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ÀsO9h55mndodiaOsdeAbrildoanodedoismwevinteum,oPresidenterespeítandoospreceitos
regimentais dou inicio a sessão ordinária solicitando ao segundo secretário para que fizesse a leitura
bi'blica, e a oração inicial quo o foz no Livro de Salmo 121, após foi feito a chamada dos vereadores
presentes,  onde  ficou  constatada  presença  de  todos.  Passando  ao  Pequeno  Expediente  o
Presidente informou a todos que o nosso município entraria em  Lockdown por está numa  situação
dificil  em  relação  a  pandomia.  Após  concedeu  a  palavra  ao  vereador  JAIR  FRANÇA,  que  falou
sobre a LOA solicitando oópia da mesma para que possa requerer serviços a população baseado na
mesma e deixou seu abraço de condolências a todas as fami'lias que perderam seus antes queridos
em  nosso  munici.pio,  pedindo  assim  um  minuto  de  silencio.  Ato  continuo  o  presidente  pediu  a
secretaria  que fizesse  nota  de  pesar as famílja§  enlutadas.  Passando  a®  Gmnde  Expediente o
vereadorEDSONBRAGA,falousobresaúde,informandoqueaindaestemêsseráativadooserviço
do SAMU  em nosso  município visto que ficou quatro anos  parado e o executivo e sua  secretária
nada fizeram, vidas se perderam pela falta deste serviço, informou ainda que bons equipamentos do
prevenção  e  testes  estão  sendo  disponibjlizados  para  pacientes  que  estão  sendo  transferido§  a
médio e curto prazo a tempo de seiem salvos, sabemos que muitas pessoas estão vindo a óbito não
só com a Covíd,  mas com outros tipos de doenças e também que  muitas coisas precisam serem
feitas  o  que  deveria  ter  pelo  menos  um  respirador,  e  disse  que    em  nenhum  momento  está
defendendo  o  executivo,  mas  observamos  que  o  município  deu  uma  melhorada  na  questão  da
saúde.EmaparteovereadorRaimundoMendes.perguntouaovereadorsenãotemiemédioparao
tratamento da  covid,  continuando  o vereador respondeu  que  o  remédio  que  estão  utilizando  são
azitiomicjna  e  invermectina  que em  algumas  pessoas agem  bem  e  outras  não.  e que  ainda  não
existe um medicamento comprovado para combater essa doença. 0 vereador JAIR FRANÇA falou
sobre relatório fazendo uma ampla leüra para a contenção da covid om nosso município onde foi
datado  no  dia  5  de  abril  encaminhado  ao  poder  executivo,  e  tendo  inicio  no  dia  três  de  março
finalizando no dia 29 do março em todos os PSF e UBS deste município, este relatório apresenta
nove contexto sendo  eles,  Panorama  Municipal  da  pandemia  de covid  19,  Eixo da  intervenção da
unidade de  saúde  e  PSF  na  pandemia de  covid  19,  Proteção das  unidades dos  profissionais de
saúde,   Repercussão  Social  e  iniciativa  comunitária   na  pandemia,   Refloxão  sobre  o  contexto
barbarense,  Fluxograma  de  paciente  acometido  pela  covid  19,  Medicamentos  utilizados  nas  UBS
frente aos pacientes acometidos pela covid 19,  Estrutura predial, Sewiço de fisioterapia respiratória
e   Sintetização.   Portanto   disse   que   as   escolhas   de   estratégias   para   os   PSF   e   UBS   teião
consequênciapositivaseporessescontextoestabelecemosacompetênciasdoexecutivonasações
devidamente justificadas. Ato continuo o Presidente disse que o vereador foi muito feliz em seu toma

