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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM: 14 / 06 / 2018. 

 
Às 09h30 do dia 14 de junho do ano de dois mil e dezoito, a Presidente interino vereador 
Clovisson respeitando os preceitos regimentais deu inicio a sessão fazendo a chamada dos 
vereadores presentes onde ficou constatada a ausência dos vereadores: Luísa e Fabson 
Dax. Sendo que, somente a vereadora Luísa é que foi justificada pelo presidente. Em 
seguida pediu a vereadora Lina Barbosa, para que fizesse a leitura bíblica e a oração inicial, 
que o fez no Livro de Salmos 33.01-03. Após solicitou a vereadora Dionely para que fizesse 
parte da mesa como 1ª Secretária Interina. Após foi pedida a dispensa da leitura da ata 
anterior que foi aceita por todos.  Passando ao Pequeno Expediente a vereadora 
DIONELY falou sobre Merenda Escolar. Informando a todos que havia sido procurada por 
alguns pais de alunos, os quais lhe disseram que a merenda escolar não está chegando no 
tempo certo e quando chega fica faltando algum tipo de alimento. Por conta disso, gostaria 
que a comissão de educação desta Casa averiguasse esta situação e despois cobrasse de 
quem fosse de direito. O vereador JAIR informou sobre Festa de Encerramento de Aulas. 
Informando a todos que havia acontecido o encerramento das aulas na escoa Bicho da 
Seda e disse que esta foi a primeira vez que viu uma secretária de educação presente em 
uma festinha de encerramento daquela escola. Informou ainda, que o encerramento das 
aulas das escolas de São Joaquim e São Paulo das Pedrinhas, iria acontecer no final da 
semana, 17/06. Por fim, informou da Ação Cidadania com a aquisição de documentos para 
as crianças que estão participando do referido projeto na comunidade de Genipaúba. A 
vereadora LINA BARBOSA se pronunciou para Parabenizar e Informativos. Parabenizando 
a todos os Pastores por terem comemorado seu dia no domingo 10/06, os quais tem como 
reponsabilidade pastorear seus rebanhos. Na oportunidade deixou sua mensagem bíblica 
aos mesmos. Informou a todos, que esteve visitando juntamente com o vereador Clovisson, 
as obras que estão paradas neste município. Sendo que, depois iriam fazer seu relatório e 
enviar ao prefeito para que tome as devidas providências. Disse ainda, que teve a 
oportunidade de acompanhar o prefeito em uma de suas ações no município, onde cobrou 
do mesmo a realização de algumas obras o qual prometeu que em breve iria realizá-las. 
Informou também, que a festividade de São João Batista já iria iniciar e que a mesma 
estava precisando de refletores para iluminar as proximidades da igreja. Por fim, falou que o 
irmão do prefeito estava fazendo um serviço de restauração das luminárias em sua 
comunidade e que não teve a dignidade de informar a vereadora sobre o mesmo, achando 
com isso uma falta de respeito para com a vereadora representante daquela comunidade. O 
vereador EDUARDO que informou que a equipe esportiva do Atlético Barbarense aqui deste 
município estava chegando à fase final do campeonato paraense e desde já agradecia a 
todos pelo apoio que deram direto e indiretamente a esta equipe. Na oportunidade informou 
que um dos atletas sofreu uma grave contusão mais que graças a Deus não foi houve 
nenhuma fratura. Mas, o que lhe deixou triste foi ter que precisar do equipamento do Raio- 
de nossa unidade e o mesmo não está funcionando. Por conta disso, teve de levar o atleta 
até a UPA da Sacramenta onde pode receber o referido atendimento. Sendo que, o 
problema em tudo isso é saber que o equipamento de Raio-X não funciona em nossa 
unidade e gostaria que a comissão procurasse saber melhor desta situação. O vereador 
RUBENS falou sobre Visita Pastoral e Segurança. Informando a todos sobre a visita do 
Arcebispo de Belém D. Irineu que fez no dia 12/06 em nosso município, onde o mesmo 
visitou a pedra fundamental da igreja do Santo Expedito no Bairro Novo, o terreno onde irá 
ser construído a Capela Sagrada Coração de Jesus na Fazendinha e depois disso irá fazer 
sua peregrinação nas demais igrejas católicas das comunidades do município. Quanto a 
Segurança Pública, disse que estava acontecendo alguns arrastões aqui na sede do 
município e não vemos a movimentação da policia para coibir o mesmo. Sendo que, o 
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tenente Leonel estava ausente do município por motivo de está assumindo a guarnição do 
município de Benevides. Sendo que, segundo informações o município só está tendo 
policiamento depois que vem dos balneários, onde os proprietários estão pagando que os 
mesmos possam fazer a segurança nos mesmos. Porém, não é contra que isso aconteça 
até porque todos pagam seus impostos e tem seus direitos mais os mesmos tem de dar o 
apoio também à sociedade. Ato contínuo o PRESIDENTE informou que o Major Wilson que 
estava no comando em Benevides, iria assumir a guarnição em Parauapebas e o Tenente 
Leonel iria assumir o seu lugar em Benevides e é por isso que o mesmo está ausente em 
nosso município, mas, prometeu que sempre que precisarmos estará dando o apoio ao 
nosso município. O vereador DÊNIO informou a todos que havia conversado com o 
sargento Lima, e o mesmo disse que a viatura que temos no município consome muito 
combustível o que está causando dificuldades para atenderem todo o nosso município. 
