
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

-0 PODER DO POVO A SERvlço DO CIDADÃO"

r-ÀÍÀ-D-A=ja-ãÉã5Ãó-O-Eólil-Á-R-IÃ-D-A-ÕÃh-Ári-ÃA-U-Niérp-ÁL:5É-S-Áh-T-A-Effià-Àri-5ó-P-ÁiiÃ
i                                                                             REAL[ZADA EW129 / 10 / 20.

a oração final.  Após  declarou  encerrada  a  presente  sessão
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!   Às  O9h40mn  do  dia  29  de  Outubro  2020,  o  Presidente  respeitando  os  preceitos  regimentais  deu   !
1   inicio a sessão ordinária solicftando ao vereador Jair França para fazer a leitura`bíblica e a oração   !
:   inicial, que o fez no Livro de Filipense cap. 2 vrs. de 5-11. Após solicitou a 2a secretária para fazer a   i
;   chamada dos vereadores, onde ficou constatada a presença de todos. Em seguida foi feita a leitura   i
;   da ata da sessão anterior que foi aprovada sem retificações. Passando ao Pequeno Expediente.o   :
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!   imagem.   0  vereador  RUBENS   ROCHA  falou   sobre  Comissão  Orçamentária   e   Eleição  2020.   :
i   Pedindo ao presidente desta Casa que viesse se manifestar sobre o julgamento referente as contas   i
i   do ano de  1998 do ex-prefeito Ciro  Góes,  que  ainda estão em  poder da  comissão de orçamento.   i
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!   Expediente o vereador RUBENS ROCHA falou sobre Govemo do Estado e Covíd-19. lnformando a   !
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i   isso viesse tomar as devidas  providências.  Disse  ainda,  que  não  presenciamos  nenhuma  ação do   i
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I   dessas  reuniões  evitando  aglomerações.  Sendo  que,  se  por  conta  disso  alguma  pessoa  vier  a   1
i   falecer  de  Covíd  no  município,  irá  culpar  os  lideres  Ciro  Góes  e  Marcus  Colares,  por  estarem   i
i   desrespeitando  as  leis  determinadas  pelo  Ministério  Público  e  pela  prefeitura  deste  município.  Na   i
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i   disse que não quis denunciar o que aconteceu com sua equipe,  para que não viesse parecer que   i
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!   que temos um prazo para retirar as mesmas do referido órgão e depois serem julgadas nesta Casa.   !
i   E não havendo mais nenhum assunto a ser tratado pediu ao vereador Jair França, para que fizesse   i
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10h25.  Esta  a-ta  depois  de  lida  e   i
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lenário Fi   discutida vai ser assinada pela mesa diretor
i   de2020.
1

t-ú\l:l,i.,;`t-:J

'zz      zz          .

RG: RG: 2610257 / CPF: 538.917.202-25

!            DIONEL-Y-Ma EUGENIA DA S,  SANTOS
i                  Vereadora / 1a secretária
i          RG: 3173563/ CPF: 460.283.662-34

Rodovia Augusto Meira Filho -Km 17, s/n° -Centro -Santa Bárbara do Pará/PA.
CEP: 68798000 -CNPJ: 83.340.901/0001 -50-Email: cmsbpa@hotmail.com


