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•0 PODER D0 POVO A SERVIÇO DO CIDADÃ0°
-----_-_-_--------------------.--------------------_-----------~-_____
!     ATA DA 27a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂIVIARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBAmL DO PARÁ,

REALIZADA Ewl 15 / 10 / 20.

*ci:oaho£Tsnãod:rg::á|:::,icçt:tnudb:oa:ov2eçàaod.P.r:shiidaàn.teR£#e;tâ,nad,o#oesrãr,ãFui:-sb,rÊ|g:naüá:adiã:
inicial, que o fez no Livro de Salmos 37. Após soljcftou ao vereador Dênjo Bráulio paia fázer parte da

ata da  sessão  anterior que  foi  aprovada  sem  retificações.  Passando ao  Pequeno  Expediente,  a
vereadora   LUÍSA   VALENTE   falou   sobre   Dia   dos   Professores.   Dizendo   que   hoje   15/10,   é
®memorado o dia  dos  professores e  parabenizava todos,  principalmente os do nosso munjcípio.
Porém, muitas coisas precisam melhorar na área da eduffição, haja vista, que hoje temos em nosso

1

1

1

1

'
1

i   mesa como 2° secretário interino e tambéh fazer a chamada dos veneadores, onde ficou constatada   i

§   Ê+Ê UHSÊnecjÊedâa^ vae=:aarç^o.ra. +ín :^PÊP.9:,Ê..gu:^f3j j.T::tjfi.çf^g=.PeLo_9:::Íg:n£Ê. âpÊs. £gj _feLt:__a_ ,.eçí:T_r[a_ de   :

NASCIMENTO  falou  sobre  Dia  dos  Professores.  De  antemão  iriformou  a  todos  que  esta  Casa
recebeu a comissão da ALIDESP -Associação das Ligas do Estado do Pará, a qual se faz presente

município   muitos   professores   formados   que   estão   de;empre-gados.   Ó   ver-eador   EDUARDO   i

;   em  i22  municípios  e  em  Santa  Bárbara  é  representada  pelo  presidente  da  ljga  Josias Véras.  Na   :
oportunidade  estava   presente  também   o  presidente  dó   Paysandu,   o  quar e;t-á--e-stúd-àÃà'o--ã   !
possibilidade  de  apoiar  os  clubes  do  nosso  municipio,   Quanto  ao  seu  assunto,   agradeceu  a
vereadora  Luísa  Valente,  pela  belíssima  explanação.  Sendo  que,  esses  profissionais  contribuem
para  a  formação  de  uma  sociedade  e até  rhesmó  de  um  país-.  Por conta' disso,  parabenizavá -os   i

Legisi-ativo.   paraberiizando  de  antemão  t'odos  os  professore-s--E;à-r-sL-a-à-a'{à  ãL-erià-riíivà.--N-á   !
oportunidade  falou  que  não  ooncorda  que  nossas  sessões  deixam  de  ser  transmitidas  ao  vivo,   !

_  _       _     __ _    _____   r_`'__   _   -_    --..---.- _-,   r_.___ ...- '---     '
:   Vereadores  que  também  são  professores  neste  município.  Haja  vista,  existem  realmente  muitos   i

i;;o.f,:sáo.reâad:d==páe.gaed:sn:3s:u:Lci£j?ói.ràémv,e.fài:,àsuFEeãgoâ.qgÊA®,:i::u:r:bTepÊ:dea,!

!   porém,   esta  fbi   umà  reinvindicação  so-Iicjtada   por  esta  Casa.   Na  oportunidade  questionou  do   !

i3;eftsà::.nt:.:,apngar#:gems.esum3r:ji::oseresf::evn;,eada.opce?avíg'-elngi,FaTeF,:i:,?zaansde.::=J:tn:::,cto±:iid=,oé:
i   para  que todos  nós venhamos  ter direitos  iguais  Nesta  Casa.  Ato contínuo o  PRESIDENTE  disse   i

iàÊv!ati;o:n:.:piiíi#pr:::euiàá:;:::kags:éd*âdíot:*em;:i:|:::M:p!;s;Ên:q=:sã:m;:;àjosíe&:a:z:ô:i:aocr::Íti!!
!   observamos  são  as  pessoas  preocupadas  com  a  falta  de  trafegabilidades  em  suas  estradas  e   !
i   também  o  problema  da  falta  de  água  existente  no  município.  haja  vista,  que  não  presenciamos   i
i   nenhuma ação por parte do poder público.  Os moradores da comunidade do São Bento irão sofrer   i

L__l__l_     ____     _     _L  _  __  _  _,_      _1  _bastante  com  a  chegada  do  invemo  e  também  outras  oomunidades  que  enocmtram-se  em  igual
situação pela falta de trafegabilidade.  Na oportunidade se reportou ao prefeito,  dizendo que tem até
3i/i2 para exercer seus cómpromissos da-sua competência,  podanto gostaria que honrà;;e--corÁ-'á   !
população,   Passando  ao  Grande  Expediente  o  vereador  JAIR  FRANÇA  se  inscreveu   para   !
Homenagear o Dia dos Professores. Parabenizando todos os professores de nosso país em especial   !

