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Ã##2EmTtErd?aA2EMde2tuDnEOJ!::nooDd:â:Zs,h"v,nteum,opresidenterespe,tandoos
preceitos regimentais deu ini'cio à sessão ordinária solicitando ao Vereador Elizeu AvÍz para
fazer a leitura Bíblica, e a oração que o fez no livro de Salmo 24 vers. 01, 02,03 e 04 após foi
feito a chamada, onde ficou constatada a presença de todos os vereadores. Em seguida foi
feito  a  leitura  da  ata  anterior,  que  foi  aprovada  com  a  retificação  feita  pelo  vereador  Jair,
falando  que  não  constava  em  ata,  que  no  Requerimento  do  vereador  Alessandro  pedia
também   um   espaço   para   acostamento   assim   aumentar   mais   a   segurança.   Após   o
presidente falou que o Prefeito estava fazendo uma avaliação na estrada do Caiçáua, para
que fosse feito pelos menos um paliativo tendo em vista que ainda não chegou o verão, para
-,,---  S___  '.__  ___.±__   _1_            ,.  \     ,       _
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i   !ie.:.e.ffçg ,um serviço de qualidade. Passando ao P®qu®no Exp®diento, o vereador JAIRFRANÇA  fa|ou  sobre  |egis|ativo  e  executivo,  referindà-se  prih;'àírã_ri-é-n-tà_a;_'t;ã5:|'h;` à'á
Executivo,  que teve um  marco referencial  no ultimo dia  19m6,  com o arraial do show covid,
com a vacinação a partir dos 35 anos idades, onde foram vacinados o total de 1.300 pessoas
superando  a  meta  estipulada  pela  secretaria  de  saúde,  disse  que  o  nosso  munici'pio tem
aproximadamente 9 mil pessoas vacinadas, delas 6 mil tomaram a la dose e 3 mil a segunda
dose,  e  os  que  tomaram  a   la  dose  já  tenham  a  2a  dose  garantida,  teve  também  o
encerramento do segundo ciclo formativo da  SEMED  realizado com  o tema  novo desafio e
pratica   pedagógicas,   tiveram   também   a   conclusão   do   curso   de   foltre   paisagismo   e
aproveitamento  de  madeira  realizada  pela  Secretaria  de  Assistência  Social  e  que  esta
semana  está  em  andamento  o  curso  controle  de  tecido,  na  ala  de  infraestrura  tiveram  a
ampliação  de  serviços  realizado  nas  Comunidades  São  Bento,   Maurícia  e  trabalho  de
prevenção  na  estrada  de  Caiçáua.  Quanto ao  Legislativo tiveram  no dia  19/06  uma  breve
conversa com o Governador do Estado Elder Barbalho onde ele firmou diante dos Edis que
estavam  presente  que  no  dia  05/07,  vai  estar  no  munici'pio  para  inaugurar  o  centro  de
fisioterapia  e  assinar  a  ordem  de  serviço  da  reforma  da  Escola  Estadual  de  Genipaúba,
assim como também os seis projetos de Sistema de agua para as Comunidades, e ainda no
sábado tiveram uma conversa com o Prefeito e cobraram dele mais empenho em relação a
questão da  infraestrutura  nas comunidades,  a  qual o prefeito se comprometeu em  realizar
uma força tarefa emergencial para intervenção principalmente na comunidade de São Bento,
Caiçáua,   Aracy   e   demais   Comunidades,   acompanhou   também   pela   rede   social   a
preocupação dos  nobres  Edis  Fabson  Dax,  Rafael e Raimundo  Mendes,  com  bom  uso da
verba publica e também ao vereador Dênio Braúlio pela incansável luta com assistencjalismo
total de 1 1  pessoas atendidas com cirurgia e de consulta médica de altg complexidade e 40
exames de auto sonografia, informou também que os nobres vereadores, estiveram fazendo
suas visitas nas escolas, obras e serviços sendo realizados, falou a inda que se dedicou em
acompanhar  o  transporte  alternativo  da   região  de   Genjpaúba   e  disse  que   solicitou  a
secretaria que faça um ofioio onde todos possam assinar convocando para a próxima terça
feira o presidente da Cooperativa deste transporte alternativo,  porque na quinta feira a partir
das nove horas não teve mais transporte e segunda feira a mesma coisa e precisamos tomar
uma  providencia  em  relação  a  esse  transporte,  finalizando  parabenizou  os  538  anos  de
Martinho Lutero, idealizador do protestantismo no mundo e 110 anos da assembleia de Deus
no  Estado do  Pará.  ato  continuo  o  Presidente,  agradeceu  o vereador pelo seu assunto,  e
também a presença dos ex-vereadores Laucy Gama,  Rubens Rocha e Clovisson Silva hoje
vice-Prefeito  que  se  encontravam  na  galeria.    0  vereador  SALOMÃO  MESCOUTO  falou
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sobre  a  secretaria  de  agricultura,  dizendo  que  esteve  conversando  com  o  secretário  de
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Agricultura  Sr.  Celso  Mescouto  onde  repassou  alguns  dados  importantes  para  esta  pasta
que é gigantesca em nosso município e tem tudo para alavancar durante esses quatro anos
de governo, questionando como estava a assistência, onde disse-lhe que cadastrou mais de
300  produtores rurais em  nosso  munici'pio sendo que destes 300,    115 estão produzindo a
todo vapor,  dando suporte as  nossas escolas e também que conseguiu  uma  parceria com
alguns granjeiro do munici'pio que o valor do adubo (esterco de galinha) sairia mais barato de
ü,00  reais  o  agricultor  vai   pagar  $2,50,   interessados  é  só  procurar  a  secretaria  de
agricultura que será encaminhado a granja que foi feito essa parceria assim como também a
tonelada do esterco de gado que custa $150,00 para os agricultores $100 reais, disse que os
produtores  do  nosso  município já  está  usando  esse  esterco,  também  jnformou  que  esta
dando assistêncja técnicas   aos produtores de cacau, que são mais de 150 mil mudas, que
possa acompanhar esses produtores para que no futuro possam ser os maiores   produtores
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:   de cacau, e também faça um projeto para que na feira do produtor rural possa se.r colocado   !
1       _____      ___J__L_____esses  produtores  principaimente  os  da  agricuitura  fami»ar  assim  estàr  ajudando  essas   !

