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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM: 21 / 06 / 2018. 

 
Às 09h30 do dia 21 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 
onde ficou constatada a ausência dos vereadores: Thiago e Dionely. Sendo que, somente o 
vereador Thiago é que foi justificada pelo presidente. Em seguida pediu ao vereador Jair 
para que fizesse a leitura bíblica e a oração inicial, que o fez no Livro de Salmos 123.01-03. 
Após foi pedida a dispensa da leitura da ata anterior que foi aceita por todos.  Passando ao 
Pequeno Expediente O vereador JAIR falou sobre Posto de Saúde. Dizendo que há duas 
semanas atrás, a comissão de saúde desta Casa havia visitado os postos de saúde das 
comunidades da região de Genipaúba, onde pôde constatar que, nos postos de saúde das 
comunidades de São Paulo das Pedrinhas e de Genipaúba foi feito apenas uma 
camuflagem nos trabalhos realizado nos mesmos. Sendo que, isso foi informado ao prefeito 
e ao secretário de saúde e os mesmos prometeram em tomar as devidas providências. A 
vereadora LINA BARBOSA se pronunciou sobre Eventos. De antemão agradeceu a 
presença de todos nesta Casa e deixou a todos uma mensagem bíblica baseado no livro de 
Apocalipse. Na oportunidade informou a todos da conclusão dos serviços de iluminação 
pública da comunidade de São João Batista, bom como, o serviço de limpeza e da 
contratação do médico para atender a população daquela comunidade. Quanto ao seu 
assunto, disse que a festividade de São João Batista já havia iniciado e que o círio da 
mesma aconteceria no dia 24/06. Informou ainda, que a igreja evangélica Assembleia de 
Deus de Genipaúba, também estaria realizando um grande evento religioso no sábado, 
23/06 e convidou todos a prestigiarem os mesmos. O vereador RUBENS falou sobre Poder 
Legislativo e Audiência Pública. Informando a todos que este Casa havia recebido três 
matérias de grande importância do Executivo, que tratam do concurso público da área da 
saúde, educação e a L.D.O, que precisam ser analisados pelas comissões e desta forma o 
executivo pudesse dar andamento ao concurso público. Sendo que, sua comissão já havia 
analisado os mesmos e dado seu parecer e faltava apenas a comissão de Justiça do 
vereador Thiago dar o seu parecer. Visto que, a L.D.O precisa ser analisado e votado para 
que esta Casa possa entrar de recesso, sendo que, na mesma ainda precisa-se encaixar 
alguns itens que estão faltando na mesma e depois ser encaminhado ao executivo. Porém, 
sua preocupação é por não ver este Poder Legislativo desenvolvendo o seu papel, visto 
que, temos um prazo para votarmos este orçamento. Na oportunidade solicitou da 
Presidente que providenciasse uma mesa com cinco cadeiras para que os membros das 
comissões pudessem se reunir na sala de reuniões desta Casa. Quanto a Audiência 
Pública. Disse que na semana passada o prefeito havia realizado uma reunião nesta Casa 
para que pudesse prestar conta de seus trabalhos, bem como, de seus secretariados e 
parabenizou o prefeito por ter vindo a esta Casa fazer este esclarecimento. Sendo que, hoje 
esta audiência iria continuar devido à mesma não ter sida concluída por motivo de ter 
faltado energia naquele dia. Ato contínuo a PRESIDENTE agradeceu os comentários do 
vereador e justificou a ausência do secretário de saúde, dizendo que por motivo de 
problemas pessoas o mesmo não poderia participar desta reunião. Concluindo o vereador 
RUBENS agradeceu a equipe da S.A.S pelo evento realizado na comunidade de Coleipa, 
mas, lamentava a ausência das comunidades de Pratinha e Morada Nova no mesmo. O 
vereador DÊNIO falou sobre Projeto, ACSs e ACE. Informando a todos que havia 
encaminhado um anteprojeto a esta Casa, onde o mesmo visa beneficiar os funcionários da 
área da saúde. Mas, o mesmo havia sido vetado pelo executivo e encaminhado de volta a 
esta Casa. Sendo que, estes funcionários merecem receber um salário digno pelos 
trabalhos que realizam em nosso município. Visto que, este veto estava neste Poder 
Legislativo e gostaria que os vereadores desse uma melhor atenção para esta classe de 
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trabalhadores. O vereador CLOVISSON falou sobre Cultura, Saúde e Obras. Dizendo que 
