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REALIZADA EM 16 / 07 / 20.

Estado do Pará
CÂMAFm MUNicipAL DE SANTA BÁRBARA Do PARÁ

-o lmDER Do povo A sERvlço Do clDADÃop
_-.--_----=-----------------------------

Às O9h50mn do dia 16 de julho do ano de 2020, o Presidente respeitando os preceitos mgimentais
deu inicjo a sessão ordinária soljcitando ao vereador Thiago Rocha para que flzesse a leitura bíbliffi
e a oração inicial que o fez no Hvro de Salmos  100. Após o Presidente solicitou a 2a secretária para
que fizesse a chamada dos vereadores presentes, onde ficou constatada a presença de todos. Na

JPuga"::i:tàd:a:=S'3oEgxT-5kn:3;mé:raq,uâcàs:gs.ssr:andu.máe:eãÊoi£uàoetíE:L:r*i:aLs#:
passadas,  nunca ocorreu  nesta  Casa  por falta  de  responsabilidades  dos  vereadores  das gestões
anteriores  e  hoje  o que  irá  ocorrer esta  Casa  era  uma  situação  inédita.  Passando ao  Pequeno
Expediente  a  vereadora  LUÍSA VALENTE  jnformou  a  todos  que  esteve juntamente  com  alguns
vereadores desta Casa visitando as obras na praça da comunjdade do Pau D'arm, na qual é preciso
que se faça um bom trabalho de adequações no epaço da mesma, paTa   que as pessoas   que
possui  vendas  possam  ficar  bem  a[ojadas,   atendendo  assim  com  o  que  foi  solicitado  pelos
vereadores. Informou também, que est.iveram na comunidade do Bambu acompanhando os serviços
e  após  levaram  as  rejnvjndjcações  ao  conr]ecjmento  do  prefejto  para  que  o  mesmo  tomasse  as
devidas providências. Sendo que, mediante informação do próprio prefefto este problema na praça é

solicitado.  Finalizando, a vereadora disse que mesmo coh todas as dificuldades existentes, gost-ari=
que  fosse  construído  um  espaço  digno  onde  as   pessoas   possam  trabalhar.  Ato  contínuo  o
PRESIDENTE deixou na responsabilidade da vereadora Maria Luísa em marcar uma reunião o mais
breve  possível  com  as  pessoas  que  trabalham  no  espaço  da  Praça  do  Pau  D'arco.  para  que
venhamos a mstrar aos mesmos qiial nossa real intenção pai.a aquek3 espaço. 0 vereaim JAIR
FRANÇA   informou   a   todos   que   havia   sido   procurado   por   algumas   pessoas   que   estavam
interessados na aquisição de carteiras de trabalho.  Poróm,  mediante informações do Ministério do
Trabalho,  essas aqujsições estão sendo agendadas e digitalizadas pela  intemet.  Na oportunidade
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;   por conta da iicftação qüe não dá ®ndições para que sçja reáiizado Üm trabairio da forma càmà fói   !

!   ÉRESIDENTE deixou na responsabilidade da vereadora Maria Luísa em marcar uma reunião o mais   !
--.-- 'F-     --0'' --..----    r ----- V    r`-`+`.`-.ll    `]`-.+E.ll.tll.    .`.`+   `.`+l.L[.lu`+   `+    1

agradeceu ao prefeito pe|o apoio aos fami]iàres de sua tiaT a qua| veià a fa|ecer e que eátavà_:éF[_ãó   !-.----- '--r ---- r ----.--  ' ---....-.--- v  ----. `-i  `i  `i`|`-.  .`-.`+ tl  ic.iFF`~.  g `iug golc]VC]  Ocl[UU    .
!  vãm em sm cmunidade. Agi-adffeu ama ao senhor Dinho da comuridade de São Paub das  !