famílias  a  sobreviver  nesse  momento  de  -pandemia,  desde  já  agradece  a.  sécretaria  de
agricultura  pelo  empenho e dedicação a  esses agricultores  assim  como outras secretarias
que através de seus secretários estão mostrando esforço e dedicação, e espera que esses
projetos futuros saiam logo para  que  o nosso município possa estar crescendo. 0 vereador
RAIMUNDO  LIMA falou  sobre  comunidade  de  Caiçáua,  registrando  o  quanto  o  executivo
tem ignorando o pedido do vereador, dizendo que já faz mais de 60 dias, que todas as quinta
feiras  esta  cobrando o  seu  pedindo,  fazendo vídeo e  mostrando a  situação da  estrada do
Caiçáua,  mas  ficou  feliz  quando  o  Presidente  desta  casa  passou  uma  informação  que  o
prefeito Marcus Colares foi fazer uma vistoria e que se Deus quiser vai fazer e resolver esse
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i   restauração  de  iluminação  publica,  mas  o  material  não  foi  de  boa  qualidade,  que  as  ruas
!   gí=:-.n.q.°^.qãu.e.a^ ::Tr_n_i9£9e_.?f.t:Ê_qu£=:  Ta_e_::±:iqee-,_ di;.Sé :q.ieiái-f-:Tt-p-çmlr-a.bà.iFà'.à-é   i

estão de  novo na escuridão,  então esse fato de  ignorar o trabalho  do vereador,  o prefeito
não estar desmoralizando o vereador e sim o povo.  Disse ainda que passa varia vezes por
dias  na  estrada,  que já  aconteceu  até  acidente  e  lamenta  esse  descaso,  mas  espera  o
trabalho ser feito nesta estrada. Ato continuo o Presidente disse que sabe do problema da
estrada  do  Caiçáua,  todo  o  ano  é  esse  problemática  não  só  na  comunidade  de  Caiçáua
como em outras comunidades do nosso município, mas o verão estar chegando e espera ser

gera  vários  empregos  e com  certeza  merece  respeito,  que tem  vários  projeto  para  aquela
comunidade, disse que o prefelto esteve visjtando e vai dar uma solução. para orla, que é um
sonho dos  moradores,  a  iluminação pública disse que Caiçáua  não suporta  mais a energia
monofásica tem  que se colocar a trifásica,  nos precisamos  urgentemente fazer um  projeto
junto   a rede Celpa,  para que as comunidades tenha uma energia de qualidade.  Passando
ao  Grande  Expediente  o  vereador  RAIMUNDO  LIMA falou  sobre  mesa  da  presidência,
disse  que  seu  nome  é  Raimundo  Mendes  Ljma  não  tem  sobre  nome  de  Góes,  Begot,

