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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
DO PARÁ DO ANO DE 2018. 
 
Às 09h00 do dia 12 de julho do ano de 2018, o Presidente Interino, Sr. Clovisson Silva e Silva, 
respeitando os preceitos regimentais deu inicio a sessão Extraordinária pedindo ao vereador 
Thiago Rocha para que fizesse a leitura Bíblica e a Oração inicial, que o fez no livro de Isaias 9-1.  
Após foi feita à chamada onde ficou constatada a ausência das vereadoras Maria Luisa e Lina 
Carmem que foi justificada pelo presidente, que por motivo de saúde não seria possível  participar 
da sessão. Passando ao pequeno expediente o vereador DÊNIO BRAULIO falou sobre 
terraplanagem, dizendo que estava preocupado porque já chegou o verão e as maquinas estão 
quebradas impossibilitada de trabalhar, disse que em conversa com o prefeito o mesmo disse-lhe 
que iria montar uma estratégia para que possa amenizar esta situação. O vereador VITOR 
COSTA falou sobre futebol, dizendo que foi feito uma seleção de alunos que jogam futebol e 
esses jogadores selecionados foram disputar campeonato em São Paulo. o vereador RUBENS 
ROCHA falou sobre recesso, desejando boas férias ao vereadores  e convida para que durante 
esses dias possam visitar as comunidades e fazer relatórios para que na volta do recesso 
possamos trabalhar com mais empenho, disse que falou com o Deputado Passarinho e perguntou 
qual era o seu posicionamento em relação a segurança publica em Santa Bárbara  e disse que vai 
reunir de novo para saber do dinheiro que foi invertido na antiga delegacia e não se tem nenhuma 
solução. O vereador THIAGO ROCHA, parabenizou o incentivo do vereador Dênio com o projeto 
EBF (mês da escola Bíblica de férias), que neste período as Igrejas se reuniram para formar 
cidadãos, disse a inda que algumas igrejas tiveram o apoio da Prefeitura Municipal e que ficou 
incumbido de fazer esta programação na localidade do Aracy. A vereadora DIONELY parabenizou 
o Deputado Otavio Leite pela conquista na Câmara dos Deputados sobre o aumento de salários 
aos agentes de endemias e ACS e também ao vereador Dênio pelo seu projeto aqui na Câmara, 
logo convidou os nobres pares a prestigiarem a garota Santa Bárbara no di 22/07/18 no trapiche 
de Santa Bárbara. Passando ao Grande Expediente o vereador RUBENS ROCHA falou da 
importância de seu projeto que cria a escola do Legislativo, ressaltando que dará mais aumento da 
qualidade e aperfeiçoamento dos trabalhos parlamentares desenvolvido nesta casa de Leis, onde 
pede apoio dos demais vereadores. Ato contínuo o presidente interino achou aplausivo a iniciativa 
do vereador Rubens. Passando a parte de Proposição, foi lido o Projeto de Resolução nº 001/18 
de autoria do vereador Rubens Rocha, que, após baixou comissão de Justiça e Redação de Leis 
para análise. Após o presidente interino, solicitou ao Relator da Comissão de Justiça e Redação 
de Leis, vereador Rubens de Souza Rocha, para que o mesmo pudesse fazer a leitura do Parecer 
de nº 010/18. A qual foi favorável ao projeto de lei nº 002/18 – que dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2019 e da outras providencias sem nenhuma 
alteração gramatical. Em seguida o Parecer foi colocado em votação que foi aprovado por 
unanimidade dos presentes. Após solicitou ao Relator da Comissão de Finanças e Orçamentos 
vereador Thiago Henrique Santos Rocha, para que o mesmo pudesse fazer a leitura do Parecer 
de nº 004/18,da Comissão de Finanças e Orçamento o qual foi favorável ao referido projeto em 
tela com alteração no seu artigo 20, que passa a ser 40% o percentual para abertura de créditos 
suplementares no projeto da LOA 2019. Em seguida o parecer foi colocado em votação que foi 
aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando o PRESIDENTE colocou o projeto de lei 
nº 002/18 – que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício 
de 2019 e da outras providencias em votação que foi aprovado por unanimidade dos presentes, 
de acordo com os pareceres das comissões. E não havendo mais nada a ser tratado solicitou ao 
vereador Thiago Rocha para que fizesse a oração final. Em seguida declarou encerrada a sessão 
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às 10h35. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela mesa diretora. Plenário Fernando 
Conceição da Silva, 12 de Julho de 2018. 
 
 

_________________________________ 
Maria Luísa Valente de Matos 

    Presidente 
RG: 2866851 / CPF: 686.063.032-21   

 
 

________________________________ 
Clovisson Silva e Silva 

1º Secretário 
RG:2610257 / CPF:583.917.202-25  

 
______________________ 

Thiago Henrique Santos Rocha 
2º Secretário 

RG:3337766 / CPF:935.892.552-34 


