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!     ATA DA 19a sESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,     !
i                                                                          REALIZADA EM 20 / 08 / 20.                                                                          i
1'

i   Às O9h50mn do dia 20 de Agosto 2020, o Presidente respeitando os preceitos regimentais deu inicio   :
i   a  SessÊo  ordinária  solicitando  ao  Vereador  Thiago  Rocha,  para  que  fizesse  a  leitura  bíblica  e  a   i
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i   referente a  este  problema  de  água.  0 vereador Jair  França,  também  retificou  dizendo  que  no seu   i
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!   fala disse que o prefeito não podia cobrar do povo,  porque a população não tem água de qualidade   !
!   para  o seu  consumo  e  muitas  comunidades  não tem  caixas  d'agua  com  seus  elevados  para  que   1
i   possam  armazenar sua  água.  Sendo  que,  esta  Casa  todo  ano  aprova  o  orçamento  para  que  o   i
i   prefeito  possa  trabalhar  em  prol  de  nossa  população.  Após  feita  as  retificações  a  mesma  foi   i

iv::'r:fgd:::euL:uíV::igAoteÊgí:|,Éao;âio:ur:s:o:b:riáp::c;:::a:r:|T'ií:o:dt:pi,:ás::e:,:co:Í:í:ee:¥|:u:i;a:a:ai::,:he::i
!   anos de existência "Lei Maria da Penha". Sendo que, este mês de Agosto está disponível para fazer   !
!   campanhas,  palestras com o tema  "Agosto  Lilás".  Haja vista,  que  desde  a criação desta  lei,  ainda   !
i   vivenciamos  muitas  mulheres  sendo  mal  tratadas  por  seus    companheiros.  As  quais  muitas  das   i
i   vezes  se  permitem  a viver nesta  situação  por medo de serem agredidas,  tanto fisicamente quanto   i
i   psicologicamente. Sendo que, para a sociedade a família é um exemplo e por isso muítas das vezes   i
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!   mais apoio a estas mulheres com  um trabalho  psicológico.  0 vereador JAIR FRANÇA falou sobre   !
!   Comissão de  Orçamentos  e  Finanças.  Informando  a  todos  que  sua  comissão  está  obedecendo  o   !
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i   comissão  se  reuniu  pela  parte  da  tarde  e  foj  até  às  21:00hs  da  noite,    analisando  as  prestações   i
i   conta.  0  vereador VALDEIR  COSTA falou  sobre  Esporte  (Futebol  Estadual).  lnformando  a  todos   i
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!   isso  nos deixa  satisfeito.  E  tem esperança  que  mais jovens do  nosso município venham  ingressar   !
I   nas  equipes  profissionais  e  terem  bons  êxitos  em  suas  carreiras.  Desde já,  desejou  sucesso  ao   1
i   mesmo em sua trajetória  como  profissional. 0 vereador RUBENS  ROCHA falou  sobre  Legislawo.   :
;   Dizendo que suas proposições ainda continuam nas comissões para serem analisadas e uma delas   |
i   é o seu  projeto sobre o nepotismo e não sabe qual a dificuldade que a comissão está enfrentando   i
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1   tem lhe deixado  insatisfeito e gostaria que o Presidente ordenasse a  comissão para que a  mesma   1
i   pudesse  reunir  e  dar  o  parecer  sobre  suas  proposições.  Ato  contínuo  o  PRESIDENTE  falou  ao   1
i   vereador Rubens Rocha, que estava dependendo apenas da comissão de Finanças e Orçamentos   ;
i   dar seu parecer.  Na oportunidade solicitou ao presidente da comissão vereador Valdeir Costa,  para   |
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!   repassou a  Presidência a  la Secretária  para que  pudesse se  pronunciar sobre Abastecimentos de   !
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!   Agua.  Dizendo que este  assunto já foi  mencionado Nesta Casa,  mais,  o  prefeito não deu a devida   :
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i   nossa população,  principalmente a população do Furo do Ceará,  que vem sofrendo com a falta de   i
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limpeza   de   um   abastecimànto  -d-e   água   e   não  ser  ateF;dido.   Mostrando   com   issó,   a  falta   de   !
compromisso  para  com  esta  Casa  e  principa!mente   com  a   nossa   população.   Porém,   hoje  o   !