!   feito logo esse serviço, porque a comunidade de Caiçáua merece é um polo madeiréiro que

j   Colares e Santos, está aqui fazendo seu trabaiho e vai contjnuar fazendo assjm como out-roévereadores, falou que até agora não foi esclarecido seu pedido de quem é o Sr. Elizeu, mas
acredito que todos já sabem, já que não foi feito esse esclarecimento aqui com certeza será
feito na justjça e esse trabalho vai continuar independente do apoio dos demais vereadores
ou  não.  Em  a  parte  o  vereador  Rafael  Góes,  parabenizou  o  vereador pelo  seu  trabalho,
disse que cada um está fazendo seu papel, fazendo visitas nas escolas, obras que estamos----_---------------------------------------------------1-,-I___-_-__
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trabalhar e fiscaljzar, mas extemou sua tristeza,   primeiro como essa mesa dialoga   !

com   a   Câmara,   com   o   povo   um   tratamento   totalmente   mal   educado,   tratamen'to
desrespeitoso,  presidente desta casa  na sessão passada chamou o Sr.  Reinaldo Begot de
bandido e a cinco minutos atrás abre sua boca pra dizer que o prefeito estava com bandido
na  comunidade  do  Caiçáua  pna  fazer  o  serviço  de  terra  planagem,  disse  que  é  uma
presidência confusa hipócrita que acusa  uma pessoa levianamente uma pessoa de caráter
que é o Sr.  Reinaldo Begot,  que moral a presidência tem  para falar do seu Reinaldo Begot
que  tanto   trabalhou   por  este   município   por  isso  deixa   seu   sentimento  de   repudio,   e
agradeceu a doutora Viviane pela disponibilidade de abraçar nossa causa nobre que é cuidar
do dinheiro publico desta casa,  e ter respeito e moral  para cobrar do executivo, e pediu ao
vereador dar a parte para o presidente explicar quem é esse Eljzeu Nascimento Jackson que
recebe  todo  mês  nesta  Câmara  desde  2019  como  serviço  prestado  que  nunca  colocou
nenhum  prego nesta casa,  se  não se explicar aqui vai  se explicar a  Promotora  de justiça,
assim  como a solicitação feita  pe]o vereador  Fabson  através  de oficio solicitar`do  notas,  e
disse que a secretaria de Meio ambiente foi criado por nós e o prefeito Nil, conseguimos   se
escrever   no   programa   munici'pio   verde   que   foi   uma   coisa   inédita   neste   município
conseguimos cumprir as metas do munic]'pio verde conseguimos duas motos dois veículos,
J±__  _        _=__   _,   _

pessoas de Benevides, que vem pra cá por acordo politico, isso é urha vergonha, o carro sim
motorista  da  terra  mas  segue  seus  caprichos  para  levar  seus  filhos  para  passear,  nada

disse  ainda  que  foi  uma  coisa  conquistáda  por  nós,  hoje  quem  pilota  essas  motos  sãó   ;
'

i   contra  mas  que  não  faça  õom  o  carro  publjco,  disse  ainda  que  recebeu  indenização  em
março do ano passado isso era seu direjto que trabalhou  assim como outras pessóas que
trabalhou e tem o direito de receber as indenizações e o prefeito tem que pagar, disse que
sou  vereador de  internet,  se  sentiu  horado  por isso,  foi  pela  internet que  descobriu  esses
desvios  de  verbas,  é  pra  isso  que  existe  a  intemet,  em  relação  as  empresas  que  o
presidente  se  referiu  não tinha  problema  que  não existe  nenhuma  empresa com  sede em
Santa Bárbara, e essas fortunas de matériais de limpeza e de expediente as empresas são
de  Belém,  qual  é  o  problema,  que  não  venha  se  defender  com  acusações  levianas,  não
acusou  o ex-prefeito  na  época,  porque  estava junto,  o  povo  não é  besta,  quem  o  senhor
acha que está enganando, sempre teve juntos e continua junto com o prefeito, vai fazer 12
anos  mamando.  Continuando  o  vereador  Raimundo  agradeceu  o  vereador  e  disse  que
cobrar e falar mal do ex-prefeito é fácil, gostaria de ver é cobrar o prefeito atual e é isso que
vai  fazer,   agradeceu  a   Doutora  Viviane  por  ter  se  colocado  a  disposição  a   hora  que
precisamos.  Em a parte o vereador Fabson Dax agradeceu pela parte e a doutora Viviane
por ter recebido e agradeceu também aos vereadores Raimundo Mendes e Rafael Góes pela
atitude  pela  coragem  de  ter denunciado  algo  que  a  gente  acha  que  hão  estar  certa,  que
possam   continuar  fazendo  esse  trabalho,   muitos   aqui   faz  pedido  verbalmente  ou   por
requerimentos acha isso válido, mas faz pouco requerimento, porque já fez não foi atendido
e agora está indo para o outro lado que é cobrar e pedir esclarecimentos de coisas, que no
mandato passado não fizeram, que este governo vem pra cá falar mal do governo passado

