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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 22/02/18. 
 

Às 09h57mn do dia 1º de março do ano de dois e dezoito (01/02/2018), a Presidente 
respeitando os preceitos regimentais deu inicio a sessão ordinária solicitando aos vereadores 
Valdeir e Fabson Dax, para que fizessem parte da mesa como 1º e 2º secretários interinos. Em 
seguida solicitou ao 2º secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes onde ficou 
constatada a ausência somente do vereador Thiago. Após solicitou ao vereador Jair para que 
fizesse a oração inicial e a leitura bíblica, que o fez no Livro de Salmos 140.07-14. Em seguida 
o vereador Valdeir solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior que foi aceita por 
todos. Passando ao Pequeno Expediente o vereador FABSON se pronunciou sobre 
Informações Gerais. Informando a todos que a ponte que dá acesso a comunidade Nova Santa 
Bárbara havia desabado e que estava causando grandes transtornos aos moradores da 
referida comunidade. Por conta disso, esteve visitando os trabalhos na mesma e lá solicitou do 
engenheiro a construção de uma passarela ao da ponte para que os pedestres pudessem 
trafegar com mais tranqüilidade e segurança. Só que, até então a mesma não havia sido feita e 
o engenheiro deu um prazo de 15 dias para dar a obra pronta. Na oportunidade agradeceu ao 
prefeito por ter enviado uma equipe para fazer os trabalhos naquela ponte. Informou também 
que o sistema de água na localidade do Bambu, já estava em processo de finalização e que 
em breve aquela população estaria usufruindo deste benefício. A vereadora DIONELY 
agradeceu ao prefeito por ter ordenado os serviços de limpeza e de reposição de luminárias na 
Rua Magalhães Barata. Agradeceu ainda, os trabalhos que vem sendo desenvolvido na área 
da agricultura do nosso município e por fim, disse que gostaria que os secretários municipais 
viessem informar esta Casa dos eventos quer seriam realizados por suas secretarias, para que 
desta forma possamos vir a participar dos mesmos. Falou isso, porque estavam acontecendo 
evento no município, o qual só não estava participando porque não havia sido informada do 
mesmo. O vereador JAIR FRANÇA agradeceu aos senhores Laucy, secretário de saúde, 
Adércio, assessor da assistente social e Salomão, responsável pelo setor de identificação. 
Agradeceu aos mesmos por terem atendido as pessoas que encaminhou aqueles órgãos. O 
vereador VALDEIR se pronunciou sobre Informativo e Delegado. Informando a todos que no 
domingo, 25/02, apoiou o evento esportivo que aconteceu em uma Chácara na comunidade de 
Pau D’arco, onde jovens de 12 a 15 anos participaram de uma peneira, para que pudessem 
participar de um clube esportivo de Marituba. Quanto ao Delegado, disse que o mesmo há 
tempo vem prometendo em resolver uma situação de uma determinada família aqui da Santa 
Rosa e toda vez que os mesmos vão à delegacia o delegado nunca está lá. Sendo que, 
segundo informações o prefeito vem pagando uma residência aqui no município para que o 
mesmo possa dar mais apoio aos nossos munícipes, mas, não é isso que vem ocorrendo. Por 
isso, gostaria que fosse tomada uma providência em cima desta situação. O vereador 
EDUARDO se pronunciou sobre Informativo. Informando a todos que, aqui na sede de nosso 
município existe um clube devidamente legalizado junto a Federação Paraense de Futebol e 
que está apto para representar o município nos eventos esportivos realizado pela mesma. 
Sendo que, os treinos desses jovens acontecem aos sábados em uma chácara em Pau D’arco 
e convidou todos a darem os seus apoios. Informou ainda, que o Deputado Eder Mauro irá 
apoiar esta equipe independentemente de siglas partidárias. Visto que, este é um projeto de 
grande importância ao nosso município, o qual visa tirar nossos jovens da ociosidade e quem 
sabe assim, dar um futuro junto ao esporte aos mesmos. Sendo que, para isso gostaria de 
poder contar com o apoio da administração municipal. O vereador RUBENS falou sobre 
Esporte e Serviço Militar. De antemão pediu a presidente desta Casa que encaminhasse uma 
moção de pesar aos familiares enlutados do senhor Santa Rosa que veio a falecer em nosso 
município. Na oportunidade agradeceu os comentários do vereador Eduardo no que se refere 
ao esporte e ao senhor Veras, presidente da liga esportiva deste município pelo trabalho que 
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vem desenvolvendo a frente desta entidade. Disse ainda, que hoje as competições realizadas 
em nosso município são todas premiadas com cerveja no final, e isso é um grande incentivo 
aos nossos jovens que poderão vir a caírem no alcoolismo. Sendo que, temos muitos jovens 
bons de bola que poderão vir a se perder por causa da bebida alcoólica. Quanto ao Serviço 
Militar. Disse que teve a oportunidade de visitar o prédio onde funciona este trabalho, e pôde 