no ano de 2016 esta Casa aprovou a criação da Secretaria de Cultura para este município e 
que naquela época o município contava com a participação de vinte e cinco grupos 
folclóricos cadastrados e que tinham o apoio da secretaria. Porém, hoje o município conta 
com apenas sete grupos cadastrado na mesma e isso é uma defasagem muito grande para 
a cultura do nosso município. Sendo que, até hoje já no meado do mês de junho as equipes 
ainda não receberam nenhuma ajuda por parte desta secretaria. Visto que, para se preparar 
um grupo para se apresentar na quadra junina é muito dispendioso e é por isso que muitos 
grupos praticamente deixaram de existir por falta deste apoio. Falou ainda, que teve um 
determinado grupo folclórico que foi pedir permissão para ensaiar no Ginásio Esportivo 
deste município e o mesmo não teve a permissão para isso. Visto que, esta é uma situação 
que no mínimo deveria ser permitido pro esta secretaria. Na oportunidade convidou todos a 
participarem do IX Festival Folclórico que aconteceria na comunidade de Genipaúba no 
dia 23/06, a partir das 20h00. Quanto a Saúde. Disse que havia enviado um ofício ao 
Prefeito e ao Secretário de Saúde, pedindo aos mesmos que viessem fornecer a 
alimentação dos motoristas plantonistas das ambulâncias, para que os mesmos não 
tivessem que ir até suas residências para se alimentar e desta forma deixar seus locais de 
serviços desprovidos. Na oportunidade agradeceu ao prefeito e ao secretário de saúde por 
terem atendido sua solicitação. Quanto a Obras. Disse que sua comissão de Terras e 
Obras, havia visitado algumas obras que estavam em andamento e paradas no município e 
mediante a isso prepararam um relatório e encaminharam ao executivo para que pudesse 
tomar as devidas providências. Informou ainda, que o governo federal já havia liberado 
recursos para a conclusão de algumas obras no município e que o prefeito iria entrar 
apenas com uma contrapartida para a realização das mesmas. Por fim, informou a todos 
que a ponte que dá acesso à localidade Nova Santa Bárbara já estava praticamente 
concluída e esperava que os trabalhos em nossas estradas em breve fossem realizados. 
Passando ao Grande Expediente o vereador VALDEIR falou sobre Projeto Social. 
Dizendo que hoje tem o projeto denominado “bom de Bola, Excelente na Escola” o qual 
visa incentivar nossas crianças e adolescentes a saírem da ociosidade e ter um melhor 
convívio junto à sociedade através do esporte. Visto que, existiam várias crianças que além 
de ser desobediente aos seus pais, ainda estavam ruins nas escolas. Hoje, graças a esse 
projeto vários pais já têm agradecido por ver uma mudança em seus filhos. Disse ainda, que 
as famílias deveriam se cadastrar para que pudessem receber algum tipo de benefício 
social. Falou ainda, que também havia solicitado o espaço do ginásio esportivo para que as 
crianças de seu projeto pudessem treinar no mesmo, mas, pra sua surpresa também foi 
negado. Na oportunidade disse que gostaria de poder contar com o apoio dos pais, dos 
professores, prefeito e vereadores em seu projeto, para que desta forma nossas crianças 
possam ter uma melhor conduta junto a nossa sociedade. Em a parte o vereador 
CLOVISSON parabenizou o vereador por seu projeto e disse que também em sua 
comunidade tem um projeto semelhante a este e que tem a coordenação dos vereadores 
Clovisson e Jair. Sendo que, estes são projetos bonitos e que merecem ter um melhor 
incentivo por parte do poder público. Visto que, nosso projeto já tem o apoio da prefeitura e 
da secretaria de educação e isso é muito bom para nossas crianças. Em a parte o vereador 
RUBENS parabenizou os trabalhos dos vereadores em seus projetos e disse que também 
irá apresentar um trabalho social em prol dos Camaroeiros de nosso município. Na 
oportunidade parabenizou o presidente da liga, senhor Veras, pelo título de ganhou da 
assembleia legislativa, pelo trabalho que vem desenvolvendo na área do esporte com os 
jovens aqui em nosso município. Continuando o vereador VALDEIR parabenizou também 
os vereadores Clovisson e Jair por seus projetos na comunidade de Genipaúba e pediu 
