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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM: 24 / 05 / 2018. 

 
Às 09h40 do dia 24 de maio do ano de dois mil e dezoito, a Presidente respeitando os 
preceitos regimentais deu inicio a sessão solicitando ao 2º secretário que fizesse a 
chamada dos vereadores presentes, onde ficou constada a presença de todos os 
vereadores. Em seguida pediu ao vereador Thiago, para que fizesse a leitura bíblica e a 
oração inicial, que o fez no Livro de Salmos 23.01-03. Em seguida fez a leitura da ata 
anterior, a qual foi retificada pela vereadora Dionely, que pediu que retirasse apenas a 
palavra mendigar da mesma. Depois de feita retificação a mesma foi aprovada por todos.  
Passando ao Pequeno Expediente o vereador FABSON falou sobre Paralisação de 
Caminhoneiros. De antemão agradeceu em nome do ex-vereador Maneca, todos que se 
encontravam em nossa galeria. Em seguida disse que era favorável a paralisação que os 
caminhoneiros estavam fazendo por o Brasil por causa do aumento abusivo do combustível 
em nosso país e gostaria que todos viessem aderir a esta manifestação como forma de 
incentivo aos mesmos. A vereadora LINA BARBOSA falou sobre Serviços e Obras. 
Dizendo que havíamos reunidos na comunidade do Aracy, onde podemos ver os anseios 
daquela população e ao mesmo tempo ver os serviços que estavam sendo realizados na 
mesma. Informou também, que os serviços de limpeza das comunidades de Morada Nova, 
Pratinha e São João Batista, já haviam sido concluído e estava faltando apenas à conclusão 
na comunidade de São João Batista e do serviço de iluminação pública. Informou ainda, que 
estivemos visitando a comunidade Nova Santa Bárbara, onde pudemos observar a falta de 
alguns serviços na mesma. Por fim, disse que a ponte que dá acesso aquela comunidade 
foi um pedido de sua autoria e agora se encontra reformada e disse que segundo o prefeito, 
o serviço de iluminação pública em breve estaria concluído na referida comunidade. O 
vereador VALDEIR falou sobre Transporte Escola e Informativos. Dizendo que os alunos do 
assentamento Abril Vermelho, estavam passando por sérias dificuldades por conta do 
transporte escolar, mas, disse que esta situação iria deixar para que os moradores quando 
se pronunciasse explicasse melhor a situação. Na oportunidade informou a todos que o 
muro da escola da Mônica estava preste a desabar e gostaria que algo fosse feito para que 
o mesmo não viesse a causar nenhum acidente grave com as crianças daquela escola, 
assim como também, fosse feito um serviço na fossa da mesma por causa do forte odor que 
saindo da mesma. No mais, convidou todos a prestigiarem no dia 26/05, sábado, do 
lançamento da cantora mirim da comunidade do ________________. O vereador RUBENS 
falou sobre Cartório Eleitoral. Dizendo que o juiz eleitoral havia aprovado a criação de novas 
zonas eleitorais ao nosso município e ririam ser implantas nas escolas das comunidades do: 
Tamatateua, Nova Santa Bárbara, Bambu e Abril Vermelho. Faltando apenas no 
condomínio Denpasa. Porém, com a implantação dessas novas zonas irá facilitar para 
nossa população na hora de irem votar, sem ter que estarem passando transtorno com 
condução no dia das eleições. Por fim, parabenizou a presença de todos em nossa casa e 
também a senhora Princesa, que estaria completando oitenta anos de vida e desejou a 
mesma muitos anos de vida e muitas felicidades. O vereador THIAGO informou a todos que 
esta Casa tem realizados sessões itinerantes nas comunidades do nosso município em 
busca de ficar mais perto dos nossos munícipes e dos anseios dos mesmos. Sendo que, 
nossa ultima sessão foi realizado na comunidade do Aracy, a qual apoiou em massa nossa 
sessão. Naquela oportunidade foram apresentados vários requerimentos que solicitavam 
vários benefícios aquela comunidade e agradeceu também ao prefeito por já está realizando 
o serviço na estrada que dá acesso a mesma. O vereador JAIR informou a todos dos 
serviços de limpezas que estavam sendo realizados na comunidade de São João Batista e 
do serviço de coleta do lixo que havia acontecido no sábado. Bem como, do Projeto 
Cidadania que iria acontecer na comunidade de Genipaúba no dia 26/05, sábado, com 
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aquisições de documentos para as crianças que estão inscritos no seu projeto social. Por 
fim, informou que havia conversado com a secretária de educação e com o prefeito, 
referente às ações que estariam sendo realizadas nas escolas baseados no relatório da 
comissão de educação desta casa que foi enviado a mesma. Passando ao Grande 
