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REALIZADA EM 13 / 08 / 20.                                                                          i
1

;   Às O9h45mn do dia 13 de Agosto do ano de 2020, o Presidente respeitando os preceitos regimentais   i
i   deu inicio a sessão ordinária solicitando a Vereadora Lina Barbosa, para que fizesse a leitura bíbliffi   i•   e a oração inicial que o fez no Livro de Jó. Cap. 42.01-02. Após a 2a secretária fez a chamada dos   i

vereadóres presentes, onde ficx}u constatada a-ausência do véreador Fabson Dax, que foi justíricado   !
pelo  presidente.  Em  seguida  o  PRESIDENTE  informou  que o tema da  sessão seria  sobre a  Nova   !

1   Fomação  das  Comissões  desta  Casa  e  o  Julgamento  das  contas  do  ex-prefeito  Ciro  Góes,   !
:   referente ao ano de 1998. Passando ao Pequeno Expediente o vereador JA]R FRANÇA informou   i
i   a todos,  que após  reunião realizada  no ultimo dia  11/08 nesta  Casa com os ex-funcionários deste   i

i  F::bi,e::tío:i,:::r:âeft:::i:á:up:ú:aa:::n::nàân%:an'::ónf£¥:?;:ask:cipsas?ees::r::a:ii:oun:aii:Ê:N.áedu:ng£FaA?:aT::  !
!   Futuro" que foi concluída com apoio do govemo federal nas Docas em Belém. Disse ainda, que é um   !

:g:i:.d;aasdsTLrâ:oar.deGsi:npdr:SÉdxe,n:à,iep:,re'u:avrer.:tdr:,a.ÃráuÊÊeçoATaa,:uu::f.:sÉ:fan::npaú::#::::
i   Legislativo.  Djzendo que este é um assunto o qual a intensão é causar discussão nesta Casa. Tudo   i

!;:i#h:ornd:e:::3Íaar::fi::=:!egmt::éea::,:::-:Êsp,fnê:::àsi,:ad:.:s£p¥:r::'sçs:e!díc:e:d?à':;¥::àoÉ:o::|r::::!
!   parabenizou todos os vereadores por terem trabalhado com dignidade durante todo esse mandato.   !
!   Contudo, disse que durante todo este processo político aprendeu com os demais vereadores como   !
i   ser um legislador. Mas, devemos continuar trabalhando respeitando principalmente nossa população   !
i   que  nos  colocou  nesta  Casa  para  representá-los.  Em a  parte 0 vereador  RUBENS  ROCHA disse   i
:   que também sempre defende esta Casa ode quer que vá. Falou também, que foi vereador autor do   ;

i::::ràm.::tuoe:,umee::;icibai:snààsi.õveesàti::r.::tàà,ss::g,oeg.uÂ,cFeads,,g:àt.õeqsu:n::ào'éã::=s:nut:uaeds::i
!   melhores que já se passou  por este munici'pio e hoje estamos julgando as contas dos  ex-prefeitos   !
!   que  já   passaram  por  esta   administração   municipal,   coisa  que  jamais   aconteceu   em  gestões   !
i   anteriores.  Disse também,  que foi o autor da solicitação da Escola do Legislativo nesta Casa,  para   i
i   que  as  pessoas  pudessem  entender  melhor o  real  papel  de  um  vereador.  Concluindo  o vereador   i
i   JAIR FRAl\lçA disse que tudo isso faz parte do legislativo e foi através das sessões itinerantes que   i
i   muitos  trabalhos foram  realizados  nas  oomunidades.  Ato  contínuo o  PRESIDENTE  parabenizou  o   i•   vereador  Jair  França  por  seu  tema  e  ao Vereador  Rubens  Rocha  pela  boa  explanação  de  seus   i
!   trabalhos.  Haja vista, que esta Casa foi à única que não parou de trabalhar no período de recesso e   !
!   por  conta  disso  parabenizava  todos  os  vereadores.  0  vereador  RUBENS  ROCHAS  falou  sobre   !
I   Fazenda  Municipal.  Dizendo que somos sabedores que no próximo ano o FPM irá bajxar em nosso   1
i   município  e  não  temos  recursos  próprios  para  amenizar  a  situação  do  mesmo.  Por  conta  disso,   i
i   solicitou do prefeito informações sobre os gastos com a folha de pagamento do executivo, para que   i
i   pudesse  ter  uma  base  e  dar  andamento  ao  seu  trabalho.  Haja  vista,  que  hoje  no  município  a   i