Sendo que, é por conta disso que as comunidades estão ficando desprovida desta 
segurança. Mas, ainda segundo o sargento esta situação já iria ser resolvida. O vereador 
então, disse que todos merecem o apoio da polícia e esperava que tanto o prefeito quanto 
nós vereadores viéssemos tomar uma providência junto ao governador do estado. Por fim, 
disse que seu anteprojeto havia sido vetado pelo prefeito e se admirava muito da assessoria 
do prefeito em não ver que seu pedido só vem beneficiar os funcionários e por isso iria 
refazer o referido projeto e encaminhar novamente para aprovação nesta para que depois 
seja encaminhado ao executivo. Passando ao Grande Expediente o vereador RUBENS 
falou sobre Rota Turistica e Cultural. Dizendo que esteve na feira do produtor e assistiu 
alguns eventos promovidos pela secretaria de cultura do nosso município. Mas, nada igual 
há tempos atrás onde tínhamos a apresentação de vários grupos folclóricos de todas as 
comunidades do município e pôde sentir esta diferença este ano. Achando que estava 
faltando um incentivo maior por parte da secretária de cultura nestes eventos. Em a parte a 
vereadora DIONELY disse que realmente teve uma grande decaída na cultura este ano em 
nosso município. Sendo que, segundo informações é porque não está havendo o repasse 
financeiro aos grupos para que pudessem montar os mesmos. Visto que, é grande a 
despesa dos grupos e por isso muitos não colocaram novamente seus grupos. Continuando 
o vereador RUBENS disse que isso é de se lamentar, visto que, há tempos atrás as 
comunidades apresentavam seus grupos e hoje sem apresentação desses grupos acaba 
gerando uma má impressão ao município. Em a parte o vereador DÊNIO disse que aos 
poucos o município vem perdendo sua identidade cultural, sendo que, hoje são poucas as 
comunidades que colocaram seus grupos folclóricos para brincar, isso tudo porque não 
vemos um incentivo maior por parte do poder municipal e citou como exemplo, a Vila de 
São José que nunca se quer teve uma visita da secretaria de assistência social e as 
pessoas vivem em um estado de calamidade e por isso pediu aos vereadores que fizessem 
uma visita na mesma para comprovar o que estava falando. Continuando o vereador 
RUBENS disse que iria apresentar um projeto de limpeza das margens de estrada de 
Genipaúba, onde iria pedir o apoio das escolas na educação de coleta de lixos. Sendo que, 
há tempos atrás tivemos um problema porque as crianças estavam pegando diretamente 
nos lixos e isso nos causou certo problema. Disse ainda, que iria apresentar um projeto de 
verão aos jovens do nosso município, com várias modalidades esportivas aos mesmos aqui 
na praça. Em a parte o vereador THIAGO parabenizou o vereador pela ideia, visto que, 
devemos sim dar um incentivo maior as nossas crianças e educá-las também nesta questão 
do lixo e sugeriu que estes folders viéssem explicando o tempo que, por exemplo, o plástico 
leva para se decompor na natureza.  Em a parte também a vereadora LINA BARBOSA 
disse, que as crianças têm só que acompanhar os adultos próximos às escolas, igrejas e 
outros, porque a estrada de Genipaúba é muito longa para que as mesmas possa 
acompanhar neste serviço.  Continuando o vereador RUBENS concordou com a vereadora 
e disse que desta vez as crianças irão apenas incentivar na entrega folders educativos para 
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as pessoas. Sendo que, estes lixos muitas das vezes são jogados pelos próprios moradores 
de nossas comunidades. Em a parte o vereador VALDEIR disse que a ideia é boa e que em 
sessões anteriores apresentou nesta Casa um requerimento pedindo Lixeiras Seletivas nas 
escolas para que as crianças possam selecionar os lixos nas mesmas. Quanto ao problema 
da Cultura. Disse que também tem sido questionado do por que, que não está havendo 
eventos folclóricos este ano em nosso município. Concluindo o vereador RUBENS 
agradeceu os comentários dos vereadores e disse que para esta coleta de lixo, achava que 
poderíamos também contar com o apoio dos alunos do cursinho do vereador Eduardo. Ato 
contínuo o PRESIDENTE disse que esta secretaria de cultura foi criada em 2017 para tratar 
somente desta questão e que havia começado com 15 grupos folclóricos e hoje temos 
apenas 10 grupos, sendo que, 5 entraram apenas para pegar o recurso que muitas das 
vezes é dado pela prefeitura e é por causa disso que o prefeito está deixando de repassar 
este recurso aos grupos. Sendo que, é contra esta situação até porque o custo é muito 
grande para que um grupo possa se preparar para se apresento durante a quadra junina e 
por isso a secretaria de cultura tem que dar este apoio aos mesmos. Visto que, já estamos 
no meado do mês de junho e até então os grupos ainda não tiveram nenhum apoio desta 
secretaria e gostaria que este recurso fosse repassado aos mesmos para que pudessem 
montar seus grupos e gostaria que o prefeito olhasse com mais carinho para esta situação. 
