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ATA DA 25a sESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBA" DO PARÁ,     !
REALIZADA EM O1 / 10 / 20.                                                                            i

Às  O9h40mn  do  dia  1°  de  Outubro  2020,  o  Presidente  respeitando  os  preoeitos  regimentais  deu
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!   dos veréadores.  onde ficou  constatada a  ausência dos vereadores:  Fabson  Dax e  Luísa Vaiente.
!   que fóram justificados pelo presidente. Em seguida foi feita a leitura da ata da sessão anterior que fói

i   sobre Problemas de Água no Livramento.  De antemãó inft)mou a todos que a equipe esportiva do
i   Primavera  da  comunidade  do  Pau  D'arco,  irá  realizar  no  próximo  domingo,  04/10,  uma  partida

_        _    _    _   _   _     _      ___   _____-_      1__     -__         ,

!   :PLT¥aíLa_LS,eT_ _r:ti.fis?íção:  F'?S.Spndo ao Pequeno  Expediente o vereador VALDEiR cosTA faiou   i

!  g:á:iÊa:r¥i::a.n:oa:o::p:e::aase:u:sn:t:.:dis#m::e:siE:.:àt:ará3n:dr:?:m:uà::na:g¥oaEEaáo:iáa:?::ãÊâ:  i
!   Falou também que mediante informações, o secretário de cultura vem realizando trabalhos nas ruas   !
!   daquela comunidade com os maquinán-os da  prefeitura,  o que vem causando a quebra dos canos   1
i   d'agua e vem causando entupimento dos mesmos, em consequência disso vem ocorrendo a falta de   i
i   água  naquela comunidade.  Haja Vlsta, o sewiço que é pra ser feito pelo secretário de infraestrura,   i
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!   §er apreciados  pela plenária.  Gostaria tarhbém de saber como está o andamento do processo do
!   julgamento das contas do  ex-prefeito  Ciro  Góes,  sendo que,  este  cidadão já  enffiminhou  a  esta
i   Casa resposta de nossa solicitação. Falou também, sobre ós comentários que-vem acontecendo nas   i
i   redes sociais,  neferente ao desmando administrativo desta Casa,  pagamento de pessoas que não   i
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!   tódos que  mediante informação do prefefto existe o valor de quase Um  Milhão e Oitocentos Mil na
!   conta  do  município  paía  ser  investido  no combate ao covjd-19.  Quanto aos  pnojetos do  vereador,
i   faiou  que  a  co.miséão  estava  finaiizando  sua§  anáiises  e  na  p.óxjma  séssão  coiocaria  para   !

_                 _          _    _     _    _       '           ,

i   apreciação da plenária. Passando ao Grande Expediente o vereador JAIR FFtANÇA se inscreveu   i
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!   fiscalizador do povo.  Quanto as  Leis,  são elas quem  detemina as  negras a serem cumpridas por   !
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com o tema: 0 que é ser um Vereador, As Leis e as Praticidades. De antemão parabenizou todos os   i
vereadores por esta data de 1° de outubro, a qual se comemom o dia do vereador. Na opodunidade   :

