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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 22/02/18. 

 

Às 09h23mn do dia 22 de fevereiro do ano de dois e dezoito (22/02/2018), a Presidente 
respeitando os preceitos regimentais deu inicio a sessão ordinária solicitando ao segundo 
secretário para que fizesse a chamada dos vereadores presentes onde ficou constatada a 
presença de todos. Após solicitou a vereadora Dionely para que fizesse a oração inicial e a 
leitura bíblica, que o fez no Livro de Salmos 90.01. Ato contínuo a PRESIDENTE informou a 
todos que esta seria uma sessão onde só iria acontecer o pequeno expediente por motivo de 
termos de participar da cerimônia de entrega da ambulância ao nosso município, que 
aconteceria a partir das 09h00 na Feira do Produtor. Passando ao Pequeno Expediente a 
vereadora DIONELY agradecendo ao prefeito por ter atendido sua solicitação de serviços de 
limpeza na comunidade Vila de Fátima. Agradeceu ainda, ao secretário de infra-estrutura por 
não ter medido esforços para realizar este serviço. Bem como ao deputado Eliel Faustino, por 
ter vindo ao município fazer a entrega da ambulância ao nosso município, cumprindo assim 
com seu compromisso de campanha. O vereador JAIR FRANÇA agradeceu a todas as 
pessoas que se faziam presentes em nossa galeria e ao prefeito por ter realizado os serviços 
em nossas escolas, sendo que, o mesmo é fruto do serviço da comissão de educação desta 
Casa, a qual após ter concluído o seu trabalho junto às escolas municipais do nosso município 
apresentou seu relatório ao prefeito e graças a Deus este trabalho foi realizado. Na 
oportunidade agradeceu também a secretária de educação, por ter permitido que uma jovem 
que veio do Maranhão pudesse dar continuidade nos seus estudos aqui em nosso município. 
Informou também que o novo Secretário de Segurança Pública do Estado, estava aumentando 
o efetivo policial do nosso estado e criou também uma delegacia específica para combater a 
criminalidade no estado. A vereadora LINA CARMEM agradeceu a presença de todos e 
também a Deus por mais este benefício que estava chegando a nossa população. Na 
oportunidade parabenizou a vereadora Dionely por ter conseguido este benefício junto ao 
deputado Eliel à nossa população. Sendo que, já era tempo de termos uma ambulância nova 
em nosso município e agradeceu o deputado Eliel por este ato. Por fim, informou a todos que 
hoje a população de Morada Nova já desfrutava da água do novo sistema de água que foi 
construído na mesma e que em breve todos os moradores iriam usufruir deste benefício. Disse 
ainda, que na próxima sessão estaria entrando com requerimento pedindo benefícios para 
algumas comunidades não só da região de Genipaúba, mas, aqui de fora também. O vereador 
VALDEIR informou a todos que no domingo, 25/02, a partir das 08h00 aconteceria na Chácara 
Pau D’arco uma peneira para selecionar jovens de 12 a 15 anos para o Clube Desportiva de 
Marituba e convidou todos a prestigiarem este momento. O vereador RUBENS falou sobre 
Segurança e Obra. De antemão disse que gostaria que o prefeito mudasse este dia de quinta-
feira, sempre que houvesse a entrega de algum benefício ou de um evento no município. Visto 
que, este é o único dia que esta Casa tem para realizar suas sessões e com isso dificulta a 
nossa participação nas mesmas. Quanto a segurança, agradeceu ao Tenente pela operação 
policial que realizou em nosso município e gostaria que a mesma fosse realizada com mais 
freqüência e que o prefeito viésse dar mais apoio a esta questão. Informou ainda, que vários 
assaltos ocorreram em nosso município e gostaria de uma atitude mais enérgica por parte da 
polícia em cima desta situação. Quanto a Obras, informou a todos que a obra da escola José 
Machado está sendo construído abaixo do nível da rua, o que por conta disso poderá vir a 
sofrer com problemas de alagamentos e isso é preocupante. Na oportunidade disse que 
gostaria que a presidente desta Casa convocasse o secretário de meio ambiente, para que o 
mesmo pudesse vir a esta Casa expor sua plataforma de trabalho. Ato continuo a 
PRESIDENTE agradeceu os comentários de todos e disse que em visita a escola José 
Machado pôde perceber esta situação exposta pelo vereador e outras mais. Por conta disso, 
sugeriu aos vereadores que fossemos em loco verificar melhor esta situação da referida 
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escola. Disse ainda, que esteve juntamente com o vereador Valdeir e o prefeito, visitando as 
comunidades da região de Genipaúba, onde puderam acompanhar os trabalhos que estavam 
sendo realizadas nas mesmas e naquela oportunidade o prefeito comentou sobre os benefícios 
que estavam previstos para as mesmas, tais como: conclusão asfáltica da estrada de Maurícia, 
colocação de cesto de lixo em pontos específicos ao longo da estrada de Genipaúba, 
transporte e outros. E disse que estava feliz em saber que todos estes benefícios estavam 
previstos a serem realizados naquelas comunidades e agradeceu o prefeito por isso. Por fim, 
disse que com isso podemos ver que os trabalhos estão fluindo em nosso município. O 
vereador CLOVISSON disse que não concordava com a colocação de lixeiras ao longo da 
estrada porque iria acumular mais lixo as margens da rodovia, sendo que, por conta disso 
estaria requerendo na próxima sessão a colocação de placas de advertência com mensagens 
educativas para serem colocadas de ambos os lados da estrada de Genipaúba. O vereador 
DÊNIO falou que já havia cobrado do prefeito esta situação da coleta de lixo da estrada de 
Genipaúba e que sugeriu ao mesmo que aumentasse se fosse o caso os dias de coletas ou 
então que se colocassem mais uma caçamba para fazer esta coleta dentro daquela região. E 
não havendo mais nenhum assunto a ser tratado à presidente solicitou a vereadora Dionely 
para que fizesse a oração final. Após declarou encerrada a presente sessão às 10h15mn. Esta 
ata após lida e discutida vai assinada pela Mesa Diretora. Plenário Fernando Conceição, 22 de 
fevereiro de 2018. 
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