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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM: 24 / 05 / 2018. 

 
Às 09h36 do dia 06 de junho do ano de dois mil e dezoito, a Presidente respeitando os 
preceitos regimentais deu inicio a sessão fazendo a chamada dos vereadores presentes e 
havendo quorum suficiente declarou aberta a sessão. Em seguida pediu a vereadora Lina 
Barbosa, para que fizesse a leitura bíblica e a oração inicial, que o fez no Livro de Isaias 
cap. 41.07. Passando ao Pequeno Expediente a PRESIDENTE leu um ofício de nº 118/18 
vindo do Executivo, em resposta ao ofício s/nº de 28/05/18 que visa alertar o cumprimento o 
§ 4º do Art. 9 da Lei Complementar nº 04/2000. O vereador RUBENS informou sobre a 
Visita do Arcebispo D. Irineu em nosso município, onde na oportunidade mostrou o 
cronograma da trajetória do arcebispo em nossas comunidades e convidou todos a 
participarem desta visitas que aconteceria no período de 12 a 17 de junho de 2018. Na 
oportunidade pediu as comissões que pudessem agilizar suas análises dos projetos que 
estavam nas mesmas para de pudessem ser votadas o quanto antes, principalmente o 
projeto da L.D.O. Passando ao Grande Expediente o vereador RUBENS falou sobre 
Segurança Pública. Dizendo que os assaltos voltaram acontecer em nosso município, 
aonde várias pessoas vieram a ser assaltadas de madrugada nas paradas de ônibus e sua 
maior preocupação é não ver nenhuma ação por parte do Tenente Leonel, o qual parece ter 
sumido do município e gostaria que o prefeito viesse encampar nesta luta e que viesse 
também providenciar a construção de um banheiro público aqui no final da linha de ônibus, 
para que pudesse atender os usuários dos mesmos. Disse ainda, que havia conversado 
novamente com os motos taxista sobre a legalização da trafegabilidade dos mesmos no 
município. Na oportunidade disse que iria chamar o Tenente Leonel para participar de uma 
reunião juntamente com os empresários, para que juntos possamos ver uma forma de 
amenizar estas ondas de assaltos que vem ocorrendo em nosso município. Por fim, disse 
que havia conversado com o prefeito sobre a construção em concreto da ponte que dá 
acesso a comunidade da Nova Santa Bárbara, o prefeito prometeu em construir a mesma. 
Em a parte a vereadora LINA BARBOSA parabenizou o vereador por sua data 
comemorativa e disse que no que se refere principalmente a segurança esta Casa tem 
tomada suas providências, sendo que, não tem surtido efeitos mais temos trabalhado 
bastante em cima das  situações. Quanto à ponte que dá acesso a comunidade Nova Santa 
Bárbara, disse que também havia conversado com o prefeito e que o mesmo lhe disse que 
já havia comprado a madeira para a construção da mesma. Porém, se o vereador diz que a 
ponte vai ser de concreto, então que o prefeito possa usar este material em outra obra. Até 
porque isso é um caso sério e que precisa ser resolvido. Concluindo o vereador RUBENS 
agradeceu os comentários da vereadora e na oportunidade solicitou a presidente desta 
Casa o prédio da câmara, para que pudesse realizar sua reunião com os empresários na 
quarta-feira, 13/06, às 20h00. E gostaria que esta reunião fosse extensiva para todas as 
pessoas, para que desta forma todos possam ver que nós estamos trabalhando em prol de 
nossa população. Passando a parte de Proposição foi feita a leitura e a defesa dos 
Requerimentos de nº 014, 015, 016 e 017/18 de autoria da vereadora Lina Barbosa, que 
solicitam Roçagem das margens, limpeza, escoamento de água, tapa buracos e tubulação 
nas ruas que precisarem dos mesmos; Iluminação pública para a comunidade de Maurícia; 
Paradas de ônibus cobertas nas proximidades da escola Dionisia Cardoso e na Rua Nova 
Jerusalém, situadas nas comunidades de Morada Nova e Pratinha, bem como, uma próxima 
a escola de São João Batista, para que as mesmas possam beneficiar alunos e populares; 
serviço de reforma completa do posto de saúde, bem como, a reforma do muro ao redor 
do mesmo na comunidade de Morada Nova; Contratação de médico para pelos menos 
possa atender pelo menos três vezes na semana nossa população, bem como, o Retorno 
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da Ambulância e  Reforma no telhado, principalmente na sala odontológica com urgência. 
Em seguida foram colocados em votação que foram aprovados por unanimidades seguido 
dos comentários de apoio dos vereadores Rubens e Dênio. Após foi feita a leitura e a 
defesa do Requerimento de nº 04/18 de autoria do vereador Rubens que solicita o carro 
deste Poder legislativo com combustível suficiente para transportar este Cidadão até 
Belém para que possa fazer fisioterapia todas às quintas-feiras. Em seguida foi colocado 
em votação que foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente agradeceu a presença 
dos ex-vereadores Emanoel e Elizeu em nossa galeria. E não havendo mais nada a ser 
tratado solicitou a vereadora Lima Barbosa para que fizesse a oração final. Após declarou 
encerrada a presente sessão às 10h20mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela 
mesa diretora. Plenário Fernando Conceição da Silva, 07 de junho de 2018.   
 
 

Maria Luísa Valente de Matos 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
        
 


