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 ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 28 / 06 /18. 

 

Às 09h30 do dia 28 de junho do ano de dois e dezoito, a Presidente respeitando os preceitos 
regimentais deu inicio a sessão ordinária, solicitando a vereadora Lina Carmem para que 
fizesse a leitura bíblica e a oração inicial, que o fez no Livro de salmo 93.01 - 05. Em seguida a 
Presidente solicitou ao 2º Secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes, onde 
ficou constatada a ausência dos vereadores; Eduardo, Dênio e Fabson. Em seguida o vereador 
Valdeir pediu a dispensa da leitura da ata anterior que foi aceita por todos. Após a presidente 
fez a leitura dos convites vindo das escolas para participarem do encerramento das aulas do 
primeiro semestre e um oficio da 36ª zona eleitoral, onde solicita o prédio deste poder 
Legislativo para treinamento dos cidadãos que trabalharão como mesário no pleito vindouro. 
Passando ao Pequeno Expediente a vereadora DIONELY parabenizou os vereadores 
Clovisson, Jair e o prefeito pelo trabalho desenvolvido na comunidade de Genipaúba e espera 
que os vereadores continuem unidos e que o verão já havia chegado e espera que os trabalhos 
nas estradas do nosso município viessem iniciar. O vereador JAIR FRANÇA, informou que as 
escolas infantis já estavam encerrando o semestre e disse que hoje 28/06 iniciava a festividade 
de São Pedro da Comunidade de Genipaúba que já se tornou tradição a quais várias pessoas 
prestigiam este evento. A vereadora LINA CARMEM informou dos encerramentos das aulas 
das escolas e parabenizou a direção das mesmas juntamente com os professores, informou 
que já foi realizado o serviço de limpeza da caixa d’água do sistema da Pratinha informou a 
inda que, a igreja Assembléia de Deus de Genipaúba iria estar empenhada na EBF, ensinando 
às crianças a palavra de Deus e um bom caminho a ser seguido, continuando informou que no 
decorrer da semana o prefeito iria iniciar os trabalhos de recuperação da estrada de Mauricia e 
que no dia 19/07 haverá uma grande festa na comunidade de morada Nova entre (homens e 
mulheres). O vereador RUBENS ROCHA, disse que seria esta a ultima sessão e agradeceu a 
paciência de todos e acredita que este primeiro semestre foi produtivo apesar de algumas 
situações, que neste período de recesso pudéssemos caminhar nas comunidades e ficarmos 
atento na questão da segurança publica que neste período de férias iria aumentar o número de 
pessoas no município no mais desejou a todos um feliz recesso. O vereador CLOVISSON, 
agradeceu a Deus por ter sido um sucesso o seu evento folclórico que realizou em sua 
comunidade e convidou todos a participarem da final do campeonato em Genipaúba no 
domingo próximo onde teremos a participação de várias autoridades, radialistas e outros e 
conta com a presença de todos os vereadores. Ato contínuo a Presidente agradeceu ao 
prefeito por ter atendido alguns de seus requerimentos e agora com a chegada do verão com 
certeza iniciará os trabalhos nas ruas das comunidades. Passando ao Grande Expediente. O 
vereador RUBENS falou sobre comissão, dizendo que na sessão retrasada a comissão de 
justiça marcou uma reunião para analisaram alguns projetos e não apareceu nenhum vereador 
e disse que a comissão de orçamento não esta fazendo o seu trabalho, porém estamos 
perdendo a oportunidade de analisarmos e solicitar a criação de algumas situações ao 
município gostaria que as comissões viessem fazer o seu trabalho, visto que isso é muito 
importante a nós e ao município, disse que lamenta a ausência dos vereadores nesta reunião e 
disse que na questão do projeto de endemias foi mal interpretado pelos ACS no dia da votação 
ao veto visto que analisou bastante para poder votar o mesmo. Em a parte o vereador Valdeir, 
disse que a inda a tempo de pedir vistam n a LDO e que também ouviu chacota de alguns ACS 
em sua atitude. Continuando o vereador Rubens disse que a cada forma de decoro o que o 
vereador Dênio fez não tem o apoio dos demais vereadores. Em a parte a vereadora Dionely, 
disse que já havíamos conversado sobre esta questão e não tomamos nenhuma providência 
até porque o vereador Dênio levou para o lado que ele queria e nos deveríamos ter levado para 
o lado que a lei pede, disse que também ouviu chacota de alguns funcionários desta área e se 
colocou a disposição para resolver esta questão. Em a parte o vereador Thiago, disse que na 
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forma que foi apresentado o anteprojeto, estava errado o que era inconstitucional e que 
estamos servindo apenas de politicagens do vereador e que por isso era contra o mesmo e é 
favorável que se cumpra a lei, disse que o constrangimento que o vereador estava passando 
era por causa da falta de respeito desta casa. Continuando o vereador Rubens disse que o 
vereador fez o seu papel e que deve procurar o ministério do trabalho e que os vereadores 
viessem dar o parecer de acordo com a lei. Ato contínuo a presidente disse que se as 
comissões tivessem fazendo realmente o seu trabalho nada disso estaria acontecendo e não 
admite que este funcionário fique fazendo chacotas em cima dos vereadores. Passando a parte 
de proposição foram lidos os requerimentos de nº 013 e 014/18 de autoria da vereadora 
Dionely, onde solicitam Restauração da Iluminação Publica para a Rua do Juquilândia e 
Serviço de Aterramento na área da Escola Libélula com a Construção de uma nova força. Após 
foram colocados em discussão e votação sendo aprovados por unanimidade. Após foi lido o 
Parecer n º 006/18 da Comissão de Finanças e Orçamento  sobre o Projeto de Lei nº 004/18, 
que Institui o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Área da Saúde Municipal a 
qual é favorável ao referido Projeto em tela e  o Parecer nº 011/18 da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação de Leis, que também aprova o Projeto em tela na integra. Após ambos 
foram colocados em discussão e votação que foram aprovados por unanimidades. Em seguida 
foi lido o Parecer nº 007/18 da Comissão de Finanças e Orçamento e o parecer nº 012/18 da 
comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis, onde os mesmos aprovam o Projeto de 
Lei nº 05/2018 Altera a Lei Municipal nº 126 de 2010, que institui o plano de Carreira 
Remuneração do Magistério Público, do Município e de Santa Bárbara do Pará e da outras 
providências, sem alteração               
  
E não havendo mais nenhum assunto a ser tratado à presidente solicitou a vereadora Lina 
Carmem, para que fizesse a oração final. Após declarou encerrada a presente sessão às 
11h50mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela Mesa Diretora. Plenário Fernando 
Conceição, 28 de junho de 2018. 
 
 

    _________________________                ______________________ 
   Maria Luísa Valente de Matos                     Clovisson Silva e Silva 
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__________________________ 
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2º Secretário     


