
--___-_---_--~-----------~---___
ATA DA 33a SESSAO ORDINAR[A DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, DO PARÁ,

REALIZADA EM 26 / 11 / 20.

Às  10hl0mn  do dia  26  de  Novembro de  2020,  o  Presidente  respejtando  os preceitos  regimentais
deu inicio a sessão ordinária solicitando a 2a secretária para fazer a chamada dos vereadores e em
seguida a oração inicial, onde ficou constatada a ausência somente do vereador Dênio Bráulio. Após
o vereador Rubens Rocha, solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior que foi a acefta
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Legislativo.  Djzendo que foj montada uma comissão para a transição de mandato e não viu nenhum
vereador  fazendo   parte   desta   comissão.   Portanto,   gostaria   que   o   presidente   indicasse   dois
vereadores, sedo um eleito e um não eleito e desde já se colocou a disposição, atendendo assim o
que solicita o TCM.  Haja vista, que desta forma ficaremos sabendo o que estará sendo repassado
ao próximo gestor.  Na oportunidade disse que acessou o portal da transparência da prefeitura e lá
está  publicado  que  a  prefeitura  está  com  apenas  276  funcionários  no  seu  quadro  de  pessoal,
portanto gostaria  que  o  prefeito  viesse  preencher essas  vagas  existentes.  Finalizando,  disse  que
existe uma ação de sua autoria no Mnistério Público solicjtando realização do concurso público para
esta Casa e em breve a mesma receberá a notificação. A vereadora LINA BARB0SA falou sobre
Agradecimentos  e  lnformações.   lnformando  a  todos  que  havia  enviado  um  ofício  ao  executívo
solicitando os sewiços de limpeza das ruas de nossa cidade,  haja vista, que se aproxima o final de
ano,  bem  como,  o final  de  nosso  mandato,  então  seria  adequado  que  o  prefefto  repassasse  ao
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i   por todos.  Passando  ao  Pequeno  Expediente  o  vereador  RUBENS  RoCHA faioii  sobre  Fàà-à;   ;

i   próximo gestor a cidade limpa, assim como os serviços de: Educação, §aúde-e outros e.xistentes em   i
i   nosso  município.  Na oportunidade agradeceu  a  Deus  por estar lhe concedendo  no dia 27/11  mais   ;

1 ,----   J-,,:J_   _   ___  1__  ,L_    ____ _  _  _ ,.,,         1,um  ano  de  vida  e  por ter  lhe  concedido também  a  graça  de  ter  par(icipado durante  oito  anos  da
administração  deste  município  como  uma  vereadora.  Agradeceu  ainda  a  todos  que  lhe  ajudaram
nesta  empreitada,  principalmente  aos  seus  familiares  e  aos  pastores  de  sua  igreja.  A vereadora
DIONELY  SANTOS  falou  sobre  lnformações  e  Agradecimentos.   Dizendo  que  há  meses  atrás
solicitou através de requerimento uma parada de ônibus em frente à Vila de Fátima e hoje podemos
presencjar a  mesma realizada e desde já estava agradea3ndo quem a construiu.  Na oportunidade

pela oport||nidade que teve de poder |egis|arjunto com os mesmos nesta casa, bem como, a toda à
população  que  também  lhe  permitiu  ser  seu  representante  nesta  Casa.  Passando  ao  Gnande
Expediente o vereador RUBENS  F`OCHA falou  sobre  Eleições 2020.  Dizendo que no decorrer da
campanha   foram  formados   grupos   políticos,   onde   alguns   tentaram   denegrir  as   imagens   dos
vereadores,  principalmente de  sua  pessoa.  Porém,  por conta  disso sugeriu  que viéssemos entrar

i   parabenizou a vereadora Lina Barbosa por sua data-comemorativa e também a todos os vereadores
I  __  _  ___    __    _  ______  _._-.  -_   _r-.  -_ ...-- __
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com  mais  afinco  a  favor  deste  munici.pio,  evitando  assim  que  pessoas  que  não  querem  ver  o
desenvolvimento   do   município   vessem   atrapalhar  os   seus  trabalhos.   Passando   a   Parie   de
Proposição o PRESIDENTE infomou a todos que a L.O.A já se encx)ntra nesta Casa para que as
comjssões pudessem analisá-la. Após foi fejta a leitura e a defesa do Projeto de Planos de Cargos
e Salários  dos  ACSS e  ACE  deste  munjci'pio,  de  autoria  da  vereadora  Luísa  Valente.  0  qual  foi
baixado comissões de Finanças e Orçamentos e de Legislação, Justiça e Redação Final, para que
depois  de analisado  pudessem dar seus  posteriores  pareceres.  Em seguida foi feita  a  lejtura e a
defesa  do  Requerimento  07/20 de  autoria  da  vereadora  Luísa  Valente,  que solicita:  Manutenção
completa da  lluminação  Pública das Ruas da comunidade de Pau  D'arco e Novo Parai'so. Após foi
colocado em votação que foi aprovado por unanimjdade. Em seguida foi feita a lejtura e a defesa do
Parecer 01/20 de autoria do vereador Rubens Rocha, o qual Zera o Crédito de Suplementação para
o  valor  das  Despesas  Fixada  no  Orçamento  Geral  para  o  Exercício  de  2021.  Após  o  mesmo  foi
baixado comissão de  Finanças e Orçamentos. Ato conti'nuo o PRESIDENTE informou a todos que
havia   recebido  nesta  Casa   uma  comissão  de  moradores  deste  munici'pio,   os  quais  estavam
questionando  o  que  estavam  pretendendo  construir  no  terreno  que  fica  enfrente  ao  Condomínio
Denpasa.  0  Presidente  informou  que  seria  uma  empresa  que  está  pretendendo  construir  um

i   com uma ação na justiça contra essas pessoas. E gostaria que os novos vere-adores viessem lutar   i
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!   cx)ndomínio  residencial  no  referido  temeno,  sendo  que,   assim  que  tiver  melhores  informações   !
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i   pediu  ao  vereador  Tmago  Rocha,  para  que  fizesse  a  oração  final.  Após  declarou  encerrada  a   i
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RG: RG: 2610257 / CPF: 538.917.202-25

¥=6ãN##s#ÊbsMa EUGENIA DA S,
adora / 1a Secretária

RG: 3173563 / CPF: 460.283`662-34

LINA CA RBOSA DA SILVA
Vereadora ffia Secr®taria

RG.2164549 / CPF: 481,397.342J58
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