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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM: 10 / 05 / 2018. 

 
Às 10h10 do dia 10 de maio do ano de dois mil e dezoito, o Presidente interino respeitando 
os preceitos regimentais solicitou ao 2º secretário que fizesse a chamada dos vereadores 
presentes, onde ficou constada a ausência dos vereadores: Eduardo e Dionely e havendo 
quorum suficiente o Presidente declarou aberta a sessão pedindo ao vereador Thiago, para 
que fizesse a leitura bíblica e a oração inicial, que o fez no Livro de João Cap. 14. 
Passando ao Pequeno Expediente o vereador FABSON parabenizou o vice-prefeito Paulo 
Sérgio por sua data comemorativa e pelo trabalho que vem desenvolvendo no município. 
Parabenizou também às mães antecipadamente por sua data comemorativa. Na 
oportunidade informou a todos que no sábado aconteceria à inauguração do campo de 
soçaity na comunidade de Colônia Chicana. O vereador JAIR parabenizou todas as mães 
por sua data comemorativa que aconteceria no domingo, 13/05, e na oportunidade deixou 
sua nota de repúdio em cima do diretor da escola Antônio Pinto da comunidade do Aracy, 
pelo ofício desrespeitoso referente o convite que o mesmo enviou a comissão de educação 
desta casa e a mesma não compareceu a reunião. Sendo que, o ofício chegou a esta casa 
na sexta-feira e a reunião aconteceria na segunda-feira, porém, devido compromissos dos 
membros da comissão e até mesmo pelo convite ter chegado quase que em cima da hora, 
não foi possível a participação de nossa comissão na referida reunião, gostaria que a 
presidente encaminhasse um documento pedindo que o mesmo viesse se retratar pela 
forma de como se reportou aos vereadores desta casa, achando que o mesmo estava 
apenas fazendo uma politicagem em cima desta situação. Ato contínuo o PRESIDENTE 
disse que iria providenciar o referido documento para que o mesmo viesse a esta casa se 
retratar por causa de sua atitude. A vereadora LINA BARBOSA parabenizou todas as mães 
por sua data comemorativa, informou também que os eventos em comemoração há este dia 
estava acontecendo em algumas escolas do município. Quanto ao ofício do diretor da 
escola Antônio Pinto, disse que todo mundo tem seus compromissos e por conta disso nem 
todo tempo dar para participarmos de algumas reuniões, ainda mais quando o convite 
chega às vésperas do evento. E disse que realmente foi uma falta de respeito à forma como 
o mesmo se reportou a esta casa. Informou ainda, que os serviços de limpezas nas 
comunidades de Morada Nova e Pratinha estavam acontecendo e esperava que o prefeito 
viesse dar continuidade a estes trabalhos nas demais comunidades. Parabenizou também a 
direção das escolas que estavam realizando eventos em comemoração dia das mães e 
também a todos os vereadores pelo apoio que deram a esses eventos. O vereador 
RUBENS falou sobre Segurança Pública. Dizendo que esteve no fórum de Benevides, onde 
teve a oportunidade de conversar com a Juíza e depois de muita conversa, chegou-se a 
conclusão de que tudo o que está acontecendo é por causa das drogas que imperam hoje 
nas cidades. Na oportunidade a Juíza disse que nunca consegue falar com o delegado de 
Santa Bárbara, o vereador confirmou que realmente é verdade e na oportunidade elogiou o 
trabalho do tenente Leonel em nosso município. A juíza disse que estava disposto em 
ajudar nesta questão e que bastava apenas o acionamento do tenente Leonel. Por fim, 
parabenizou o vice-prefeito e o vereador Clovisson por mais um ano de vida que estavam 
completando e a todas as mães por sua data comemorativa. O vereador DÊNIO informou a 
todos que esta Casa havia sido representada por sua pessoa no evento realizado pela 
EMATER no assentamento Expedito Ribeiro, onde várias famílias foram contempladas com 
alguns benefícios através daquele órgão e disse que ficou surpreso em ver a organização 
do mesmo. Informou ainda, que a reconstrução da ponte que dá acesso a comunidade 
Nova Santa Bárbara iria recomeçar e com isso esperava que o cotidiano daqueles 
moradores viesse a normalizar. O vereador THIAGO informou a todos que esteve 
conversando com os vereadores Rubens e Fabson, para que pudéssemos ir até a empresa 
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da OI de telecomunicação móvel, em busca da implantação de antenas receptadoras de 
sinais para que possam ser implantadas nas comunidades que ainda não dispõem deste 
benefício. A vereadora LUÍSA informou a todos dos eventos da 3ª idade, das mães e da IV 
Conferência Municipal de Educação que estava acontecendo no município. Sendo que, 
somente depois aconteceria a conferência estadual. Na oportunidade justificou a ausência 
da vereadora Dionely e parabenizou todas as mães por sua data comemorativa que 
aconteceria no domingo, 13/05. Parabenizou ainda, todas aquelas pessoas que são mães e 
pai ao mesmo tempo e por criarem muitas das vezes com dificuldades seus filhos. 
