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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
DO PARÁ DO ANO DE 2018. 
 

Às 09h20 do dia 16 de agosto do ano de 2018, a Presidente respeitando os preceitos regimentais 
deu inicio a sessão ordinária pedindo ao vereador Rubens para que fizesse a leitura Bíblica e a 
Oração inicial, que o fez no livro de Salmos 23.01-03. Após foi feita à chamada onde ficou 
constatada a ausência dos vereadores: Thiago e Dionely. Passando ao pequeno expediente a 
PRESIDENTE informou a todos que iria enviar uma moção de pesar em nome deste Poder 
Legislativo aos familiares enlutados da professora Antônia e de seu esposo. Informou ainda, do 
convite enviado a esta Casa para participarmos do evento em alusão ao aniversário do Conselho 
Tutelar que aconteceria no dia 24/08 no Centro Comunitário e da noitada da Câmara e Prefeitura 
na festividade da comunidade de Pau D’arco que aconteceria na noite do dia 17/08. O vereador 
FABSON pediu desculpas a todos por não ter participado da sessão anterior. Na oportunidade 
agradeceu ao prefeito por ter atendido algumas de suas reivindicações, mas, gostaria que o 
mesmo não viesse realizar algo em nosso município somente na base da pressão. Por fim, 
parabenizou todos os pais por sua data comemorativa que havia ocorrido no ultimo dia 12/08. A 
vereadora LINA BARBOSA informou sobre o Posto de Saúde de Morada Nova. De antemão disse 
que lamentava a ausência de alguns vereadores em nossa 1ª sessão ordinária e na oportunidade 
disse que estava satisfeito com a atitude do prefeito, em mandar reformar o posto de saúde da 
comunidade de Morada Nova, o qual em breve segundo o próprio prefeito voltaria a funcionar, 
desafogando assim o atendimento no posto de saúde da comunidade de São João Batista, para o 
qual gostaria da intervenção desta Casa junto ao prefeito, para que o mesmo viesse dar mais 
atenção aquele posto o qual está necessitado de mais atendimento médico a nossa população. O 
vereador RUBENS falou sobre Transporte Público de nosso Município. Dizendo que durante o 
mês de julho os ônibus que fazem a linha Santa Bárbara/Belém, a maioria deles estava fazendo a 
linha Belém/Mosqueiro, deixando assim nossa população a mercê nas paradas de ônibus. Sendo 
que, por conta disso foi procurado por alguns usuários que lhe questionaram o porquê que esta 
situação todo ano acontecia em nosso município. O vereador então procurou a direção da 
empresa para cobrar uma explicação sobre a questão e foi só depois disso que a direção colocou 
mais ônibus para atender nossa população. Na oportunidade, pediu a comissão de transporte 
desta Casa para que pudesse acompanhar esta situação e que ainda acredita que tem que haver 
o meio de integração deste transporte, até porque a distância de Santa Bárbara para Belém é 
muito grande e nenhuma empresa vai querer assumir este problema de nosso município. Na 
oportunidade sugeriu que viesse ser construído um banheiro, ou então que viesse ser implantado 
um banheiro químico para atendimento ao público aqui no final da linha. Por fim, disse que o 
transporte alternativo que atende a região de Genipaúba estava uma bagunça e mais uma vez 
pediu para que a comissão viesse tomar uma providência em cima desta situação. Visto que, 
nenhuma dessas Kombis tem placa vermelha, o que lhe dá permissão para trafegar conduzindo 
passageiro naquela região. Ato contínuo a PRESIDENTE pediu à comissão que viesse tomar as 
providências cabíveis em cima destas situações. Passando ao Grande Expediente o vereador 
DÊNIO falou sobre Eleição 2018. Dizendo que a campanha para as eleições haviam começado e 
que também haviam montado um calendário mostrando aos candidatos o que é, e o que não é 
permitido se fazer em suas campanhas. Por conta de todas essas mudanças, ficava se 
questionando se isso seria melhor ou não a população, sendo que, achava que com essas 
mudanças a comprar de votos ficaria mais fácil aos candidatos. Disse ainda, que por causa do 
grande índice de políticos corruptos, muitas pessoas dizem que não irão votar em ninguém, a não 
ser que venha ganhar algo em troca. Sendo que, tudo isso vem refletir em cima de nós vereadores 
que somos a parte mais fraca da política. Quanto ao problema de transporte citado pelo vereador 
Rubens, disse que este é de competência do prefeito em resolver, porque é ele quem dá a 
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concessão para que uma determinada empresa venha a trafegar no município. Em a parte o 