='=bsm:sfauvea:odTean|::to®pLa=a£:ida#amup:ià:3:àgsãrugdned.eodrvaeTeaadn.org#àíEiâ.ooFai:ums:ibi:
posto  médi® para  a  comunidade Abril  Vermelho,  de antemão deixou sua  nota de sentimento as
famílias  que  perderam  seus  entes  queridos  para  a  covid  19,  em  relação  a  seu assunto disse foi
procurado por lideranças daquela comunidadé onde relataram que o posto de saúdo ainda não está
funcionando,  apesar de  o  mesmo está  com  90%  conclui.do  e os  moradores se deslocam  para  o
posto de  saúde do  Batista  e  Pau  Pau  D.arco,  muitas  delas  não tem  recurso§  para  chegar até a
esses  postos,  por esse  motivo  pede  que o  Executivo conclua  o  mais  rápido  possi'vel    o  referido
posto,  visto que tem uma emenda do deputado Gustavo Sefer para aquisição do uma ambulãncia
para  aquela  comunidade,  falou  ainda  que  o  nosso  munici.pio  entraria  em  Lockdown  por  ordem
judicialdeBenevidesequeoexecutivoentrariacomumaliminarparaconteradecisãodajuízavisto
que ela tem es§es dados em relação a covid 19 do mês de janeiro, as pessoas nece§sitam trabalhar,
e que  a  unidade já dispõe  de  mais  leitos  para  receber as  pessoas  com  a doença.  Em a  parte o
vereador Rafael, pediu ao presidente que mante-se a sessão mesmo em  Lockdown em caráter de
serviço   essencial.   Ato   continuo   o   presidente   disse   que   iria   reavaliar   essa   questão  e  fazer_--------------------_-----------.------------------------------____`
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revezamento de funcionanos  porque a  cojsa  ainda  esta  diff'cil.  0 vereador RAFAEL  GOES  faloul
sobre  Plano de ação da covid  19,  dizendo que é um  tema que  preocupa a todos,  parabenizou o
vereador  Jair  e  o  vereador  Edson.  pelo  empenho  em  fazer  visitas  e  relatório,  com  cerleza  vai
cx]ntribuir no combate a esse virus. disse que a população chegou no limite por conta da   néscia do
poder executivo e também faz meia culpa a esta Casa, que passamos muito tempo respejtando esse
govemo,  disse  que  não  se  trata  de  politica  porque  nosso  papel  e  cobrar,  por  isso foi  desfeito o
palanque, e que está aqui para ajudar, falou que foi atrás de pessoas técnicas para orientar-Ihe onde
disse que o govemo passado deixou a quantia de 3 milhões e  151  mil reais para serem invertido na
saúde deste munici'pio isso fora as dos meses de janeiro, fevereiro e não entende porque não se faz

que  ate  agora  foi  comprado  cilindro  e  teste  para  covid,  disse  que  podemos  ter  ambulância
especifica para transportar pacientes vitimas da doença, isso não precisa se ter dinheiro é que§tão
de lógica,  coisa que uma equipe técnica deveria saber.  Em a pafte o vereador Raimundo  Mendes,
perguntou ao vereador se esse valor poderia ser usado no aluguel de uma ambulância. Continuando

:   o vereador Rafael disse que 80% deste dinheiro poderia ser u;ado no combate
1_-_