ver que o mesmo está necessitado de uma reformava com urgência. Disse ainda, que todos os 
jovens que vão para se alistarem todos são reprovados por muitas das vezes não serem 
orientados naquele órgão a servirem a pátria, achando que os mesmos deveriam ser enviados 
para outro órgão onde pudessem ser mais bem avaliados. Ato contínuo a PRESIDENTE leu 
alguns convites que tinha em mãos, onde convidavam para a abertura da Campanha do 
Câncer do Colo do Útero e para o evento que aconteceria na escola do assentamento abril 
vermelho, a qual solicitava desta Casa a doação de 30 quilos de feijão e 30 quilos de milho 
para que pudessem ser ofertados aos agricultores. Passando ao Grande Expediente o 
vereador JAIR falou sobre Transporte Alternativo da Região de Genipaúba. Dizendo que os 
trabalhadores daquela região estão sendo prejudicados ao retornarem as suas residências por 
causa da falta de transporte no horário de 20 h da noite que não está havendo. Com isso, 
muitos são obrigados a pagarem de 15 a 20 reais aos motos taxis para poderem chegar as 
suas residências, isso sem falar nas super lotações, passageiros sendo transportados no 
bagageiro e dos rachas que muitas das vezes acontecem entre os motoristas. Porém, antes 
que algo de bastante grave venha acontecer neste transporte devemos tomar providências 
mais enérgicas em cima desta situação. Em a parte o vereador RUBENS disse que muito já se 
falou sobre este assunto nesta Casa não só do transporte da região de Genipaúba mais de 
todo o município, onde o prefeito apenas prometeu que iria tomar uma providência mais até 
então nada foi feito e sugeriu que reuníssemos mais uma vez com o prefeito para cobrar 
providências para esta situação. Continuando JAIR disse que este não cumprimento de horário 
vem deixando nossos trabalhadores em má situação e por isso gostaria que a presidente 
intercedesse junto ao prefeito e saber o que providências o mesmo irá tomar a esse respeito. 
Sendo que, várias reuniões foram realizadas para que os mesmos pudessem se regularizar e 
assim passarem a terem algum direito, mas, até então não houve esta regularização e agora 
alguns estão querendo saber de suas cartas para que possam fazer a aquisição de suas Vans. 
Em a parte o vereador CLOVISSON disse que tudo que fizemos está registrado em ata e o 
prefeito nada fez para resolver esta situação. Sendo que, o que vemos hoje são proprietários 
de Kombis tentando se organizar em benefício próprio e que não estão nem aí para os 
passageiros. Visto que, está preste em acontecer acidentes graves em nossa estrada e talvez 
só depois disso seja tomada alguma providência. Disse ainda, que devemos entrar com uma 
ação no Ministério Público contra esta situação e que só irá reunir novamente com estes 
proprietários se estiverem presentes Ministério Público, Prefeito, Vereadores e os proprietários. 
Sendo que, não podemos nem recorrer à Polícia Rodoviária porque a mesma pega propina dos 
proprietários e desta forma permite que estas irregularidades continuem acontecendo. Em a 
parte o vereador DÊNIO disse que estamos a mais ou menos oito anos nesta luta e ainda não 
conseguimos avançar nenhum passo e o que vemos são policiais multando e recolhendo 
veículos de nossa população, principalmente das pessoas do assentamento abril vermelho, os 
quais são agricultores e utilizam de suas motos como meio de transporte. Por conta desses 
abusos arbitrários desses policias, sugeriu que viéssemos a denunciar os mesmos. Em a parte 
a vereadora LINA BARBOSA disse que realmente esta situação desse transporte tem que ser 
comunicado ao Ministério Público Federal, até porque hoje estamos servindo de chacota 
perante nossa população, que dizem que nós não estamos fazendo nada para solucionar este 
problema e gostaria que realmente antes que algo de mais grave venha ocorrer com esses 
passageiros que seja tomada uma providência. Falou ainda, que segundo os próprios 
motoristas só não está havendo o horário de 20 h, por causa do medo de serem assaltados 
nesse horário. Em a parte o vereador VALDEIR disse que já tem pena da população aqui da 
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sede que sofre com este transporte, imagina da população da região de Genipaúba que é mais 
distante. Por isso, concordou com a sugestão de entrarmos com uma ação no Ministério 
Público em cima desta situação. Finalizando o vereador JAIR agradeceu os comentários de 
apoio de todos e disse que houve o aumento da passagem no ônibus e que no alternativo 
estão querendo também aumentar, mas, está orientando os passageiros a não pagarem até 
que haja uma reunião para decidirem o mesmo. Ato contínuo a PRESIDENTE disse que essa é 
uma luta que vem de longos tempos e que ainda não houve uma solução. Porém, o nosso 
trabalho está sendo feito e esperava que o prefeito tomasse uma atitude mais enérgica e 