vereador RUBENS disse que, em certa parte temos uma parcela de culpa por deixarmos muitas 
das vezes de fazer o nosso papel e ficar se preocupando com coisas que não tem tanta 
importância e deixando de lado o que realmente é importante. Continuando o vereador DÊNIO 
concordou com o vereador e disse que o nosso município durante esses quatro anos que se 
passaram, só tinha o deputado Joaquim Passarinho como referência. Mas, agora às esperas das 
eleições vão aparecer vários candidatos em busca dos votos de nossa população e depois iriam 
sumir de novo e gostaria que a nossa população ficasse atento e não viésse reeleger esses 
candidatos que ainda estão na ativa. Em a parte a vereadora LINA BARBOSA agradeceu a 
presença dos ex-vereadores Emanoel e Elizeu que se encontravam em nossa galeria e disse que, 
quem realmente tem dinheiro ganha uma eleição. Na oportunidade pediu ao candidato vereador 
Eduardo, que não viésse se desmotivar em sua caminhada política por causa de tudo isso que 
vem ocorrendo no cenário político de nosso país, até porque se for da vontade de Deus com 
certeza sairá vitorioso desta batalha. Disse ainda, que é de se lamenta que nem bem começou a 
campanha política e já existe candidato comprando voto, o que facilitará ainda mais sua vitória. 
Porém, no final das contas quem sofrerá as conseqüências é a população. Continuando o 
vereador DÊNIO disse que este problema do transporte alternativo da região de Genipaúba, já 
vem se arrastando há muito tempo e o prefeito nada fez para resolver a situação. Sendo que, 
também é de sua competência em resolver porque é ele quem dá a concessão para os mesmos 
trafegarem. Por fim, sugeriu que o terminal rodoviário do nosso município, seja construído na feira 
do produtor para que possa dar uma maior movimentação na mesma. Em a parte o vereador 
EDUARDO disse que havia visitado o município de Peixe Boi e que havia ficado encantado com a 
beleza e com a limpeza do mesmo. Sendo que, é um município pequeno mais bem arrumado. 
Enquanto que o nosso também é um município pequeno mais não consegue ser arrumado. 
Concluindo o vereador DÊNIO agradeceu os comentários de todos e disse que também havia 
visitado alguns municípios pequenos que sobrevivem somente do fundo de participação dos 
municípios – FPM, mas, que também são bem arrumadinhos, diferentemente do nosso que não 
consegue se arrumar. Finalizando, disse que há tempos atrás vem apoiando um determinado 
cidadão, o qual tem lhe dado total apoio em suas situações e hoje o mesmo é candidato a 
deputado estadual e pelo trabalho que vem fazendo com certeza será um dos mais votados nesta 
eleição e esperava que a população viesse apoiar aqueles políticos que realmente merece. O 
vereador RUBENS falou sobre Meio Ambiente. Dizendo que era uma tristeza ver o acumulo de 
lixo nas margens da Rodovia  Augusto Meira Filho próximo a comunidade do Livramento. Sendo 
que, o secretário de meio ambiente já esteve nesta Casa mostrando seu plano de trabalho, mas, 
até então nada fez para amenizar a situação ambiental. Porém, o que temos visto é a falta de 
entrosamento entre as secretarias e que por conta disso gostaria que esta Casa convocasse 
novamente o secretário, para que o mesmo possa explicar o porquê que isso ainda continua 
acontecendo em nosso município. Disse ainda, que gostaria que houvesse uma fiscalização por 
parte da prefeitura nossos balneários existentes em nosso município e assim poder ter mais 
controle sobre os mesmos. Gostaria também que o secretário de meio ambiente viésse a fazer 
realmente o seu trabalho de fiscalização, principalmente nas nascentes de nosso município e 
deste desta forma venha mostrar a nossa população o tipo de água que consumimos em nosso 
município. Na oportunidade relatou um fato que ocorreu com sua pessoa no balneário “Meu Xodó”, 
onde fez um determinado comentário com o proprietário do mesmo, referente à lei de preservação 
das nascentes, as quais enchem os nossos balneários e também sobre a deterioração das 
margens do mesmo. E disse ter ficado surpreso com a resposta que o proprietário lhe deu 
dizendo: “que não dependia de nenhum político para que pudesse funcionar seu balneário”.  Em a 
parte o vereador DÊNIO disse que este proprietário só havia respondido assim porque com 
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certeza havia feito seu balneário sem a ajuda de nenhum político. Mas, o mesmo tem saber que 
existe uma lei de preservação da natureza e que deve ser respeitada, para que desta forma possa 