i   v.ai  resultar  em  que  hoje,  se  a  gente  não  for  pra  cima  cobrar  isso  não -vai  pra  frente,  a
desculpa é invemo mas não foi feito nenhum tapa buraco esse período todo, d'isse que vim
para esta tribuna falar do ex-prefeito, falou que não estar aqui para ficar ouvindo xavequinho,
de  pai  ladrão  de  pai  bandido,  disse  que  ele  é  empresário  se  chamar  para  ele  fazer  um
serviço com certeza ele vai, que se tiver algo errado que o prefeito da época pague, disse
que  não  vai  se  acovardar  em  fazer  o  certo  e  dá  uma  satisfação  para  a  população,  fica
indignado  da  ordem  que  o  presidente  dá  aqui,  toda  vez  que  a  gente  se  escreve  aqui,  a--_-_-_-_-----------------------------------------------------~-_____
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!   pessoa  responsável  da  filmagem  atrasa,  a  internet trava,  nosso  serviço  pouco  é  postado

i   gue podemos ter um munioípio prospero todos que passaram por aqui deixou se.u legado, se

fizemos uma denuncia não foi postado por ordem do presidente, agora quando é para falar
de cjcrano e beltrano pode postar logo de imediato, então pediu ao presidente que faça um
bom  trabalho  nesta  casa,  porque  do jeito  que  esta  indo  esta  sendo  vergonhoso,  vamos
fiscalizar o trabalho do Caiçáua para ver até que ponto os empresários vão ajudar para que
possamos  cobrar.  Continuando  o  vereador  Raimundo  Lima  disse  que  teve  uma  reunião
com os empresários do setor madeireiro e os  mesmos estavam se organizando para fazer
um  trecho  da  estrada  com  recursos  próprios  e  espera  que  não  seja  necessário já  que  o
presidente falou que o prefeito iria fazer esse serviço e disse que tem alguns projetos para
esse   munici'pio   mas   esta   fazendo   com   recursos   próprios   e   ajuda   de   alguns   amigos
empresários, disse que não vive de vereador tem a sua própria renda e o salario de vereador
é  para  fazer  alguns  projetos  para  o  município  em  algumas  comunidades.  Em  a  parte  o
vereador Jair  França  parabenizou  o vereador pelo tema,  a  questão tem  que  ser cobrada
com  responsabilidade,  e  perguntou  se  a  questão  aqui  é  denegrir  a  imagem  da  câmara,
quando  na  verdade  Vossas  excelências  que  acabaram  de  se  pronunoiar fazem  parte,  ou
denegrir a  imagem  da  presidência,  porque observou  atentamente os fatos  e aquilo que foi
colocado  em  sessões  passadas  diante  daquilo  que  buscou  com  o  contador,  advogado  e
controle  interno  da  Câmara  e  diante  da  lei  que  permite  os  gastos  da  presidência,  não  viu
nada  de  irregularidade  não  existe  nenhum  centavo a  mais  usado  de  forma  indevida  e  deu
uma sugestão ao presidente que coloque logo a prestação do  1° quadrimestre para acabar
com  essa  situação,  porque  esta  questão  aqui  não  é  pelo  bem  publico  esta  se  tomando
pessoal e a questão aqui da Câmara é em beneficio do povo é nisso que devemos pensar,
as nossas comunidades estão ai esfaceladas estrada precisando de melhorias, nossas ruas,
eliminação publica e as coisas agora que esta começando a destravar temos que acreditar