resolver esta situação. Visto que, temos o DEMUTRAN para ser implantado no município mais 
isso ainda não aconteceu. Sendo que, os condutores só irão sentir quando a situação estiver 
saindo dos seus bolsos e enquanto isso, quem sofre é a população que vem tendo parte de 
seus salários destinados apenas para pagamento de transporte. Por fim, disse que iria enviar 
um ofício ao prefeito pedindo providências em cima dessas situações. Na oportunidade 
franqueou a palavra o Secretário de Meio Ambiente para que pudesse fazer explanar sua 
plataforma de trabalho prevista para o município. Com a palavra o secretário fez sua 
explanação fazendo um resumo dos trabalhos que já foram realizados, bem como, o que já 
havia adquirido junto à secretaria ao município. Na oportunidade agradeceu a esta Casa por ter 
aprovado a implantação desta secretaria, dando assim condições para que se viesse fazer este 
tipo de trabalho de preservação ambiental em nosso município. Em seguida franqueou a 
palavra para que os vereadores pudessem fazer seus questionamentos. Após responder a 
cada questionamento, os vereadores agradeceram ao secretário por ter vindo a esta Casa e ter 
tirado algumas duvidas que ainda poderiam está existindo. Retomando a sessão a 
PRESIDENTE passou a parte de Proposição onde foi feita a leitura dos Requerimentos de nº 
01 e 02/18 de autoria da vereadora Lina que solicitam Serviços de roçagem, retirada de 
entulho, e limpeza geral de todas as Ruas e Reparo na iluminação pública da 
localidade da Coleipa; Serviços de roçagem e limpeza geral em todas as Ruas e Reparo 
na iluminação pública das localidades de Pratinha, Morada Nova e Nova Jerusalém. 
Após a defesa os mesmos foram colocados em votação que foram aprovados por 
unanimidades. Na oportunidade o vereador Valdeir pediu permissão para se ausentar da 
sessão que foi concedido por todos. Assim como também a Presidente pediu permissão 
para se retirar da sessão devido problemas de saúde, mas, antes de se retirar requereu 
verbalmente que a próxima sessão ordinária do dia 08/03, fosse uma sessão especial 
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Em seguida foi colocado em votação 
que foi aprovado por unanimidade. Após foi feita a leitura do Requerimento de nº 01/18 
de autoria do vereador Dênio que solicita Serviços de Recuperação Asfáltica da estrada 
que dá acesso a localidade do Caiçáua. Em seguida foi colocado em votação que foi 
aprovado por unanimidade. Após foi feita a leitura dos Requerimentos de nº 01, 02, 03 e 
04/18 de autoria da vereadora Dionely que solicitam: Serviços de Recuperação de 
Iluminação Pública, Revitalização da praça e Tapagem de bueiros para o condomínio da 
COHAB; Serviços de Recuperação do Asfalto da Rua Gregório Cruz; Concessão de 
pagamento de adicional noturno e insalubridade aos enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e auxiliares de serviços gerais que atuam nesta unidade de saúde; 
Construção de uma parada de Ônibus coberta no ponto de ônibus da Rua Fernando 
Ferrari esquina com a Rua Getúlio Vargas. Em seguida foram colocados em votação que 
foram aprovados por unanimidades. Após foi feita a leitura dos Requerimentos de nº 01 e 
02/18 de autoria do vereador Clovisson que solicitam Confecção de vinte (20) placas de 
advertências a serem colocadas de ambos os lados nas mergens da Rodovia PA 408 
com os seguintes dizeres: “Não Jogue Lixo, Preserve o Meio Ambiente”, e 
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que possa se estender também as estradas das comunidades do Aracy, Caiçáua e São 
Bento; Construção de trezentos (300) metros de Ponte em Concreto com corre-mão em 
toda sua extensão na localidade de Joacáca situada na comunidade de Maurícia. Em 
seguida foram colocados em votação que foram aprovados por unanimidades seguido dos 
comentários de apoio dos vereadores: Dênio e Lina Barbosa. Em seguida foi feita a leitura do 
Projeto de Lei nº 014/18 que Institui o Tratamento Diferenciado e Favorecido a ser 
Dispensado à Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte no município. Em seguida foi 
baixado comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e Orçamentos, para que 
depois de suas análises minuciosas pudessem dar seus posteriores pareceres. E não havendo 
mais nenhum assunto a ser tratado o presidente interino solicitou ao vereador Jair para que 
fizesse a oração final. Após declarou encerrada a presente sessão às 12h41mn. Esta ata após 
lida e discutida vai assinada pela Mesa Diretora. Plenário Fernando Conceição, 01 de Março de 
2018. 
 
 

_________________________                ______________________ 
Maria Luísa Valente de Matos                     Clovisson Silva e Silva 

Presidente                                                  1º Secretário 
 
 

__________________________ 
Fabson Henrique Dax 

2º Secretário 