_   . _. ____.  . `_.__ ..... V y.V VV ,V U9O`g Ulllllt=IIU |+Uut7Ha St;]  Usaqo rio Çomoate ao corona virus, que
está na hora da população saber e cobrar, sabemos que está no inicio de govemo mas poderia ser
feito  pelo  monos  a  distribuição  de  áloool  em  gel,  compra  do  remédio  para  tratamento  pnBWBo®,
laboratório 24 horas. ela é específica para covid, clinica especifica para üsos leve da covid, telefone
especifico para o primeiro atendimento desses possi'veis paoientes e o serviço social na unidade 24
horas, compra de respiradores e tomógrafo, temos que ter pelo menos um respirador para atender
paciente  mais  grave  nesta  unidade,  em  vez de  ser transferido,  passando  a  rosponsabilidade  pra
outros e disse que vai dar publicjdade desses valores a  população.  Em a  parte o vereador Elizeu
disse que esse assunto era  pertjnente vivido  por todos  não só em  Santa  Barbara ®mo em todo
mundo  essa  pandemia,  hoje  se fala  em vidas  perdidas,  mas  nós  estamos  vendo  o  empenho  do
gestor municipal no combate, assim como também a secretaria de saúde que está se empenhando
em trazer insumo e outros tipos de remédio para esse município. Em a parte o vereador Alessandro
Dantas  disse  que todos  nos  estamos  empenhados  a  trabalhar de  alguma  forma  com  doação de
cestas básicas, disse que em sua comunidade dispõe de medico, enfermeira, teste para covid toda
semana  e  medicamentos,  disse que a  incompetência  que o vereador falou vem desde o govemo
passado, o que precisamos é unir forças para trabalhar em prol do município. Em a parte o vereador
Mauro  Moscoso,  disse  que  por  ser diabéticx)  sempre  convorsa  com  pessoas  que  tem  a  mesma
doença a qual informou que a unjdade melhorou bastante e em conversa com o Prefeito, o mesmo
garantiu que vai colocar a SAMU pra rodar assim como a compra de uma outra e disse que de onde
estávamos  pra  hoje  melhorou  bastante,  temos  que  ter  a  sapiência  de  reconhecer  que  estamos
melhorando. Continuando o vereador Rafael, fez uma comparação de antes pra hoje é que estamos
numa aceleração desenfreada de contágio. de enterrar toda semana parentes e amigos, temos que
repensar nesta lentidão desse govemo e começar agir, nós como vereadores se empenhamos mas
e o executivo não sç faz presente. Em a parte o vereador Fabson Dax, parabenizou o vereador pelo
tema e deixou claro a sua insatisfação em relação a covid, não podemos jogar a responsabilidade no
govemo  passado,  porque  agora a  responsabilidade  é  de  outro,  por  isso  pede  esclarecimento  do
prefeito e da secretária de saúde com relação a questão financeira,  que este dinheiro deveria ser
gasto  com  algumas  ações,  porque  só  agora  estão  distribuindo  "ta  básicas  ou  será  que  esse
dinheiro foi  gasto  na  contratação de  assossores,  a sociedade  precisa saber,  disse que está  aqui
para  ajudar,  mas  não  entende  porque  essa  demora,  essa  dificuldade  em  conseguir algo  para  o
municípjo.  Finaljzando o vereador Rafael, disse que realmente o Município de santa Bárbara perdeu
o consorcio,  não faz  parte  da  lista  de compra  de vacinas.  Ato  continuo  o  Presidente  disse que  a
Secretaria  de Saúde está  a  disposição para vir a  esta  casa  prestar esclarecimento,  queria  saber
também  porque  o  dinheiro  que  estava  na  conta  não  foi  usado  na  gestão  passada,  visto  que  o
secretario de meio ambiente fazia parte do govemo e agora em pouco tempo até sexta básica está
distribuindo e pediu que cada um fizesse a sua parte. 0 vereador RAIMUNDO MENDES Falou sobre
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1i   merenda escolar, pedindo informação, se o kit da merenda escolar esta sendo distribuída, porque no
1     __`.________J__=_   __1__    _   ,         ,            1govemo passado não estava tendo aula, mas o aluno recebia seu kit em casa, sabe-se também que

_   ___  ____,   r__  1_-'--
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!   a licitação para a compra da  merenda escolar ainda  não foi concluída,  será que não poderia fazer   !
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i   uma  compra  emergericiai,  estamos  faiando  de  um  dinheiro  que  tem,  achàndo  que  é  faita  de   i
:   competência do governo que não respeita o nosso povo, temos alunos que não tem o que comer,   i
:   passando fome. Em a parte o vereador Edson disse que sabe da dmculdade e que temos hoj.e 50%   ;