pnofessor   jamais   existiam   outras   profissões.   Pokanto,   hoje   os   professores   deste   município
encontram dificuldades e desafios tortuosos,  rr!as os mesmos têm em seus currículos razões para

i   aos do nosso município.  Na  oportunjdade fez  uma  expianação mostrando que é sér um proféssor,   ;
i   porém,  é  uma  profissão  considerada  das  mais  importantes  dentre  as  demais,  se  não  fbsse  o   :

melhores do estado.  Porém,  são mal  remuneíados por não serem  recompensados por exercerem
suas  funções  com  competência,  mais,  o  gratificante  é  serem  reconhecidos  e  admirados  pelas
pessoas. Em a parte o vereador VALDEIR COSTA parabenizou o vereador por sua explanação e na

ceiebrarem o dia de hoje, até porque a educaçáo em nosso município é necón-h-eciàà--tbh-o-L-m-ard-á;   !

i   óponunidade ta'mbém  parabenizou de seus professores.  Também  em  a  parte o vereador THLAGO   i
_   _           '__ _-_--_1---_  -_ -_ ---- `   r-'   --_  -.`r'_'`_¥_--``_    :

ROCHA  parabenizou  o  vereador  por  sua  explanação  e  a  todos  os  brofessores  por  sua  data
'` --------------------------------------------------------- _ -_ _ _ _ _ -_ _ _ _ _.
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!   comemorativa.  Haja vista,  que os professores de nosso município são dignos de elogios]  por terem   !

!  âu:usdsaedmo nmoafsesae,::o±vàmânt:s:ad u=,c:3::: dâeno,s,àâs¥.pnuáfsfoó.::rui:ào., :osvt::;aaà:.e f:i rg eFsàonreL:  :
i   agradeceu os comentários dos vereadores e disse que em 2018,  elaborou um projeto criando o Dia   ;
i   do  Professor no  município,  o quel  não foi  homologado pelo pnefeito.  Finalizando,  disse que esta é   i

!=mra.ddaitaada.qau:i'vtee,=g.T::essuãigensig=:v:sp:rs::a.vá?aa.e:mqau:o,à:eurmogia.ddo.p,:eficFmoeri,:uàreasT:i
!   irmã. Ato contínuo o  PRESIDENTE agradeceu  a explanação do vereador e parabenizava todos os   !
!   proféssores.  0 veíeador RUBENS ROCHA falou sobre Covíd-19.  Dizendo que mais uma vez trazia   i
i   este tema a esta Casa.  De antemão,  djsse que é um vereador atuante e que já tem várias ações   i
:   impetradas  na  justiça  em  pnol  do  erário  público.  Onde  uma  delas  é  a  denuncia  contra  as  três   i

!  g;'£aedí:ào:;si;,hdg ::é*E':a.Íâ:nred;jrir:t:2ltã: o::as::p,á#iã;3;a±g:T :a:n h£:#9:m%T,::::r:e:muan:cÍ:fi:!Í  !
!   pelo  vereador  é  contra  as  coligações  que  ainda  continuam  expondo  pessoas  idosas,  gravidas,   !
I   diabéticos e crianças ao risco de pegarem o Covíd-19,  Por conta desse desrespeito, acionou todos   1
i   os  órgãos  competentes,  para  que  pudessem  tomar as  devidas  providências.  Mostrou  também  o   i
i   decreto  municipal  onde  o  prefeito  mostra  as  novas  medidas  de  djstanciamento  da  população.   i
i   Porém, depois de sua denuncia, o Ministério Público também fez suas recomendações aos partidos   i

if:¥á.3srni:eÉe:n;£:z:aíãeãn:ffi;;,sp:ernti::i;::ã:v:aT?;bâ:ní[o:®dF:nnâá":ã::ds:£:m¢3:See::e;o:;;:n:t:é:n:c:àâ.ii:!
:#::stréerTonjÊ:âíí:meâT:sfto:v:rv:::aaç:truaT##Gmoaí:ç£mrâé#SS:b::eo:eam:asppdr:zse£cLaà::een:í:ã;í£::
i   se  espalha  e  por  isso  precisa  de  um  combate  imediato.  Na  oportunidade  parabenizou  o vereador   i

iFigj;uE?Rf:aá::m:;:âdt:S;::Vrgi¥.nt:e';€:£:&o#';::nsã::aeo*?íeníu::'::f€tEa:nu:f::m:bo:s:ppâti::e:afa:s:i
!   pessoas,   o  vereador  também  deve  ter  este  cuidado  quando  for  visitar  as  pessoas  em  suas   !

i:T:nhpaadftaes'ougenr::d:rásDírNa,ôa:#Ê,%gd::s:°àéu:'isãso°t°e:e:andh°::i:n::ma::ã:nço°j.JaasTobéo::
i   recursos que veio para ser investido nesta pandemia.  Contudo,  gostaria que o vereador solicitasse   ;

i;i:£i::r;e:!:d:ê.rs:t;àai:üg:e:nh:Ío:dÊ:a;i:oí:ríuã::n:i,i;f::|Ês::¥;:E!i:S:p::iàEo:â;;ãjerii:¥:uta:a:::£:àeíefiai!
!   para  que  fizesse  a  oração final.  Após declarou  encerrada  a  presente  sessão  às  11hoo.  Esta  ata   !
!   9:pois. 9e. lid_a .e.discyti9g_¥ai  ser  assinada  pela  mesa  diretora.  Plenário  Femando  Conceição  da   i'
i   Silva,15 de Outubro de 2020.
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