Na oportunidade deixou sua nota de repúdio em cima da direção desta secretária de cultura 
do nosso município. Passando a parte de Proposição foi feita a leitura e a defesa dos 
Requerimentos de nº 012, 013 e 014/18 de autoria do vereador Dênio que solicitam: 
Serviços de Terraplanagem, Asfaltamento e a Implantação da Iluminação Pública nas Ruas da 
Ocupação São José; Serviço de Expansão da Rede de Água Encanada na Rua da Ocupação 
São José; Implantação da Iluminação Publica no Loteamento Novo Uruxi no Bairro Coleipa. 
Em seguida foram colocados em votação que foram aprovados por unanimidades.  Após foi 
feita a leitura e a defesa dos Requerimentos de nº 011 e 12/18 de autoria da vereadora 
Dionely que solicitam: Restauração da Iluminação Pública, Limpeza da Caixa D’água, 
Construção de uma Praça e Roçagem com limpeza das Ruas. Para a Comunidade do 
Paraíso do Tamatateua; Restauração da Iluminação Pública e Limpeza da Caixa D’água. 
Para a Comunidade da Vila de Fátima. Em seguida foi colocado em votação que foi 
aprovado por unanimidade. Após foi feito a leitura do Anteprojeto de Lei de nº 002/18 de 
autoria do vereador Dênio, que Institui no Município de Santa Bárbara do Pará o Mês da 
Escola Bíblica de Férias – EBF. Em seguida foi colocado em discussão onde os vereadores 
Lina Barbosa e Thiago Rocha, parabenizaram o vereador pela apresentação deste 
anteprojeto, o qual visa ajudar na formação de nossas crianças a serem pessoas de bem na 
sociedade. Após foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 
feita a leitura do Parecer de nº 07/18 da comissão de Justiça e Redação de Leis referente 
ao Projeto de Lei nº 003/18, que Dispõe sobre o Pagamento em parcela única e 
parcelamento de tributos municipais de natureza tributária e não tributária em atraso. A qual 
é favorável ao referido projeto de lei. Após foi colocado em votação que foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 003/18, que foi 
aprovado por unanimidade. Após o PRESIDENTE disse que, quanto aos vetos do executivo 
referente aos anteprojetos dos vereadores Jair França e Dênio Braúlio, gostaria que as 
comissões se reunisse com os autores dos mesmos, para que depois de uma analise 
minuciosa pudessem dar seus pareceres, até porque estava faltando algumas assinaturas 
dos membros das comissões nos pareceres apresentados. Em seguida foi feito a leitura dos 
Ofícios vindos do Executivo, que comunicava esta Casa sobre a audiência pública que 
aconteceria no dia 15/06 às 10h00 e da Igreja Evangélica Arca da Aliança que solicitava 
doações de materiais para a referida igreja. Na oportunidade o Presidente disse que esta 
Casa prerrogativas para fazer este tipo de doações e deixou a disposição de cada vereador 
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fazer suas doações. Disse ainda, que a L.D.O já estava nesta Casa para ser analisada e 
que tinha até o dia 30/06 para ser votada, mas, gostaria que já na próxima sessão de 
quinta-feira, a mesma fosse votada. Por fim, leu o ofício também vindo do executivo que 
informava sobre o concurso público para as áreas de Saúde e Educação que acontecerá no 
município. O qual baixou comissão de Justiça e Redação de Leis, para que pudesse fazer 
suas analises e dar seu posterior parecer. E não havendo mais nada a ser tratado solicitou 
a vereadora Lina Barbosa para que fizesse a oração final. Após declarou encerrada a 
presente sessão às 11h20mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela mesa 
diretora. Plenário Fernando Conceição da Silva, 14 de junho de 2018.   
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