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ATA DA 32a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂIVIARA IVIUNICIPAL DE SANTA BÁRBAIU DO PARÁ,
i                                                                             REALIZADA EM 19 / 11 / 20.

Às  O9h45mn  do dia  19  de  Novembro de  2020,  o  Presidente  respeitando  os preceitos  regimentais
!   deu inicio a sessão ordinária solicitando ao vereador Rubens Rocha para fazer parte da mesa ®mo   !
i   1° secretário  interino.  Em seguida solicftou a 2a secietária para fàzer a chamada dos vereadores,   i
i   onde ficou constatada a ausência dos vereadores: Thiago Rocha e Dionely Santos. Após solicitou ao   i
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!   Na  oponunidade  parabenizou  todos  os  vereadores  que  conseguiram  se  reeleger  e  aos  novos   !
i   vereadores que foram eleitos.  Parabenizou também todos os vereadores deste pleito pelo belíssimo   i
i   trabalho que juntos conseguimos realizar em prol de nosso município.  Finalizando,  pediu a todos os   i
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!   depositou  seu  voto  em  sua  pessoa,  porém,  infelizmente  não foi  possível  conseguir a  vitória  mais   !
!   desde já agradecia a todos pela confiança.  Na oportunidade agradeceu também todas as pessoas   !
!   que  lhe  receberam  em  suas  residências,   para  que  pudesse  apresentar  seus  trabalhos  e  seu   1
i   candidato  a  prefeito  Marcus  Colares  com  seu  vice  Clovisson  Silva,  os  quais  irão administrar este   :
i   município  durante  os  próximos  quatro  anos.  Finalizando,  parabenizou  todos  os  vereadores  pelos   i
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1   Parabenizar e Agradecimentos. Agradecendo a Deus por ter lhe conoedido esta reeleição e a todas   1
i   as pessoas que mais uma vez lhe deram a oportunidade de está lhes representando nesta Casa.  Na   1
i   oportunidade  parabenizou  aos novos vereadores eleitos e gostaria  que juntos viéssemos trabalhar   i
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!   de trabalho que nossos colegas que compõem esta Casa não se reelegeram, mas sim por causa da   !
!   falta de trabalho do atual prefeito que fez com que a população desacreditasse em nossos trabalhos.   !
i   Finalizando,  parabenizou  todas  as  pessoas  que  não  deixaram  se  comomper  com  seus  votos  e   i
i   desejou  sucesso  ao  novo  prefeito  de  nosso  município.  0 vereador  RUBENS  ROCHA falou  sobre   i
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!   beneficiar  nossa  população.  Na  oportunidade  parabenizou  todos  os  novos  vereadores  que  foram   !
!   eleitos  nesta  ultima eleição e os atuais vereadores  pelo  belíssimo trabalho que realizaram durante   !
i   esta  gestão.  Finalizando,  disse  que  sempre  comentou  que  a  formação  desta  Casa  foi  uma  das   i
i   melhores  câmaras  que  se  passou  por este  município,  da  qual  tem  orgulho  de ter  participado.  No   i
i   mais,  disse que  irá continuar fiscalizando o  município  e  pediu  a todos os vereadores que viessem   i
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!   agradeceu  a  todos  que  votaram  em  sua  pessoa  nesta  ultima  eleição,  Agradeceu  também  o   !
!   a)mpanheirismo de todos os vereadores nesta Casa.  Na oportunidade mostrou-se indignada com o.  !
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i   estarão nesta Casa, por terem comprado votos para que pudessem se eleger. No mais, agradeceu a   :
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!   se  eleger.  No  mais,  agradeceu  a  todos  que  contribui'ram  para  que  pudesse  repre.sentar  este   :
i   município durante esses oito anos que passou  nesta  Casa.  E desde já desejou  sucesso ao novo   i
i   prefeito   deste   munici'pio.   Ato   contínuo   o   PRESIDENTE   agradeceu   toda   a   população   Santa-   i
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!   reelegeram.   Na  oportunidade  disse  que  o  problema  não  está   nesta   Casa  e  sim  na  falta  de   !
!   compromisso  do  executivo  para  com  o  município  e  para  com  esta  Casa,  fatores  estes  que   !
!   pretendemos  mudar a  partir de janeiro com a nova administração do  Executivo e com a ajuda dos   1
i   vereadores  deste  Legislativo.  Finalizando,  agradeceu  pela  confiança  que  todos  depositaram  para.  i
i   que  pudesse ser o presidente desta  Casa e agora ser o vice-pnefeito deste município.  Concluindo,   i
i   di:=e  que  pretendo  ser  um  vice-prefeito  díferenciado  com  poder  de  liderança  para  trabalhpr,em   i
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!   Dizendo que há doze anos o povo de Santa Bárbara iniciou uma saga, a qual foi muito difícil superá-   !
!   la  por  conta  da  má  administração  dos  gestores  que  passaram  por este  município.  Porém,  é  por   !
i   causa  desta  má  administração que  as  mazelas  acontecendo  no  município,  haja  vista,  que  muitos   i
i   recursos vieram mais não foi aplicados como deveriam, por causa do desvio de dinheiro publico do   i
:   município. Falou ainda, que se não fosse pelo trabalho que nós vereadores fazemos junto as nossas   i
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!   encontram-se  no  poder desta  Casa.  Sendo  que,  assim  como vem  cobrando as  reivindicações  do   !
!   gestor  atual,  irá  cobrar  do  futuro  prefeito,   Portanto,  gostaria  que  a  população  viesse  ser  mais   i
i   presente  nos  trabalhos  desta  Casa.   Em  a  pahe  o  vereador  VALDEIR  COSTA  parabenizou  o   i
i   vereador pela atuação nesta  Casa e disse que o grande problema é  a falta de compromisso dos   i
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!   com  a  falta  de  água  há  vários  dias,  no  Pau  D'arco  os  funcionários  da  unidade  de  saúde  estão   !
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i   nossa população, assim como todos os vereadores que não conseguiram se reeleger. Ato contínuo   i
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!   pessoa  como  candidato  a  prefeito  nesta  eleição.  Agradeceu  também  a  Deus  por  ter  livrado  sua   !
1   comitiva de todo mal durante sua campanha.  Haja vista, que o seu partido foi o único que realmente   1
i   respeitou o eleftorado.  Falou também, que no dia da convenção do seu  partido prestou contas dos   i
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i   gastos com o referido evento, bem como tambóm, o que serià gasto com a campanha. Diante disso,
i   fez uma politica transparente e dentro da legalidade, portanto durante todo o processo político entrou
i   ço.m  quatro  representações  contra  as  coligações  concorrentes,  por  achar  que  as  mesmas  não:   estavam  respe-itando  as  determinações  do-C-artório  Eieitorai  e  dà  Ministério.Púbiico.  Mas  o  seu   !
!   trabalho foi feito onde pode deixar nas residências que visitou sua mensagem alertando a população   !
!   sobre  os  réferidos  candidatos.  Na  oportunidade  disse  que  mesmo  sem  mandato  iria  continuar   i
i   fiscalizando os serviços deste  município e começaria com a votação do Orçamento,  para o qual o   i
i   prefeito sugeriu 80% de suplementação, mas, isso não irá acontecer. Sendo que, irá publicar tudo no   i