!  ã:u:negJ::o:n:ãbo::mTsaso:sa::yo :d::,á::::e:ffi:à¥pn:o:qu:n:de:i:t:i:a:l,:udàan.::orr;:,rie=;s::d:::,g:::tce:r,p:a,?:,e! u:n:::pu::u:  i
1   viéssemos nos reunir e discutirmos sobre esta situação e montarmos uma estratégia para o plano de   1
I

!   governo da próxima gestão. No ensejo informou a todos que a prefeitura tem um gasto com folha de   ;
i   pagamento  que  chega  aproximadamente  a  Um  Milhão  e  Oitocentos  Mil  Reais,  e  com  isso  já   :

LT:bie:jí;:,e:u£:iiiíií;!t!j!oriííiFâÂddi:r:es;:n:goaí:eài:n:cg':d:o::o:£;;:Jj:vaii:a::aI:':cíct;!rio:dtã;ãee;tq:u::o;:,;;ka::i:i!
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!   próprios  abastecimentos e sugeriu  que esta taxa de  pagamento viesse ser adaptada  na fatura de   !
!   energia.  Em a  parte  também  o  vereador JAIR  FRANÇA disse  que, já  pode  observar que  existem   i
i   pessoas que pagam seus impostos na prefeitura mais não são encontrados no sistema. E por conta   i
i   disso,  é favorável que esta taxa venha a ser paga  nos  bancos,  para  que assim possa vir a gerar   i

i  ,ã:e:a£umap:órua:::?|rní:ín:t':d:EPT::e,:::Ér#tE:aéam::T;::e::,:rãírg:â:,o:::B:::âor:|#p:,:engeá::âq:u:e:s:?:  i
!   munícipes e desta forma como é que os mesmo§ podem pagar seus impostos? Concordou também   !
1   com o vereador Thiago Rocha, quando diz que esta taxa deve ser cobrada na fatura de energia, mas   I
:   que  venha  funcionar  e   não  ficar  como  a  taxa  de  iluminação  pública  que  é  paga,   mais,   não   i
i   usufruímos.  Em a  parte o vereador VALDEIR COSTA disse que esta é  uma preocupação de todos   i

i;d;e;;:pd;a::cÊq:u!;q:u;j::Ír::ni:fu:iíusi:i:da:nede;n;::r,;::àca;gfu:oeíg:q:ia#Íâ::Í:,f:pi:m:iu;a:ie:i:Ti:âuE::f:|j:£a:d:;:;;:prLÊxdígí!
:¥sAgLOEON::utís:aegeudeeedmo2:::,:#Tr:vqauda::ã:t:of:::à:t:d:ropj:í:::e;eaítnoeâT:npt:£:sÉg:édme,áegs¥:::
i   um  projeto já  existente e  por isso  não ver a  necessidade de se aprovar uma  nova  lei.  Concluindo   i
i   vereador  RUBENS  ROCHA  se  reportou  a  vereadora   Lina   Barbosa,  dizendo  que  em  nenhum   i

i  Er:ç:Í:t:p:ru:;Í:::!:à:;â:?e:sre:Tvácr:gd:à:,r:ã;:a:F.ã:iêi:::onsi;:aa!:aedh::Vue:uree:asgeopr:nfei:,Eõ:e:s:gTàba:,L.íÊ:::  i
!   apresentasse até o dia  seguinte  uma  solução para este  problema,  retiraria a  sua candidatura.  Ato   !
i   contínuo o PRESIDENTE parabenizou o vereador Rubens Rocha por seu tema e disse que é desta   i
i   forma   que   realmente  esta   Casa  vem  trabalhando.   Sendo  que,   hoje   na   realidade  a  folha  de   i