i   ?,q¥]i  b,atendo  na  mesma  tecla  como se todos aqui foss-e corruptos,  pensa que  isso. aqui  é
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fácil,  façam  uma  busca  de  preço,  vão  achar  que  valor  ainda -é  ma'is  baixo'  do  que  c'usta
realmente  uma  poda  de  arvore.   Finalizando  o  vereador  Raimundo  lv]endes  disse  que
respeitava a opinião do vereador Jair que a gente deveria trabalhar em conjunto para o povo,
quando o vereador falou  nos gasto da Câmara disse que o presidente esqueceu que este
gasto tem que ser com a  Câmara não com despesas pessoais. Ato continuo o presjdente
falou ao vereador, que o mesmo esqueceu-se de dar esclarecimento de sua gestão sobre o
meio ambiente que  pediu,  disse que esteve  pesquisando e  durante 4 anos encontraram  s
notificações e agora após seis meses secretaria fez 82 notificações, o que que houve qual foi
a enrolação por trás disso tudo será que era muita farra, venha pra cá rriostrar tudo isso, que
em outra ocasião vai debater sobre a secretaria que foi dada pelo ex-prefeito, quer saber do
cemitério  que  foi  aprovado  urgentemente  e  embargado,  perguntou  do  lixão  ao  vereador
Fabson, que esteve junto com o ex-prefeito levando émpresário para continuar a questão do
lixão  em  Santa  Bárbara,  mas  população  se  manifestou,  e  os  vereadores  naquela  época
fizeram   uma   grande   mobilização,   para   jmpedir   esse   lixão   enquanto   muitos   estavam
caladinho isso é lamentável.  Logo o presidonte passou a presidência ao 1° secretario para
se pronunciar sobre seu tema prestando conta, de antemão falou que na volta dos trabalhos
iria colocar uma  pessoa  para segurar o microfone,  por que tem  que  respeitar o  regimento
desta  casa.  Quanto  ao  seu  assunto falou  que  estava  na  tribuna  para  prestar conta  do  1°
trimestre  desta  casa,  e  graças  a  Deus  continua  andando  de  cabeça  erguida  diferente  de
muitos  que andam  se escondendo,    lamentando  sua  postura  para  subir na vida,  mas  isso_---_-_-_--------------------------------_------------------________
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!   gerou  na  cassação  do  ex-prefeito  e  foi  o  Ministério  publico  que  recomendou  não  foi  a
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Câmara que inventou, o vice-prefeito foi intimado pelo úinistério publico a botar conta nesta
casa,  não  foi  feito  na  época,  porque  era  momento  politico  fizeram  agora  e  o  Ministério
Publico  esta  pedindo  as  contas  dos  anos  1999/2000  e  os  mais  recentes,  será  que  esta
sendo sacrificado porque teve a coragem de trazer a esse plenário, só está fazendo o que é
recomendado  e  os  vereadores  de  caráter  e  de  honra  tiveram  de  colocar  seus  votos,  ou
querem  esconder  que  a  corrupião  rolou  esse  tempo  todo,   12  anos  tomando  conta  da
prefeitura, das empresas, a construção da piscina em sua casa, gostaria que se explicasse
sobre estas questões, cadê o brilhante secretario de meio ambiente indicado pelo ex-prefeito
Ciro Góes fizesse, gostaria do seu relatório mostrando o que fez durante esses peri'odo pelo
meio ambiente,  então disse que ia  propor uma Cpl  do meio ambiente para apurar os fatos,
será  que  pensam  que  o  vereador esta  roubando,  será  que  comprei  a  estancia  do  Norte,
terreno ao lado do Guma,  o Banpará,  prédios e prédios em  Macapá,  em  Belém,  Salinas a
ftente de Pau D'arco toda,18 empresa só  13 não tinha documento,  usou a maquina publica
para  se  beneficiar.  enganando  os  próprios  agricultores,  isso  tudo  o  Ministério  publico  quer
saber. Graças a Deus tem dinheiro em conta extratos da Câmara todos legalizados não tem
nada a esconder não tem fima fantasma, a eleição passou quem estava acostumado mamá
na  prefeitura  todo  esse  tempo  agora  parou,  agora  o  prefeito    é  Marcus  Colares  se  tiver
alguma coisa errada vamos denunciar, disse que apoiou o ex-prefeito Nil, mas quatro meses
depois  não  apoiaria  mais  porque  estava  sendo  manipulado  pelo  ex-prefeito  Ciro,  então  as
contas desta casa termina  em ordem e falou  de vários compras para o Prédio da Câmara,
funcionários em  dias,  lNSS totalmente em  dias,  enquanto que o ex-prefeito Ciro  não podia
dizer  o  mesmo  porque  era  fraude  em  cima  de  fraude.   Em  a  parte  o  vereador  Mauro
Moscoso disse que também foi atrás das contas e não encontrou as irregularidades citadas,
falaram que tem que ser vereador de campo que também tem propriedade e já mandou fazer
roçagem,  disse  que é justo o  preço  cobrado,  disse  ainda  quem  dirige  as duas  motos são