!::c3Fap.u:aã:uoeee:,aerimr:,::d¥:rãe.zaJe:eç:ass:eiuoen:ànmdaadae=:pme:F.dd:â:riLâ:râedi,sut,nàb.uíadop,eei:3uk:ft!
!   deveria garantir pelo  menos uma  refeição diária aos alunos.  Em a  parte o vereador Salomão falou   !
!   que procurou a secretária de educação e ela explicou a questão licitatória e garantiu que este mês   !
1   resolve esse  impasse.  Em  a  parte  o vereador  Elizeu,  falou  que  o  programa  nacional  de  merenda   1
i   escolar (PENAl)  passa  pelo  processo licitatório,  mas que  nos dias  10 e  11deste mês começaria a   i
:   distribuição desses kits, com certeza ajudará bastante as famílias desses alunos. A parte o vereador   i
i   Rafael,  disse  que  esta  é  uma  preocupação  de  todos,  achando  também  que  deveria  ser feita  a   i

i£F:pià.:::Eãe::::e#:mçrví:it:aaddâ.erurãiniia:',d:aa:b::,n,:#uo:ru'::er:;ásm;:a:de:â:Í£,,:cTaauá:fáao±d:a:eíd=ài
:,páre,fi£t:r:sd:::eqs:e±a::i:ià£e.r::ddae:e#:,ósç:.rfeL::oEP:ó:ripoai::e.P:::eeaná:r::it.OFd:ijgàt:ãfsos::
:   que a distribuição da merenda escolar ajuda muito as famílias e que até o ano passado tínhamos em   i

i  gràd:aem3:8n¥;n;ií.o:e¥i£:,Ta:o:oeào#:e::m®¥:r:dç::£:e£?:::ev%to:?:o:::e#i:nr:hfí::a:m::j:tj:n:ene:::d:s;nj  i
!   esse  numero  baixa  para  0,32  centavos,  são  valores  dfferenciado,  talvez  essa  é  a  demora  na   !

:gás::iàusi¥::::ái:s,k#dr:s:,?mdeenut:oàg::sp=o,:',::á:ieffis::aa:o£:àijov:,oer:::,fi#ÂLsàri3u#ôssge.s53:g:
i   falou   sobre   recapagem   asfáltica,   que   recebe   diutumamente   reclamações   dos   moradores   da   :

L¥:.:j'::;:ie£1i::i:Íi#:Ê:::oi.r::aíieí,!,:Í::ip:no.:r,:Íjísq:;ÍaíÊír:e,s:à:,i:iíp¥Íj;Ê::sii:oeií;ãjíaní!i
!   serão iniciados os trabalhos não só da rua da Coleipa e sim de todas as ruas que necessitam de   !
i   uma  atenção  melhor.  Em a  parte  o vereador Jair,  disse que  nossas comunidades de  uma forma   i
i   geral  estão pedindo socorro em sua infraestrutura e também com a continuação de roçagem.  por   i

iÊ::o:,píed:::a,dá::si::L:e::::i:á:pe:9::pu::â:íto:q:::;ã£ã:eg':;ifa:sogj:;f:::e:s:£du:a:o:EiÉ;.ta:n:ã:onat#::i:i
!   que em breve haverá uma grande  melhora neste município.  Passando a  pane de proposição foi   !
!   lido  os  requerimentos  de  número  01,02,03  e  04  de  autoria  do  vereador    Mauro  Moscoso,  onde   !
I   solicitam:  Reforma  do trapiche de  Genipaúba;  Construção do trapiche de  Caiçáua;  Construção do   !
i   PSF  do  Livramento;  Recapeamento Astáltico da  rua da  principal  Coleipa;  Reforma  geral  da  praça   i
i   São  Sebastião.   Após  a   defesa  foi   colocado  em  discussão  e  votação  que  foi   aprovado  por   j