i  3;FxaaTe:t3r.gx:mp:e::i:;:: pcr::::,àd::ãudaen,:oáss #çõãe.s ddaeárgeuaá: ,d:ssseããu:::àtâ:,:u=.m:,ee,:?,: ã::  ii   viesse colocar painéis de controle em todos os sistemas de água  no  município,  para evitar que as   i
!   bombas danmquem, assim como foi feito em sua comunidade mais o mesmo não deu atenção a sua   !
!   sugestão.  Passando a parte de Proposição foi feita a leitura e a defesa do Requerimento de n®   !

!3:3`2co.::s:£osriàadoc::r::adoúucn'pcy;sa::nE:i`::,g:fdaqu,::S£',i:àada.Aep:eã:snct:sç=a=o.d:%o,:açãF.orqmu:¥.:i
i   aprovado por unanimidade e as comissões ficaram assim constituídas:  Comissão de Legislação,   i

i::::ígReocE:dea#:nei)na'a;apEi;:dn?:tdeá!i:J:eàra:,e.s?ocuozmamiss=àaàeMFeiT::::à:hàa,gámHeenntràqsu:i
!   Pnesidente: Jair França da Silva;  Ivlembros:  Rubens de Souza Rocha e Lina Carmem Barbosa da   !
!   Silva;  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência  Social  -  Presidente:  Eduardo  Silva  do   !
1   Nascimento; Membros: Jair França da Silva e Maria Luísa Valente de Matos de Moraes; Comissão   1
;   de Terras,  Obras  e Serviços  Públicos - Presidente:  Dênio  Bráulio  de  Souza  Silva;  Membros:   i
i   Valdeir de Souza Costa e  Fabson Andrade  Dax.  Em seguida o Presidente repassou ao Presidente   i
i   da Comissão de Orçamento o Balanço Anual das contas do ex-prefeito Ciro Góes de  1998 enviado   i

i::í:aTd%so,?noÊàamria|guâi:sC:m:àsrii,odaensa,ásadài:,ep:::S,eazsee,ue:osteeur:orq::rse,gnri::':,:sai:d:à#sesag:i
!   responsável referente a estes itens deste processo. lnformou ainda, que após esta tramitação o ex-   !
!   prefeito Ciro Góes  iria  ser notificado  para que  pudesse apresentar sua  defesa.  Na oportunidade  o   !
i   vereador Jair França pediu a suspensão da sessão por dez minutos para que pudesse montar sua   i
i   comissão,   a  qual  foi  apreciada  em  ata  como   matéria  sujeita  a   regime  de  urgência  especial.   i

iFi:js::::jeío:;aâ:iÊsâ::ã:àf:r;:::a:R*Ín;1irgiu:::o;u:::u::::::::F::g:::Êe;fi,io;:::::;:;Í:;£,Ís::':Í'if;i:s;d:i:#'::;i
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!   1998  é  que  estaria  sendo  analisado.   0  Presidente  respondeu-lhe  dizendo,  que  foi  porque  as   !
i   documentações  dos   outros  anos   haviam  se  deteriorados  e  somente  estes  estavam   intactas.   i
i    Finalizando  o  Presidente  leu  um  Ofício vindo  do  Ministério  Público  Eleitoral,  que  comunicava  esta   i
i   Casa  sobre  a  manutenção  dos  cadastros  de  inelegíveis  como  medida  de  maior  eficiência  para   i

i:;::Êao.bdoasqa:e::,Êrg::.fi:e:::ah:;::f:fiT:i:En:nsheugTidaassduenct,:,:us::é:a;:á:ão:i,c:tsoeunt:::::::oà:i
!   iih40mn.  Està  ata  após  lida  e  discütida  vai  ser as;inada  peia. Mesa  Diretora.-Pienário  Femando
!   Conceição,13 de Agosto de 2020.
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