i   p::s_o.as. é da cidade de Santa bárbara, quem diz que não, náo anda n'a cidade, porque foi nasecretaria solicitar uma podagem e quem foi nas duas motos, são moradores da cidade na
oportunidade infomou que Deputado Begson esta mandando para este município quase 300
mil  reais para agricultura do  nosso município e também em  breve está viabilizando 200 mil
para a saúde, e pediu que os vereadores que apoiou seus deputados pedissem ajuda para o
munici'pio  porque  todos  tem  um  deputado  estadual  como  Federal,  então  vamos  se  unir e
correr  atrás  de  recursos.  Continuando  o  vereador  Dônio  disse  que  vai  aguardar  o  ex-
secretário do meio ambjente e o vereador Fabson se manifestarem com seu relatório sobre a
questão do lixão.  Em a  parte o vereador Elizeu  parabenizou o vereador pelo tema e disse
que quando foi vereador nesta casa oito anos e pode ver a grande harm.onia dos vereadores
em fazer o seu  papel,  em  fiscalizar,  requerer de  buscar e o que se comenta  nas ruas é a
briga entre os vereadores Dênio e  Rafael e isso parece estar generalizado,  nós temos que
fazer nosso papel, disse que avaliando o presidente, quando ele colocou pra nós a questão
da roçagem e materiais que ainda tem pra fazer,  sim esta fazendo seu papel, achando que
essa  briga  é  porque  ouve  uma  situação  a  mês atrás,  e se já foi  denunciado deixa  que  a
justiça  resolva,  nos  estamos  como  vereador  para  fazer  com  que  o  municípjo  cresça  e
desenvolva,  e tem observado o presidente que  há  12 anos como vereador tem feito o seu
papel e acredita em  sua  integridade,  o que devemos fazer também é acreditar no govemo
que esta aí fazendo o seu  papel, que foi o primeiro munici'pio que já vacinou as pessoas de
^L=     ____      _  ___,
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!   35  anos  contra  a  covid.    . C.on{in.uando  o  vereador  Dênio,  disse  que  o  govemador  esta
!   trazendo asfalto,  sistema  de água que vai  mudar o cenário aqui de  Santa  Bárbara,  mas a`-----_-----.-------------------------------_-------_---_------_.___-
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pessoa não se escreve, fica difi'cil falar sobre a corrupção, disse ainda que o advogado-v-a-j
entrar ainda esta semana com bloqueio e será confiscado os bens do ex-prefeito e ainda na
volta do recesso vamos julgar as contas do ano 2000 que é nosso dever, se estiver devendo
que  se  faça justiça.  Em  a  parte  o  vereador  Salomão  djsse  que  o  legislativo  esta  sendo
taxado de  pior de todos,  que se criou nesta casa de leis uma briga pessoal e a gente esta
sendo esquecido, disse ainda que na próxima sessão estiverem com essa baixaria e falta de
respeito,  rasgando  o  regimento desta  casa,  vai  se  retirar,  falou  ao vereador Rafael  que o
mesmo estar desinformado que quando falou que os dois motoqueiros da secretario do meio
ambiente é de  Benevides, eles não estão mais no sistema e se o vereador já denunciou o
presidente, ele vai responder, então não vai fazer da politica do pio a melhor, a briga pessoal
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i   autoFja do'vereador .Salomão Mescouto, que soljcita uma central de ar,  uma televisão e um   i
___                    _