::j:::::essàoà:::p::ebna?idóov:um?aâ:;icáÊ#gÊ#àpLÊgf:|aouil::i::ç;.oa£úàgc;a:aÊ,aç::uE:2::::
que  aquela  praça  é  um  ponto  estratégico  na  chegada  da  referida  comunidade  e  por  isso  é

:   necessário que se faça um trabalho de qu-alidade para que possa atender com dignidade as pessoas
-,,-    +,-L-lLt--__    _____      LI_     _____+____±_1_  _,        r   ,que  trabalham  na  mesma.  Na  oporturidade  fàlou  que  o  subprefeito  senhor- And®íson,.  estava
fazendo um trabalho de  loteamento do espaço e isso não estava agradando os barraqueiros pela
falta de organização que está acontecendo. Na opoTtunidade siigeriu que fossemos até ao prefeito
solicitar providências. A vereadora LINA BARBOSA se inscreveu para lnfomar.  lnformando a todos
que  estamos  constantemente  lutando  para  conseguirmos  os  nossos  objetivos  em  prol  de  nossa
população. lnformou tambóm, que havia cobTado do preféito uma solução para o problema de água
da  ©munidade  de  Morada  Nova,  bem  como,  o  problema  de  água  e  aber(ura  da  estrada  do
loteamento Marinaldo. Disse ainda, que cobrou a constn)ção de uma arena ao invés de uma praça

Finalizando, agradeceu ao presidente desta Casa por ter organizado sua sjtuação junto ao lNS§ -n-6
que se refere ao pecolhimento que estavam em atraso naquele órgão, Ab contl.nuo o PRESIDENTE

i   Pg  çgmuTidade  da  Pratinha  para  que  possa  atender  os  moradores  de  ambas  as  comunid.ade.s.

!   parabenizou   a  todos  os  vereadores  pe[os  trabalhos  que  os  -mesmos  vêm  desenvolvendo  no
!   municipio e  disse  que  como  não  havia  nenhum vereador inscmo  para  se  pronunciar  no  gTande
i   expedjente passou a Parte de Proposição onde foi fefta a leitura e a defesa dos Requerimentos de   i

____    1_  _`_---r`-``_-`-`_`    `.-S\-,l--     1

1      ._0  ^^A,A^   J_    ___L__._     _,_    _  _n® 002/20 de auton.a do vereador Jair França, que solicita: Manutenção Geral na lns.talação Elétriffi
e Revisão na CentraJ de VentiJação da EscoLa Bicho da Seda. Após foj coJocado em votação qLJe
aprovado por unanimidade.  Em seguida foi feita a ieitura e a defesà do Requerimento de n°. oo37ãó   !

!   dé  autoriã  da  vereadora  Dioneiy  Santos,  que  soffita:  Recapeamonto  da  rua  quo  dá  acx5sso  à   !
__   __   _  _O_____  __.  '_'-_  _  '-'`_'_  _  -_v,--t*  -+,  ,\+,\1ll\,lllll®Ilt\,  +ItF  11    t,t,t,,~\,     1
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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

-0 PODER DO POVO A SERvlço DO CIDADÃO"
_-_---_-_----~---~---------------------------------------,

!   comunidade  do  Paraíso  do  Tamatateua.  Após  foi  colocado  em  votação  que  foi  aprovado  por   !
i   unanimidade. Em seguida foi fejta a leitura e a defesa do Püecer de n° 002/20 da Comissão de   i
i   Finanças e Onçamento a qual  é favoráve]  às contas do ex-prefeito  Cezar Colares,  referente aos   i
:   peTíodos  95  e 96.  Após  o  mesmo  foi  colocado  em  discussão  e  aprovação,  onde  os  vereadores   ;

!  ge:àã:eEáauã:.:srsei:e:mp:o:::::i:aõà:í:nmái!:de:x;fíiet::::d:e::::Lgdg.[::sd.:FP£Oi:F:n£:do:àíeáã:;::  !
:Lu:pansnd:eassmsí:£u:e:Sqeume:ç:reJ-u:gg=::.StÉ,nf::mha:v::tdaoc=i:nveenmhufmü:::uon,:ãesusttr,amb,a::::
i   solicitou ao vereador Thiago Rocha, para que fizesse a oração final. Em seguida declarou encerrada   i
;   a presente sessão às 10h55mn.  Esta ata após lida e discutjda vai ser assinada pela Mesa Diretora.   :
i   Plenário Femando Conceição,16 de Julho de 2020.

:s-`_-':-'.:-síizzzzzz

D'O

Presjdente
2610257 / CPF: 538.917.202-25

LY Ma EUGENIA DA S. SANTOS
i a Secretária

RG: 3173563 / CPF: 460.283.662-34

LINA CARMEM BARBOSA DA SILVA
2a Secretária

RG: 2164549 / CPF: 481.397.342-68
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