!  ::e:z:;£a:fu:rdn:n#anàs::::,:cfitti,ddopa:g::a¥::i:a::o:l::n;aãdo::naoúgà::p;acoh.'e;:d:aeoes:ã3óGd:enai:!Otúoía:.sdRt;.:,ni:iàd3.:  i
!   Posto de Saúde de São Paulo das Pedrinhas. Após a defesa foi colocado em discussão e votação   !
!   que foram aprovados por unanimidade. Em seguida foi lido o Requerimento de número 03 de autoria   1
i   do vereador Edson  Farias,  que solicita a  lmplantação de outras especialidades médica  na USB do   i
i   centro,  após  a  defesa  o     presidente  colocou  em  discussão  e  votação,  que  foi  aprovado  por   i

unanjmidade.  Em  seguida  foi  lido  os  requerimentos  de  números  05,06,07  e  Os  de  autoria  do   i

Vermelho; Construção da praça com quadra esportiva no tamatateua; C.onstrução do ramal agrícola   !i   y,eread.8r DÊnjo Praú_lio,.que solicjtam: lluminação publica para todos os polos do assentamento_abril   i

na Comunidade Ana Julia; Construção de uma ponte de concreto na rua Lira G-alvão. Após a defesa   !
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!   o  presidente  interino colocou em  discussão e votação que foram aprovados  por unanimidade.  Em   !

:  àgnusi,dr:áoá à':ou : nR.evq.u:,r:Taedn:od::unstemneáoá:2d:ecaixuáodri.âgdu: :sesriema::rm:aáoemxã,eoisg:ed:::ài:ad:  !

!i!s,iii:n::i:|.av:o::¥j;sr::ÍÍo:;maà:::r:Ív;adidáqio:r::n:.:i;%n::rà::q,:;:Tiue:Éfd,u:i:di:aa:o;o,::!íip;Íaiij;,:.àÉOÉja3àii:!
!   praça de alimentação,  bem como o remanejamento dos barraqueiros das laterais do cemftério, para   !

!  ::taen,::dpaadgi Ê#seãuig:f::F ,iá:i .f:L=ed,:meenT. ã:sc.uus:ãe:. e.,Y.oíaã:oaus,::goe:p::#udno,à d¥sr  :
i   vereadores  Elizeu  e Alessandro,  que foi  designado  para  defesa do   mesmo,  que solicitam:  Janela   :

iiãja:::àii::i::!i;ai;;f;!,,dáe:Ítiad;à:e:ns#;jd:s;:ua:s;ãsi;euaiit:¥a::o;:rá:io;ig::,::isii::;jT¥atinn;::tníf:iic:t::Í!
1   medidas  adotadas  para  combate  a  covid.  Após  a  defesa  o  presidente  colocou  em  discussão  e   1
i   votação que foi  aprovado  por  unanimidade.  Em  seguida foi  lido  o  Parecer na 02  da  Comissão de   i
i   Legislação,  Justiça e Redação Final, que foi favorável ao Projeto  lndicativo n° 001/21  de autoria do   i

i::e::n:à:jaJf;;:a,E:uneg:,irl,3a:vs.fâvd:ifo::oapgji,,âi.:€d:::::puodçi::dua:;ãÊ.7eis.:âdto:%:e:,!n¥e,s!gç::::!:s:tíiTi,i
!   França.  Após  o  presidente  colocou  em  discussão  onde  o  vereador  Elizeu  de Aviz  pediu  vista  na   !
!   resolução  por ver que  a  eleição  dar-se-á  até  a  ultima  sessão,  não ver essa  pressa  toda  para  a   !

i#:i:i.osdpaa,:eã:ào,.p=eesife:,n:eur:âp:#áT,g::.pepçãi:t.dodeve.':sa.i:rçãs.TspRee|g:uanad.Se:Sã?enpáo,;a'ã!
:   presidente pediu para que a votação da Resolução fosse votada na  próxima sessão e solicitgu ?o   i
i   ¥8re.a.dor  E|iz.eu  para  fazer a  oração final.  em  seguida  declarou  encerrada  a  presente  sessao as   i:   12h55mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela Mesa Diretora.
!   Plenário Femando Conceição, 08 de Abril de 2021.
1

Presidente
RG:  RG:  1411378 / CPF: 25401939272

i o Secretário

1-~-~-~-~-~-~-~---,-----------------1-~-,-~---------------------------.
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