desculpas por ter faltado na reunião de sua comissão e informou a todos que a equipe 
esportiva do Atlético Barbarense havia terminado sua tarefa no Parazão sub 17 e 
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parabenizou o apoio das pessoas que deram direto e indiretamente a esta equipe esportiva 
do nosso município. Em a parte o vereador EDUARDO parabenizou o vereador por seu 
projeto e disse que hoje temos vários projetos em andamento em nosso município e isso 
mostra a vontade que temos de trabalhar em prol de nossa população. Sendo que, muitas 
das vezes temos a vontade mais não temos o apoio necessário para que possamos colocar 
o mesmo em ação, mas, esperava que no próximo ano viéssemos ter este apoio. Informou 
ainda, que a equipe do Barbarense encerrou sua campanha no Parazão e que em breve 
iriam fazer uma cerimônia para agradecer aos jogadores, bem como, seus familiares e 
todas as pessoas que apoiaram direto e indiretamente esta equipe. Em a parte também o 
vereador DÊNIO parabenizou o vereador por seu projeto e disse que são estes tipos de 
projetos que nos dão entusiasmo para trabalhar. Disse ainda, que temos também o projeto 
Escola Bíblica de Férias, que também visa incentivar nossas crianças e gostaria que este 
projeto viesse também beneficiar nossas meninas e não só os meninos e que em breve este 
projeto viesse atender as crianças das comunidades, Ana Júlia e Nova Santa Bárbara. Em a 
parte o vereador JAIR parabenizou o vereador por seu projeto e disse que o esporte gera 
cidadania, sendo que, muitas dessas crianças não têm uma base de apoio e por isso 
tendem a tomarem outra direção. Informou ainda, que em seu projeto apenas duas crianças 
estavam mal na escola e por isso iriam ser penalizado para que pudessem se recuperar na 
escola. Por fim, parabenizou a escola Mônica por ter sido a única escola do município que 
tirou uma nota boa no programa “Mais Alfa” realizado pelo MEC. Concluindo o vereador 
VALDEIR agradeceu os comentários dos vereadores e disse que são através desses 
projetos que temos a oportunidade de penalizar essas crianças que não querem nada com 
os estudos. Ato contínuo a PRESIDENTE disse que temos vários projetos na área do 
esporte voltado as nossas crianças e jovens, mas, também não podemos deixar de dizer 
aos pais, que o principal papel nisso tudo é deles por serem eles quem passa o maior 
tempo com seus filhos. Disse ainda, que a intenção dos vereadores com esses projetos é 
boa, mas, a família precisa entender que o papel principal é dela, em fazer com que estes 
projetos venham dar certos. O vereador DÊNIO falou sobre Poder Legislativo. Dizendo que 
devemos fazer uma melhor reflexão no que realmente compete a esta Casa e nas coisas 
que não às compete. Visto que, somos um órgão independente da prefeitura e por isso 
devemos buscar uma melhor forma de vida para os nossos munícipes. Visto que, o nosso 
trabalho é de fiscalizar os trabalhos em nosso município. Disse ainda, que acredita que o 
nosso trabalho deve ser publicado e por isso pediu que nossas sessões fossem transmitida 
ao vivo por meio das redes de comunicações, assim como já acontece no senado, na 
assembleia legislativa e outros. Visto que, hoje vivemos na era da informática então nada 
mais justo que também viemos nos modernizar. Sendo que, temos vários projetos e 
solicitações que não são do conhecimento de nossa população e desta forma, com certeza 
os mesmos passarão a serem conhecidos. Em a parte o vereador CLOVISSON disse que o 
nosso trabalho está sendo feito, tanto é que, acredita que esta é a melhor câmara de todos 
os tempos. Porém, o problema é que muitas das vezes cobramos com muito carinho e é por 
isso que as coisas não feitas. Sendo que, sabermos das dificuldades financeiras que ora o 
município vem passando, mas, nem por isso deixamos de fazer o nosso trabalho. Visto que, 
temos a prorrogativa de cobrar estas situações do executivo. Finalizando, parabenizou o 
vereador por seu tema e disse ao povo presente, que nosso regimento interno não permite 
que nossas sessões sejam filmadas, mas, a presidente para ver as coisas funcionarem com 
transparência estava abrindo uma exceção para que isso estivesse acontecendo hoje. 