Expediente o vereador RUBENS falou sobre Segurança Pública e Governo Federal. De 
antemão disse que gostaria que os nobres vereadores viessem obedecer ao regimento 
interno desta casa, principalmente no que se refere ao tempo permitido para cada um e 
para que as pessoas também possam vir respeitar o nosso trabalho. Disse isso, porque 
achava que havíamos sido desrespeitados pelo diretor da escola da comunidade do Aracy 
em nossa sessão itinerante realizado naquela comunidade. E por conta disso, gostaria que 
o mesmo viésse fosse destituído de seu cargo como forma de repreensão ao mesmo e que 
a comissão desta Casa cobrasse do prefeito uma atitude mais enérgica em cima deste 
diretor.  Quanto ao seu assunto, disse que pra sua infelicidade quando iria se pronunciar 
sobre segurança naquela sessão, sua residência estava sendo invadida por bandidos aqui 
em Santa Bárbara. Na oportunidade disse que ficou triste com os comentários de algumas 
pessoas que ainda disseram que isso era bem feita para o vereador. Visto que, em seu 
modo de ver não é merecedor desses tipos de comentários, até mesmo porque vem lutando 
contra a insegurança em nosso município mais isso as pessoas não vêem. Quanto ao 
Governo Federal. Disse que nós não devemos estar pagando pelos erros dos políticos da 
esfera federal. Sendo que, são eles que estão agindo de má intenção com os recursos da 
população, então são eles quem tem de pagar por isso. Finalizando, disse que ainda 
acredita que esta é a melhor câmara de todos os tempos e que só é vereador deste 
município por que o povo acreditou na sua pessoa. Em a parte o vereador DÊNIO 
parabenizou o vereador por seu tema e disse que pôde presenciar a aflição do vereador no 
dia em que estavam assaltando sua residência. Na oportunidade, lembrou dos ex-
vereadores e dos vereadores que também passaram por este tipo de situações em suas 
residências. Visto que, estamos propícios a qualquer momento sermos assaltados porque 
não dispomos de seguranças para que possam fazer a nossa proteção. Continuando o 
vereador RUBENS disse que havia ido até a delegacia fazer uma ocorrência e pediu ao 
delegado que lhe tratasse como um cidadão comum e que fosse feito o trabalho de 
investigação da policia civil. Mas, mesmo assim nenhuma providência foi tomada por parte 
daquela delegacia. Agora se para um vereador o tratamento é desse jeito, imagem para um 
cidadão comum. Falou ainda, que já tivemos várias reuniões com o secretário de segurança 
do estado e com outras autoridades sobre esta situação mais até agora nada foi feito. Na 
oportunidade pediu as comissões desta Casa, que viessem averiguar essas situações que 
vem ocorrendo em nosso município. Gostaria também que a presidente desta Casa 
confirmasse com o prefeito a reunião para que pudéssemos conversar sobre estas 
situações. Em a parte o vereador VALDEIR disse que lamentava o que havia acontecido 
com o vereador, sendo que, todos nós estamos sujeitos a passar por isso e também pela 
humilhação de não conseguirmos registrar um B.O nessa delegacia. Por fim, parabenizou o 
vereador por ser o autor do requerimento que pede a realização de sessões itinerantes nas 
comunidades. Em a parte também a vereadora LINA BARBOSA disse que este problema de 
segurança é de competência do estado, sendo que, nós temos feito os nossos trabalhos em 
cima desta situação mais ainda não tivemos êxito. E gostaria que a população viesse ver 
bem quem são os candidatos que irão apoiar nessas próximas eleições. Concluindo o 
vereador RUBENS agradeceu os comentários dos vereadores e disse que a culpa de tudo 
isso vem ocorrendo hoje em nosso país é do governo federal e desses políticos corruptos 
da esfera nacional. Disse ainda, que era favorável a greve dos caminhoneiros porque eles 
são os únicos que podem vir a reduzir os preços deste combustível. Por fim, sugeriu que 
viéssemos fazer uma reunião com os nossos deputados, para que possamos ver quais são 
as intenções dos mesmos sobre estas situações que vem ocorrendo em nosso país. Ato 
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contínuo a PRESIDENTE disse que em todas as sessões temos debatido sobre esta 
questão de segurança pública, sendo que, sabemos que esta é uma responsabilidade que 
compete ao governo do estado, mas, mesmo assim temos trabalhado para amenizar a 
situação e também temos solicitado o aumento do efetivo policial e de viaturas para o 
município, para que possam dar mais apoio às nossas comunidades. Por fim, disse que iria 
marcar a reunião com o prefeito e a principal pauta da mesma seria segurança pública. 