iof:.:|Tçàadt;aà?j:aeBqn::ae:,ame::,tça:.u,:u=Titvêe,g:nh=::ãteea:p=srsru.¥sã3ei:::àem:euná'fàoúpYer:iP-ortanto,   não  concórda  quando-dizem  que  est-a  foi   uma   eleição  justa   e  nem   que  todas.  as   !
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:   capacidade  e  competência   para   assumir  determinados  órgãos.   Ato  conti'nuo  o   PRESIDENTE   :
i   parabenizou o vereador por seu tema e disse ao vereador que mesmo sem mandato o mesmo irá   i
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!   a presente sessão às 11 h25. Esta ata depois de lida e discutida vai ser assinada pela mesa diretora.   !
!   Plenário Femando Conceição da Silva,19

Vereador - 1° Sec. lnterino

cíá

deNONembiode%

Presidente
RG: RG: 2610257 / CPF: 538.917.202-25

LINA C •    +      ,  Í   .JE=mA SILVA
VeDeadoTa /2a Secretaria

RG.2164549 / CPF: 481.397.342-68

L------------------------_-___________________________________-_______.
Rodovia Augusto Meira Filho - Km 17, s/n° - Centro - Santa Bárbara do Pará/PA.

CEP: 68798Ú00 -CNPJ: 83.340.901/0001 -50-Email: cmsbpa@hotmail.com


