelo  mesmo e
isso  vem  causando  transtorno  aos  pais  de  alunos  que  não  conseguem  fazer  suas  compras.
Finalizando,  cobrou  do  presidente  a  moção  de  repúdio  referente  à  má  administração  do  govemo

Secretaria  de  Saúde  e  Parabenizar.  Parabenizando  as  Assembleias  de  Deus  de  todo  o  Brasil,
estadual que havia solicitado na sessão anterior. A vereadora LINA BARBOSA falou- sobre Furto na   |

;   principalmente às de nosso município,  por ter completado mais um ano de existência.  Parabenizoii   :

ocorreu  na  s.ecretaria  de  saúde  deste município.  Ato  contínuo  o  PRESIDENT-E  parabenizou -os   i

também,  os  primeiros  missionários Daniel  Berg e Gunnar Vingren,  que vieram dos  Estados  Unidos
para fundar a igreja Assembleia de Deus no estado do Pará.  Na oportunidade convidou todos  para
participarem  de  um  evento  que  irá  ser  realizado  no  templo  central  em  Genipaúba  no  próximo
domingo,  29/06,  dando assim  continuidade  a  esta comemoração.  Finalizando,  solicitou  através  de
ofício  ao  presidente  para  que  viesse  interceder junto  ao  prefeito  sobre  a  situação  do  roubo  que

membros da jgreja Assembleia de Deus por mais um ano de existência. Quanto ao róubo, disse que
mediante  informação  do  prefeito  a  polícia  já  estava  fazendo  o  trabalho  de  investigação.  Porém,
esses  computadores  estavam  há  meses  para  serem  instalados  em  nossos  postos  de  saúde.
Passando ao Grande Expediente 0 Presidente repassou a presidência a Primeira secretária para
que pudesse se pronunciar sobre Abastecimento de Água.  Dizendo que estamos presenciando um
sério  problema  no  abastecimento  de  água  em  nosso  município,  haja  vista,  que  ainda  existem
cx)munidades que não dispõem deste beneficio.  Na opohunidade informou que sua comunidade há
tempos atrás  também  sofria  com  este  problema  de água,  por causa  das  bombas  que queimavam
constantemente.  Por conta disso,  pediu o apoio de  um  empresário e através dessa  parceria foram
implantadas placas de controle nas bombas,  que tem a função de ligar e desligar automaticamente
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!   mesmas  precisaram de manutenção.   Gostaria que o prefeito fizesse esta adaptação nos sistemas   !
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!   colocações  do  vereador  e  disse  que  apesar  de  nosso  município  ser  cercado  por  água,  existem   !
!   pontos  que  a água  é de  má  qualidade e que  muitas  das vezes  se faz necessário  que se faça  um   1
i   estudo  para  analisar onde  existe água  de  boa  qualidade.  É  preciso também  um acompanhamento   i
;   técnico  para  que  venhamos  ter um  bom  funcionamento de  nossos  sistemas  de  água.  Em  a  parte   i

i:au.T.E;i:d::.:fér:£:;r::dH:::r:f:zue:r3.:s:riandí:sd:ar:á:r;ea::ffie:sr:.pé:,:t;ààs!eqqi:,?:;cs::ii::ât:dm::uv:eé::e:r,d;o:ri
!   qualidade  na  realização  dos  serviços.  E  gostaria  que  o  prefeito  viesse  se  sensibilizar  com  esta   !

i  3i,t:,ae#.o,:: ,eTuan,ieciEi,à.es::nsh.:,cti?amçâà â: E:vj::: dp:oíàdçê.n:iÊ:àia"na. :3ori::ádma::,.:gÉ?sdseec:rndaa:  i
i   que  muitas coisas só foram  realizadas  no  município por contas de  nossas  sessões itinerantes que   i
i   realizamos  nas  comunidades.  Em  a  parte  também  a  vereadora  LINA  BARBOSA  disse  que  está   i
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!   do  sistema,  sendo  que,  vem  constantemente  cobrando  este  benefício  mais  até  então  não  obteve   !
!   êxito.  Por conta disso,  gostaria que o secretário de infraestrutura e o próprio prefeito tomassem as   !
i   devidas providências. Também em a parle o vereador JAIR FRANÇA fez um breve ressumo desses   i
i   sistemas, dizendo que as maiorias dos sistemas ficam situadas em áreas particulares o que leva os   i
i   proprietários   a   pedirem   indenizações   quando   são   demitidos.   As   estruturas   estão   bastante   i
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!   oporiunidade informou que havia protocolado ofício junto ao executivo solicitando a limpeza do poço   !
!   artesiano  da  comunidade  do  Livramento.  Assim  como  também,  solicitou  que  fosse  realizado  um   !
I   estudo  técnico  pelos  engenheiros  da  prefeitura  na  estrutura  da  caixa  d'agua  da  rua  principal  de   1
:   Genipaúba. Ato contínuo a  PRESIDENTE interina  parabenizou  o vereador pelo tema e disse que o   i
i   sistema de água do conjunto da COHAB também necessita de uma limpeza, para que os moradores   :

i  ;:,s:s::a::;:,n:s,Feo:s;::,âsuêân|!:Bf,:á:ui:::au,:::t:t:;:i,:e:odr:f:e:s:::ds;s.Píe:sd:;ãciiea:gt,o;:Êes:n:o:o:o::eniiã:2oo:::  !
!   Júlia;  lnstalação  de  Luminárias  no  Ramal  agrícola  da  comunidade  Ana  Júlia.  Após  ambos  foram   !
I   colocados  em  votação  que foram  aprovados  por unanimidades.  Em  seguida  foi  feita  a  leitura  e  a   1
i   defesa do Requerimento de n° 002/20 de autoria do vereador Clovisson Silva, que solicita: Análise   i
;   Técnica  na   Estrutura  da  Caixa  D'agua  de  Genipaúba.  Após  foi  colocado  em  votação  que  foi   i
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aprovado por unanimidade.  Em seguida foi feita a leitura e a defesa do Projeto de Lei n® 009/20 d.e   i
i   autoria do vereador Rubens Rocha, Que dispõem da Proibição do uso de Cerol e de outros Materiais   :

cortantes  em  linha  de  Pipas,  bem  como  b  Parecer  de -n°  005/20  da  Comissão  de  Justiça  e   !
!   Redação  de  Leis,  que  é-favorável  ao  referido  Projeto  de  Lei.  Após  ambos  foram  colocados-em   !
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i   presente  momento  não  havia  sido encontrado  para  que  pudesse  recibar  a  sua  notificação.  E  não   i
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