escreverem  para  se  pronunciar  e  não  causar  problema  na  sessão,  falou  que  o  nosso
municípjo   esta   sucateado   por   má   gestão   anterior,   nossa   população   deixou   de   ser
desassistida por muitos que tinha direitos. Em a parte o vereador Al®ssandro disse que tudo
o que foi falado, foi preciso, que muito se admira os nobres procurarem o Ministério Publico,
quanto votaram contra o parecer do Ministério publico que era para julgar a corrupção dentro
do município,   hoje procurar o Ministério publico, se levou 23 anos para serjulgado o prefeito
desonesta  no  município então esta  sendo feito agora,  disse  que  tem  uma  pessoa  que foi
subornado com 30 mil reais na questão do cemitério da Denpasa, e pediu para o presidente
convocar  o  secretario  do  meio  ambiente  para  esclarecer  muitas  coisa  a  respeito  deste
cemitério,  nós  estamos  aqui  para  trabalhar  não  para  ofender  ninguém,  disse  ainda  que
herdaram  o município deteriorado, que tiveram  16 anos para trabalhar e não fizeram e agora
com seis meses querem que faça. Ato continuo o presidente interino, agradeceu pelo tema
e disse que esta mesa e os demais   vereadores,  para termos mais harmonia com a nossa
população, defender sim o município e procurar norma de investigar de falar fazer o papel do
vereador  neste  município      todos  tem  a  honra  de  ir  em  defesa  do  povo,  não  para  estar
apontando o dedo para cara do outro, somos um grupo e representante do povo, temos que
mostrar o que é preciso e  ir pra cima e conseguir o  melhor para o  município,  retornando a
presidência  logo  passou  a  parte  de  proposição,  onde  foi  lido  o  requerimento  de  n°  06  e
07/21,de autoria do vereador Edson  Braga que soljcita  Reforma da  Ponte sobre o lgarapé
do Boi,  na  Rua  Mascarenha no Bairro Novo Paraiso Pau D'arco e Manutenção da Travessa
Piedade no Bairro Novo Paraiso Pau D'arco. Após a defesa foram colocados em discussão e
votação  aprovados  por  unanimidade.  Em  seguida  foi  lido  o  Requerimento  de  n°  07/21,  de

ventilador para o ESF - centro de Santa Bárbara. Após a defesa foi col-ocado em discussão
e votação aprovado por todos.  Em seguida foi lido o Requerimento de n° 02/21de autoria do
vereador Rafael Góes,  que solicita providencia no sentido de agiljzar a conclusão e entrega
do prédio do posto de saúde da Comunidade Abril Vermelho. Após a defesa foi colocado em
discussão e votação aprovado  por unanimidade.  Em  seguida foram  lidos os  requerimentos
de  n°  09  el0/21   de  autoria  do  vareador  Satumjno  Dickson,  que  solicita  instalação  e
renovação  de  placas  de  sinalização,  denominação  de  Rua  e  enumeração  de  prédios
públjcos para a sede do município, e instalação de placas de sinaljzação e denominação das
Ruas  da  Comunidade  do  Abril  Vermelho.  Após  a  defesa  foi  colocado  em  discussão  e
votação  aprovados  por  unanimidade.   Em   seguida  foi   lido  o  Projeto  de  n°  004/21,   que
estabelece o estatuto juri'dico  disciplinar e o  rito  para  instauração de apuração de  inquérito
de  irregularldade  no  serviço  publico  por  meio  de  sindicância  ou  processo  administrativo
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disciplinar no âmbito da administração direto do município de Santa Bárbara do Pará. Após o

Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

"0 PODER DO POVO A SERvlço DO CIDADÃO"

i    2021.
1

'
I

!   DENloB
1

presidente baixou Comissão de Legislação, Justiça e redação final,  para analise e pos.terior
parecer, e se caso o projeto fosse de urgência, iria convocar os vereadores para uma sessão
extraordinária  para  aprovação  do  referido  projeto.  Após  foi  lido  uma  carta  convocatória,
convidando o  presidente  da  Cooperativa  de transporte alternativo da  região de  Genipaúba.
para  uma  reunião  no  dia  29/06/21  as  O9horas  no  prédio  da  Câmara  Municipal.  Como  não
tinha  mais  nenhum  assunto  a  ser tratado  pedju  ao  Vereador  Elizeu  de AvÍz  para  fazer a
oração final, após declarou encerrada a presente sessão às  12hl2mn.  Esta ata após lida e
discutida  vai  assinada  pela  Mesa  Diretora.  Plenário  Fernando  Conceição,  24  de  Junho de
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