Continuando o vereador DÊNIO disse que a lei nos dar a prerrogativa de cobrarmos 
algumas situações de nossas autoridades, visto que, somos da base do governo o que nos 
dar mais força ainda para fazermos tais cobranças, principalmente no que se refere à 
segurança pública do nosso município. Ato contínuo a PRESIDENTE disse que este é um 
tema bastante pertinente e sugeriu que fizéssemos um ressumo do real papel de um 
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vereador, para que pudéssemos apresentar a nossa população quando fossemos 
questionados, até porque muitas pessoas não sabem do real papel de um vereador e é por 
isso que muitas das vezes nos criticam. Disse ainda, que hoje temos várias obras sendo 
realizadas com recursos próprios no município. Porém, temos consciência que se não for 
com a ajuda do governo federal, o município não tem de onde tirar recursos para a 
realização de tais obras, mas, faz parte do nosso papel em cobrar do gestor municipal. Na 
oportunidade informou a todos que iria suspender a sessão por alguns minutos, para que a 
secretária de assistente social pudesse explanar o seu trabalho. Retomando a sessão a 
Presidente passou a parte de Proposição onde foi feita a leitura e a defesa do 
Requerimento de nº 018/18 de autoria da vereadora Lina Barbosa que solicita: Asfalto para 
as ruas São Francisco, Samambaia e recuperação do asfalto da Rua maia e Rualdes, bem 
como, Abastecimento de Água para o Loteamento Paz de Deus. Após foi colocado em 
votação que foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura e a defesa do 
Requerimento de nº 005/18 de autoria do vereador Rubens que solicita: o Total de 
investimento de contrapartida em prol da Segurança Publica em nosso Município, quais são 
eles e onde estão sendo investidas. Após o mesmo foi colocado em votação que foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura e a defesa dos Requerimentos de 
nº 015 e 016/18 de autoria do vereador Dênio que solicitam: Pavimentação Asfáltica da Rua 
São Jorge no Livramento; Renovação da Pavimentação Asfáltica com a implantação de 
Calçadas nas Ruas Fernando Ferrari e Antônio Lisboa. Após foram colocados em votação 
que foram aprovados por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura e a defesa do 
Requerimento de nº 005/18 de autoria da vereadora Luísa que solicita: Construção de uma 
Feira Coberta na localidade de Pau D’arco. Após foi colocado em votação que foi aprovado 
por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do Parecer de nº 008/18 da comissão de 
Justiça e Redação de Leis, a qual é favorável ao veto do executivo referente ao 
Anteprojeto de Lei nº 001/2018, de 04/05/18, de autoria do vereador Dênio – Que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a repassar aos Agentes comunitários de Saúde e aos Agentes 
de Combate as Endemias incentivo financeiro adicional. Em seguida o parecer foi colocado 
em discussão onde o vereador DÊNIO, disse que este é um direito adquirido pelos 
servidores e que não estão sendo repassado a estes funcionários, visto que, este é o piso 
salarial nacional do FUNDEB e que deve repassado aos mesmos e por isso gostaria que o 
prefeito viesse acatar este anteprojeto. O vereador RUBENS sugeriu ao vereador Dênio, 
que juntasse documentos e ingressasse com uma ação na justiça, achando que esta é a 
melhor forma de se resolver esta questão e por isso era favorável ao veto. O vereador JAIR 
disse que o executivo estava se baseando na lei aprovada em 2010, achando uma injustiça 
com os funcionários daquela época que também tinham direito a este salário e que não 
receberam, por isso disse ser contrário ao veto. Após foi colocado em votação o Parecer 
que aprovava o veto, o qual teve 6 votos contrários e 1 voto a favor. Sendo assim derrubado 
o veto do executivo. Em seguida foi colocado em votação o referido anteprojeto de nº 
001/18 de autoria do vereador Dênio, que foi aprovado pela plenária. Após foi feita a leitura 
do Parecer de nº 009/18 da comissão de Justiça e Redação de Leis, a qual foi favorável 
ao Veto do Executivo, referente ao Anteprojeto de Lei nº 003/2018, de 19/04/18, de autoria 
do vereador Jair França – Que Cria a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho no 
Município. Em seguida o parecer foi colocado em discussão onde os vereadores acharam 
por melhor retirar o anteprojeto para que viesse ser refeito baseado na constituição. Após a 
discussão o vereador Jair retirou o seu anteprojeto para que pudesse ser refeito. Em 
seguida foi feito a leitura dos Pareceres de nº 011 e 012/18 da comissão de Justiça e 
Redação de Leis, os quais são favoráveis aos Projetos de Leis de nº 004 e 005/18, Que 
dispõem sobre Plano de Carreira e Institui o Plano de Carreira e Remuneração dos 
Servidores da Secretaria de Saúde Municipal; Institui o Plano de Carreira e Remuneração 
do Magistério Público do Município. Após foram colocados em discussão onde foi sugerido 
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que no projeto do Magistério fosse acrescentado no cargo de servente, ensino fundamental 
incompleto para este cargo. E para o cargo de secretário escolar com formação completa. 
Em seguida foram colocados em votação que foram aprovados por unanimidade com as 
seguintes emendas. Após foi colocado em votação os referidos projetos de leis, que foram 
aprovados por unanimidades com as seguintes alterações acima citada. Em seguida a 
Presidente baixou comissão de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e Orçamento, o 
Projeto de Lei nº 06/18 de autoria do Executivo, de 19/06/18 – Que Institui o Plano de 
Carreira e Remuneração dos Servidores da Prefeitura Municipal. Para que as mesmas 
pudessem analisar e dar seu posterior parecer. E não havendo mais nada a ser tratado a 
presidente solicitou ao vereador Jair para que fizesse a oração final. Após declarou 
encerrada a presente sessão às 13h40mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela 
mesa diretora. Plenário Fernando Conceição da Silva, 21 de junho de 2018.   
 
 

 
___________________________                ______________________ 

   Maria Luísa Valente de Matos                     Clovisson Silva e Silva 
             Presidente                                              1º Secretário 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 