Passando ao Grande Expediente o vereador DÊNIO falou sobre Governabilidade e Obras. 
De antemão citou as notícias da vergonhosa situação da merenda escolar. Desvios de 
verba na compra da mesma que constituem a mais baixa conduta da novela diária da 
corrupção no Brasil. Casos como esses revelam não apenas o trabalho sórdido de gente 
desonesta, mas deixam também a degradação moral do Estado, visto que a periculosidade 
de canalhas que, ao invés de estarem atrás das grades, ocupam cargos de prestígio na 
Administração Pública, pagos com o dinheiro suado de milhões de cidadãos de bem… e 
ainda gozam da “proteção política do governo. Falou ainda, que muitas obras estão 
inacabadas em nosso país por causa destes desvios de recursos que não são aplicados 
corretamente em seu destino. Sendo que, quando uma obra é concluída em pouco tempo 
tem que ser recuperada devida abolição malfeita rendendo prejuízos negativos, por causa 
da péssima qualidade de serviço e muitas das vezes chegam até desabarem como já 
aconteceu em nosso município. Falou também da presença recorrente de buracos em ruas 
do município, incomoda e muito, moradores e pessoas que trafegam pelas vias. Com as 
chuvas, eles tendem a aumentar, mas a população critica o trabalho de tapa-buraco da 
Prefeitura, já que alguns reaparecem pouco tempo depois de uma ação de manutenção. Em 
a parte a vereadora LINA BARBOSA disse que muitas das vezes os gestores pegam 
recursos e não investem corretamente. É por isso que a educação, segurança e outros 
órgãos ficam largados no município e quem sofre as conseqüências é a população. Disse 
ainda, que este asfalto que hoje é colocado em nossas comunidades é tão ruim que em 
pouco tempo ta soltando tudo novamente. Contudo, gostaria que a população e nós 
vereadores viéssemos analisar melhor os candidatos que iremos apoiar nestas próximas 
eleições. Finalizando, disse que ainda tem esperança em ver um prefeito fazer bom trabalho 
em nosso município. Continuando o vereador DÊNIO falou que hoje Santa Bárbara é 
considerado o pior município da área metropolitana em termo de administração. Disse 
ainda, que os trabalhos em nossas estradas rurais ainda não Foram realizados e isso 
dificulta o escoamento da produção de nossos agricultores. E não se ver nenhuma obra 
sendo realizada no município. Em a parte o vereador RUBENS disse que não podemos nos 
apartar da administração a pesar de toda essa crise que ora vem assolando o nosso país, e 
que devemos fazer é trabalhar e mostrar a população o nosso real papel no município. 
Falou ainda, que o prefeito teve muito apoio político mais deixa a desejar nos serviços 
essenciais e isso vem acarretando sua administração. Disse também, que se o prefeito não 
vem fazendo um bom trabalho não é por nossa culpa, até porque fazemos nossas 
solicitações pensando em ajudá-lo e como o mesmo não atende nossas solicitações fica 
difícil a situação. Neste caso então, devemos solicitar uma auditoria para que desta forma 
possamos ver o que realmente está acontecendo nesta administração, achando que muitas 
das vezes este poder legislativo tem culpa por não vir fazendo um trabalho competente. 
Continuando o vereador DÊNIO disse que esta situação é lamentável. Visto que, temos 
convocado os secretários para melhores esclarecimentos a esta Casa e os mesmos não 
dão a mínima para nossas reivindicações, isso é uma falta de respeito para com este poder 
legislativo. Sendo que, segundo o prefeito o município está sem dinheiro mais não deixa de 
contratar funcionários para trabalhar na prefeitura. Em a parte o vereador FABSON disse 
que somos sabedores das dificuldades do município, mas, realmente este trabalho de tapa 