Sendo que, na mesma gostaria de poder contar com a participação de nossos deputados. O 
vereador DÊNIO falou sobre Comunidades e Administração. Dizendo que esta Casa é uma 
casa democrática onde todos têm o livre arbítrio para falar o que quer. Na oportunidade 
disse repudiava a atitude do diretor da escola do Aracy, quando se pronunciou em nossa 
sessão itinerante realizado naquela comunidade, menosprezando o nosso trabalho perante 
aquela população. Disse ainda, que os nossos requerimentos não valem nada para o 
executivo e é por isso que estamos passando por esses exames perante nossa população. 
Visto que, esta é uma casa de leis e precisa ser respeitada. Disse ainda, que temos 
solicitações feitas para todas as comunidades e são estas solicitações que nos respaldam 
perante nossa população. E acredita que o prefeito não tem conhecimento de nossos 
requerimentos e é por isso que nossas estradas estão intrafegáveis, porque a assessoria do 
prefeito não faz com que estas solicitações cheguem ao conhecimento do mesmo. Disse 
ainda, que tem solicitações para a comunidade Beira Rio mais até agora nada foi feito em 
prol da mesma, onde até se prontificou em doar material para se trabalhar nas ruas da 
mesma mais não foi aceito pelo executivo. Isso sem falar da subprefeitura que fica próximo 
aquela comunidade mais que ninguém vai lá para averiguar os problemas na mesma. Falou 
também, que as eleições estão próximas mais mesmo assim não vemos obras serem 
realizadas no município e que o prefeito só vem enganando a população dizendo que vai 
fazer os serviços e não faz. Finalizando, mais uma vez solicitou que nossas sessões fossem 
transmitidas ao vivo pele internet, para que a população possa acompanhar os nossos 
trabalhos. Em a parte o vereador JAIR disse que sua maior indignação é por que esta Casa 
havia sido desrespeitada por um professor. Por conta disso, solicitou à presidente que 
convocasse o mesmo a vir a esta casa se retratar também pelo ofício desrespeitoso que 
enviou a esta Casa. Na oportunidade mostrou o relatório de sua comissão, onde pede 
também benéficos para aquela escola e para outras escolas do município. Portanto, o 
referido professor não pôde dizer que não estamos fazendo nada por aquela comunidade e 
que precisamos fazer uma nota de repúdio em cima deste professor, até porque mostra que 
o mesmo não sabe de nada. Continuando o vereador DÊNIO agradeceu os comentários do 
vereador e disse que por enquanto não pode parabenizar o prefeito porque ainda não viu os 
serviços sendo realizados, mas, assim que as mesmas estiverem sendo realizadas com 
certeza irá parabenizá-lo. Por fim, disse que todos têm o direito de vir a esta Casa 
reivindicar os seus direitos. O vereador THIAGO falou sobre Sessão Itinerante. Dizendo que 
foi uma satisfação muito grande poder ver os anseios da comunidade do Aracy, visto que, 
temos constantemente feito solicitações para todas as comunidades do município e todos 
nós temos respeitado todas as proposições que são apresentadas nesta Casa. Falou ainda, 
que já havia solicitado uma reunião na comunidade do Aracy com o tenente Leonel, para 
que possamos tratar sobre este problema de segurança. Disse ainda, que estas sessões 
itinerantes servem para nos aproximarmos mais de nossas comunidades e ver os anseios 
das mesmas. Até porque, nossas sessões ordinárias são realizadas às quintas-feiras e não 