haver um controle nos mananciais e gostaria que a secretaria de meio ambiente viesse a fiscalizar 
estas situações. Também em a parte o vereador CLOVISSON disse que as margens da estrada 
de Genipaúba já estão virando um lixão e sugeriu que viéssemos pontuar as coisas que iríamos 
tratar com o secretário quando o mesmo viesse a esta Casa. Informou ainda, que há dias atrás foi 
solicitado o serviço de sinalização e de colocação de placas de advertências as margens da 
estrada de Genipaúba, para que este tipo de situação não viesse acontecer. Em a parte a 
vereadora LINA BARBOSA disse que existe também o problema no rio Aracy, onde a margens do 
mesmo já está sendo derrubada e já existe um balneário se formando no mesmo e isso merece 
uma melhor atenção e apesar do mesmo também ser um balneário bonito mais precisa ser melhor 
sinalização devido ficar situado próximo a uma cursa bastante perigosa. Sendo que, esta situação 
já foi repassada ao secretário de meio ambiente mais até então o mesmo não tomou nenhuma 
providência. Continuando o vereador RUBENS disse que estava faltando alguns secretários virem 
a esta Casa, para que possam prestar contas de seus quadrimestres e disse que estes balneários 
têm que pagar o alvará de funcionamento para que possa gerar recursos também ao município. 
Falou ainda, que o balneário “Baiacu” deve ser administrado pela prefeitura por se tratar de um 
patrimônio público e não privado como se tornou. Quanto à sujeira existente as margens das 
rodovias do nosso município, a culpa é da própria população que joga seus lixos as margens das 
mesmas. Por conta disso, disse ser favorável que a pessoa que for pega jogando lixo as margens 
das estradas ou dos igarapés, que seja multada por está agredindo a natureza. Ato contínuo a 
PRESIDENTES agradeceu ao vereador por seu tema e disse que sempre iremos ter novos temas 
para ser debatido nesta Casa. Disse ainda, que tinha certeza que o secretário de meio ambiente 
tem ciência de todas essas coisas que vem ocorrendo em nosso município. Sendo que, ainda 
possuímos muitas riquezas no município que ainda poderão vir ser explorada e que precisam ser 
fiscalizadas por esta secretaria. Falou também, que os proprietários de balneários devem ter a 
consciência e a preocupação de manter seus espaços limpos e de preservar a natureza. Sendo 
que, não se pode mais pensar em se criar outras secretarias somente para servirem como cabide 
de emprego e sim que venha para trazer mais benefícios a nossa população. Disse ainda, que 
gostaria que estes balneários viessem a pagar impostos de funcionamento, para que o município 
também posse vir a se beneficiar. Por fim, disse que gostaria que esta Casa fosse informada de 
tudo que venha ocorrer no município e que iria oficializar o secretário para que pudesse vir a esta 
Casa prestar alguns esclarecimentos. Passando a parte de Proposição, foi feita a leitura e a 
defesa do Requerimento de nº 019/18 de autoria da vereadora Lina Barbosa, que solicita 
Recuperação das calçadas em frente às comunidades que ficam as margens da Rodovia 
Fernando Conceição as quais sejam de competências do Município. Após o mesmo foi colocado 
em votação que foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura e a defesa do 
Parecer de nº 015/18 da Comissão de Justiça e Redação de Leis, referente ao Projeto de 
Resolução de nº 001/18 de autoria do vereador Rubens, que Dispõem sobre a Criação da Escola 
do Legislativo denominada de Izaíria Santa dos Anjos Cardoso Santos, no âmbito da 
Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará. A qual é favorável ao referido projeto de 
resolução. Em seguida foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade, bem como, o 
referido Projeto de Resolução. E não havendo mais nada a ser tratado a Presidente solicitou ao 
vereador Rubens Rocha para que fizesse a oração final. Em seguida declarou encerrada a sessão 
às 11h15. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela mesa diretora. Plenário Fernando 
Conceição da Silva, 16 de Agosto de 2018. 
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_________________________________                  ________________________________ 
                  Maria Luísa Valente de Matos                             Clovisson Silva e Silva 
                                 Presidente                                                    1º Secretário 

 

______________________ 
Thiago Henrique Santos Rocha 

2º Secretário 