1   município encontra-se em uma total calamidade, onde todos os serviços públicos estão praticamente   1
i   abandonados  por  falta  de  direcionamento,   de  ordenamento  e  tudo  isso  por  falta  de   pessoas   i.
i   competentes que  possam  conduzir os  serviços  para  serem  executados  com  qualidades.  lsso sem   ;
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1   desordenada  sem  que  haja  nenhuma  fiscalização.  São  abastecimentos  que  estão  com  falta  de   1
i   limpeza,  descoberto com livre acesso a crianças,  animais e etc.  E  por conta disso deixou sua  nota   i
i   de repúdio referente estas situações.  Disse ainda,  que a  Rua Paz de Deus que fica aqui dentro da   i
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!   situação.  E gostaria que o prefeito viesse atender pelo menos esta solicitação da Rua Paz de Deus,   !
!   onde  o vereador Thiago  Rocha tem  sido  bastante cobrado  pelos  moradores.  Assim como ocorreu   !
i   com a comunidade do Livramento onde conseguimos amenizar a situação daquela população. Falou   i
i   também,  que  apresentou  um  projeto  ao  prefeito  para  que  o  mesmo  viesse  colocar  painéis  de   i
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!   sabemos que a arrecadação é pouca nas comunidades.  Disse ainda, que tem sido constantemente   !
i   cobrado pela  população por conta deste problema,  sendo que, já  bateu foto e mostrou ao prefefto.   1
i   Haja vista, que o responsável por estes sistemas não entendem da  manutenção das bombas e  por   :
i   isso  as  mesmas  danmcam  constantemente.  Porém,  temos  cobrado  mais  não  temos  obtido  uma   ;
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!   para resolvê-la. Em a parte também o vereador THIAG0 ROCHA disse que a situação tem piorado e   !
!   o  prefeito  continua  não  atendendo  nossas  solicitações  e  realmente  não  vemos  os  secretários   !
1   acompanhando os serviços que são de suas competências e para o executivo parece que nada está   1
i   aconteoendo  de  errado  no  município.  Concluindo  o  vereador  CLOVISSON  SILVA  agradecx5u  as   i
i   ponderações  dos  vereadores   e  disse  que   neste   mandato  trabalhamos  muito  na   questão  da   i
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1   este é um assunto que trata principalmente sobre o processo que está em tramitação nesta Casa, o   1
i   qual  está  na  responsabilidade da comissão de  Finanças e  Orçamentos.  Sendo que,  foi  repassado   i
i   pelo presidente desta  Casa às prestações de contas e o balancete que veio do TCM referente às   i

referidas  prestação  de  contas,  para  que  a  comissão  pudesse  analisar  e  depois  baixar o  edital  e   i

i3:,b:ia¥:,?Leafe:g:ripur:iãàsdseo.,n:::i:Loas:.udà:mqau:eahg:nfsa,:,áui#e.nçÉ:d::a|i`:r:::,c:mpp.edt:raq=edã!
:   Câmara  municipal tem de julgar as contas do  prefeito dentro de um contexto de  infrações políticos   !
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!   administrativas,  o que demanda a  necessidade indiscutível de prerrogativa do vereador conforme o
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!   punições  segundo  a  lei,   se  for  configurado  cgmo  crime  de  responsabilidade.  Agora  quanto  à
1   solicitação  dos  questionamentos  terão  que ser feitas  de  maneira  formal junto ao  presidente desta
i   Casa para que a comissão possa responder aos vereadores. Disse ainda, que segundo a legislação
i   municipal  não  se  pode  limitar a  atuação de  nenhum vereador mais  ela  coloca  limite  nos  mesmos.
i   Haja vista, que todo questionamento tem que ser de caráter fiscal. Então, mediante tudo o que havia
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!   Cidadão Qualificado.  Por isso, sugeriu aos mesmos que viessem ler o processo para que no dia da
1   votação possam estar informados.  Em a parte a vereadora LUÍSA VALENTE disse que conforme o
i   regimento interno existe um limite de horário para que as comissões possam se reunir mais parece
|   que  isso não foi cumprido pela comissão.  E tem situações que as comissões ficam  muito limftadas
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!   vereador JAIR FRANÇA se reportou  a vereadora,  dizendo que  na terça-feira a comissão  havia se
!   reunido pela parte da tarde e é a  própria comissão quem dotermina  o dia e horário para se reunir.
i   Em a parte também o vereador RUBENS ROCHA disse que o mais importe agora é a condição que
i   o vereador estava dando para que as pessoas tivesse o conhecimento do que está sendo julgado
;   nesta Casa.  Haja vista,  que hoje esta Casa está fazendo o papel que muitos vereadores deveriam
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!   regimental  está  sendo  feita  e  que  no  dia  do  julgamento  ninguém  poderá  pedir  vista  ao  referido
!   projeto alegando desconhecer o mesmo, até porque todos receberam cópias e tiveram tempo para
i   analisar   o    mesmo.    Ato    contínuo    o    PRESIDENTE    disse    que    todos    podem    fazer   seus
i   questionamentos  e  que estávamos desde  novembro de  2019  correndo atrás de documentos junto
i   aos órgãos competentes, para que estas contas fossem analisadas e julgadas por esta Casa, sendo
i   que, isso não quer dizer que seja perseguição politica e sim um dever desta Casa que é de fiscalizar
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!   da República.  Passando a parte de Proposição foi feita a leitura e a defesa do Projeto de Lei n®
1   009/20 de autoria do vereador Eduardo Nascimento, que Altera e dá Nova Redação ao Disposto no
i    Capitulo  111,  Seção 1, An. 30°,  lnciso 111 do Regimento lntemo da Câmara Municipal de Santa Bárbara
i   do  Pará,  o qual foi  baixado comissão de Legislação,  Justiça e  Redação  Final,  para que depois de

ii:o::i!:;::g:':i::cií;Ên:de::Ê:Éae:u:!i:,:::::ieu?::j::à:às;:mnat:,:eg:u!::a::f:s;:;3:t:,â:i::á:óa:s:o:::a:r;i::á'ds:e:
!   dias.  Na oponunidade foi feito a leitura também do ofício que veio do Conselho Municipal do Direito
1   da Criança e do Adolescente,  onde  informava esta  Casa o afastamento das senhoras  Noêmia da
i   Silva e Silva e Rosana da Silva Praxedes, para que possam vir a concorrer às eleições, bem oomo o
i   nome  das  pessoas  que  irão  substituí-las.  E  não  havendo  mais  nenhum  assunto  a  ser  tratado
i   solicitou a vereadora Lina Barbosa,  para que fizesse a oração final.  Em seguida declarou encerrada
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1
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