dar para a população participar das mesmas por conta de seus trabalhos. Sendo que, hoje a 
população está desacreditada com a política, por causa do grande índice de políticos 
corruptos existente hoje em nosso país e isso acaba refletindo na gente por sermos o pára 
choque dos mesmos. Na oportunidade parabenizou as pessoas que estavam em nossa 
galeria reivindicando seus direitos em prol suas comunidades. Falou ainda, que o que lhe 
deixa mais indignado é ver algumas que ainda existem pessoas tentando atrapalhar o nosso 
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trabalho. Por fim, agradeceu ao prefeito pelos trabalhos que estavam sendo realizados na 
comunidade do Aracy e pediu as comissões desta Casa que acompanhasse as obras que 
estão sendo realizadas em nosso município. Ato contínuo a PRESIDENTE disse que esta 
Casa tem se empenhado o máximo para as coisas possam funcionar no município e 
concordou com o vereador Rubens quando diz que esta é a melhor câmara de todos os 
tempos, por vermos os interesses dos vereadores em ver o desenvolvimento do município. 
Por fim, disse que iria enviar um documento ao prefeito e a secretária de educação pedindo 
a punição do diretor da escola da comunidade do Aracy, pela forma desrespeitosa que o 
mesmo vem tratando esta Casa. Passando a parte de Proposição foi feita a leitura e a 
defesa dos Requerimentos de nº 012 e 016/18 de autoria da vereadora Lina Barbosa, que 
solicitam Serviço de Asfaltamento da estrada que dá acesso ao assentamento Abril 
Vermelho; Iluminação Pública para todos os pólos do Assentamento Abril Vermelho, 
principalmente em frente de: igrejas, escolas e centros comunitários existentes no mesmo. 
Após foram colocados em votação que foram aprovados por unanimidades, seguido dos 
comentários do vereador Dênio, que disse já ter feito a solicitação de iluminação pública 
para aquela localidade. Após foi feita a leitura dos Requerimentos de nº 08, 09, 010 e 
011/18 de autoria do vereador Dênio, que solicitam Empiçarramento das Ruas da 
comunidade Ana Júlia; Empiçarramento das Ruas da comunidade Beira Rio; Conclusão do 
Sistema de Água da comunidade Bom Jesus; Empiçarramento das Ruas da comunidade do 
Livramento. Em seguida foram colocados em votação que foram aprovados por 
unanimidades. Após foi feita a leitura do Requerimento de nº 02/18 de autoria do vereador 
Valdeir que solicita Lixeiras Seletivas em todas as escolas do nosso município. Em seguida 
foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. Após foi a leitura dos Ofícios 
de nº 107 e 108/18 de autoria do Poder Executivo, que vetam os Antes Projetos de Leis de 
nº 001 e 003/18 de autoria dos vereadores Dênio Bráulio e Jair França, que dispõem sobre 
Autorização de repasse aos agentes de saúde e de endemias, incentivo financeiro adicional 
aos mesmos; Cria a Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho no município. Em 
seguida os ofícios foram colocados em votação que foram reprovados por esta Casa e 
baixados comissões para que depois de analisados pudessem ser votados nesta plenária. E 
não havendo mais nada a ser tratado solicitou ao vereador Thiago para que fizesse a 
oração final. Após declarou encerrada a presente sessão às 12h30mn. Esta ata após lida e 
discutida vai assinada pela mesa diretora. Plenário Fernando Conceição da Silva, 24 de 
Maio de 2018.   
 
 

_________________________                ______________________ 
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