a Praticidade, esta se refére às ações do vereador dentro da política, onde cada vereador representa   i
parte de  uma  população,  portanto ele é  reppesentante do  município  e  por isso deve trabalhar. pgr   ;
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i   se refere à campanha eleitoral e disse que já é a terceira vez que entra com  uma representação   i
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!   Sendo que,-nas reuniões dà onda .Ázui, vem éxistindo es:a agiomeração,  e citou como exempio, a   !1 ----------------------------------------------------------- ~ - - -1 _ - _ _ _ _.
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reunião que ocorreu  na  comunidade  do  São  Bento,  onde  paiticiparam  pesscms  diabetes,  idosos,
crianças, Iactantes e todos estavam sem máscara o que é proibido por lei. E por conta disso, entrou
com  mais uma ação pela falta de respeito e de responsabilidades por parte de seus lideres desta
coligação.  lnfbrmou  também,  que  no  dia  da  convenção  da  Onda Azul,  uma jovem  enjeriu  bebida
alcoólica.  que causou um aborto.  E esta sftuação estava sendo averiguando e se fbr constatado a
veracjdade  deste  caso  entrará  com  mais  uma  representação  no  Mjnistério  Público  contra  esta
coligação.   Disse   ajnda,   que   nesta   coligação   existem   nove   vereadores   que   poderiam   está
fiscalizando estas situações.  Porém,  na outra coligação existem candidatos que estão comprando
votos nas residências e tudo isso está sendo denunciado.  Em a parte o vereador THLAGO ROcllA
disse que sua pr"upação é que futuramente o município não venha ser administrado da maneira
como  está  sendo  hoje.   Onde  presenciamos  um  município  largado,  abandonado,  comunidades
fazendo manifestação  por causa da fàlta de água,  de  iluminação pública,  secretários sem fàzer o
seus  trabalhos  que  são  de  suas  competências  e  muitas  outras  mazelas  que  existem  hoje  no
município.  Portanto,  gostaria que o vereador viesse denunciar no  ministério públjcx) o atual preféito
por sua omissão nos trabalhos para com este município.  Em a parte também o vereador VALDEIR
COSTA disse que o vereado muitas das vezes entra em contradição com suas palawas, porém, em
sessões anteriores nos convidou para jmos até as Docas em Belém,  recepcionar o presidente Jair
Bolsonaro.  E lá também não deu para conter a grande multidão que se fez presente para saudar o
mesmo,   Portanto,  o  vereador  pôde  presenciar  a  mesma  situação  que  ocorre  hoje  em  nossas
caminhadas,  onde  não  podemos  controlar  a  vontade  do  povo  em  querer  a  mudança  em  nosso

----------.----  r--' ----  r -..-..-  r-.  VV..`--.`n+`r,  `,l.L.`,`.    ,
i   com -mais uma ação pela falta de respeito e de responsabilidades por parte de seus lideres desta   i
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!   por suà omissão nos-trabalhos para com este município.  Em a parte também o vereador VALDEIR   !

município. Haja vjsta, que não observamos o vereador faiar da outra coljgação que tam6ém tem Érió   !.,---,-.--------------------,-.,---.,---,--  v`-`i`-`r`+ii=)`-\r-`+ `i`|`:,  Lt].iii.çi..  Lt;iii  it=]LU    .
!   neuniões e com certeza acontecem aglomerações.  Concluindo o vereador RUBENS  ROCHA disse   !

que na sua convenção tomou todo o cuidado para que pudesse ser realizada com segurança e com
nesponsabilidade.   Portanto,   gostaria  que  viéssemos  fazer  o   nosso  papel  que  é  de  fiscalizar.
Passando a parte de Proposição foi féita a leitura e a defesa dos Projetos de Leis de n° 011  e
012/20 de autoria do vereador Rubens Rocha que Dispõem sobre da Fjxação dos Subsídios do
Piefeito,  Vice-Prefeito  e  Secretários  Municipais;  e  Fixação  dos  Subsídios  dos  Vepeadores,
para a Legislatura que se inicia em 1® de Janeiro de 2021. Os quais foram baixados comissões
de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos.  E não havendo mais nenhum
assunto  a  ser  tratado  pediu  ao  vereador  Thiago  Rocha,  para  que  fizesse  a  oração  final.  Após

i   .P=T_::±,e9£S_`at.T.T:_q_u: Êe _i.Ti_C.i: £.m  |. d.e J_çneiro de 2o2-i. os quais foram baixados cómiéé-Õà-á   :

r__'i   declarou encerrada a presente sessão às  10h45.  Esta ata -depois de lida e discutjóa vaj assinada   i
i   pela mesa diretora. Plenário Femando
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bro de 2020.
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