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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
DO PARÁ DO ANO DE 2018. 
 

Às 09h35 do dia 30 de agosto do ano de 2018, a Presidente respeitando os preceitos regimentais 
deu inicio a sessão ordinária pedindo ao vereador Dênio para que fizesse a leitura Bíblica e a 
Oração inicial, que o fez no livro de Lucas 10.01-04. Após foi feita à chamada onde ficou 
constatada a ausência dos vereadores: Thiago e Dionely. Passando ao Pequeno Expediente o 
vereador FABSON falou sobre Terraplanagem. Informando a todos que os trabalhos nas ruas da 
comunidade do Livramento haviam começado, mas, estava sendo feito um trabalho de péssima 
qualidade e disse que havia questionado do prefeito esta situação e o mesmo só diz que o 
município está sem dinheiro para que se possa fazer um bom trabalho. Porém, o prefeito diz que 
não tem dinheiro mais o que vemos é o inchaço na folha de pagamento da prefeitura. Disse ainda, 
que os trabalhos que estavam sendo feito na estrada da comunidade de Caiçáua, não tem 
nenhuma indicação na placa que realmente irá ser feito na mesma, se vai ser colocado o asfalto, 
ou se vai ser feito apenas o serviço de terraplanagem. O vereador JAIR informou a todos que 
havia visitado as comunidades de São José e São Paulo das Pedrinhas e pôde observar os 
trabalhos que ainda estão sendo necessários serem realizados nas mesmas. Sendo que, por 
conta disso agendou uma reunião com prefeito para que pudesse tratar desses assuntos. 
Informou ainda, que na comunidade de Genipaúba os trabalhos de recuperação da Quadra 
esportiva e da Sede da AMAG iriam começar. Informou também, que o campeonato de futebol 
infantil, também havia recomeçado e finalizando, informou a todos que o terço dos homens que 
acontece todas as sextas-feiras estaria promovendo um evento para que pudessem angariar 
fundos e assim poder ajudar as pessoas necessitadas naquela comunidade. A vereadora LINA 
BARBOSA pediu desculpas por sua ausência na sessão anterior e informou a todos que, a 
comunidade de Genipaúba havia recebido uma ambulância a qual irá atender as comunidades 
daquela região. Sendo que, esta foi uma luta dos vereadores desta Casa e que também estava 
lutando para a reabertura do posto de saúde da comunidade de Morada Nova, para que aquela 
população possa ter um atendimento médico na própria comunidade. O vereador RUBENS disse 
que estava preocupado com essa eleição que se aproximava, visto que, não vemos sujeiras com 
cartazes e ainda nem poluição sonora. Porém, o que podemos perceber é que existem candidatos 
que estão até presos liderando as pesquisas e isso é preocupante. Mostrou-se preocupado 
também com as nossas lideranças fechando seus acordos com seus candidatos, bem como, os 
próprios vereadores, achando não ser errado, mas, gostaria que viéssemos apoiar um só 
candidato para que pudéssemos ter mais força na hora de cobrarmos o mesmo. Falou ainda, que 
em nossa unidade não tem soro antiofídico para que se possa tratar mordidas de bichos 
peçonhentos. Na oportunidade pediu a Presidente que lembrasse os demais vereadores que nos 
dias de quintas-feiras temos nossas sessões e alguns vereadores deixando de vir às mesmas 
para tratarem de seus interesses políticos e isso não legal. Disse ainda, que situações ainda 
continuam ocorrendo no município e lembrou a todos que as eleições irão passar e nós devemos 
continuar com nossa base para que depois tenhamos como cobrar de quem for de direito. Por fim, 
disse que nessas eleições com certeza irão aparecer pra mais de vinte candidatos em busca dos 
votos de nossa população e no final das contas não iremos eleger um para ser o representante do 
nosso município. O vereador DÊNIO informou a todos que o prefeito havia autorizado a realização 
de alguns serviços para as comunidades de Ana Júlia, Livramento e outras, bem como, a 
construção de uma parada de ônibus em frente ao Chaparral e agradeceu o prefeito por estes 
atos. Na oportunidade disse que gostaria que o prefeito colocasse uma pessoal para que pudesse 
ficar a frente desses trabalhos de terraplanagem, para que possa comandar os trabalhos sem 
desperdícios de tempo e de material por falta de um bom planejamento de trabalho. Informou 
ainda, que as pessoas estão sendo mal atendidas em nossa unidade, onde já houve casos de 
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pessoas dizerem que determinado médico às atenderam mal por não ser pago para atender 
determinadas situações. Quanto às eleições, disse que tem ouvido várias pessoas dizerem que 
irão expulsar da porta de suas residências os políticos que forem lhe pedir votos. Sendo que, tudo 
isso só por causa desses bandos de políticos corruptos existente hoje no cenário federal e que 
acaba refletindo na gente aqui em baixo. Finalizando, disse que temos apenas o deputado 
Joaquim Passarinho representando o nosso município e que devemos expulsar esses candidatos 
que só vem de quatro em quatro anos em busca dos votos de nossa população. O vereador 
VALDEIR pediu desculpas por seu atraso e na oportunidade parabenizou o Dr. Ismael por mais 
um ano de vida que estava completando. Disse ainda, que havia recebido uma foto de uma sala 
em nossa unidade a qual serve como sala de descanso aos funcionários. Mas, segundo as 
imagens não é isso que está acontecendo. Informou ainda, que esta empresa de ônibus que ora 
atua em nosso município continua deixando a desejar com seu atendimento e que vem fazendo o 
que bem quer em nosso município. Por conta disso, gostaria que a comissão desta Casa viésse a 
tomar uma providência a pesar de que várias vezes já estivemos naquela empresa em busca 
desta melhoria. O vereador CLOVISSON também parabenizou o prefeito por alguns serviços que 
estavam sendo realizados em nosso município, como por exemplo, o serviço de iluminação na 
comunidade de Maurícia, extensão da rede de água da comunidade de São Joaquim, ponto de 
iluminação pública e em breve sistema de água na comunidade Deus Proverá. E agradeceu ao 
prefeito por todos estes atos. Na oportunidade fez uma critica em cima dos moradores da 
comunidade de Pau D’arco, os quais principalmente os comerciantes estão colocando seu veículo 
em cima do calçadão que foi feito para atender os anseios daquela população, o qual hoje está 
servindo de estacionamento para aqueles comerciantes. Sendo que, ali por se tratar de uma PA é 
proibido estacionar naquele local e gostaria que a rodoviária multasse os donos daqueles veículos. 
Ato contínuo a PRESIDENTE disse que o vereador tinha razão, mas, se o prefeito já estivesse 
implantado o DEMULTRAN em nossa cidade nada disso estaria acontecendo. Disse ainda, que 
este espaço naquela comunidade não está atendendo nem os funcionários da escola José 
Machado que fica bem em frente ao mesmo. Porém, esta foi uma obra mal planejada e por isso 
vem causando todo este transtorno aquela população. Passando ao Grande Expediente a 
Presidente repassou a presidência ao primeiro secretário para que pudesse se pronunciar sobre 
Secretaria de Saúde. Dizendo que este é um assunto pertinente, sendo que, ainda faltam alguns 
secretários virem a esta Casa prestarem contas de seus trabalhos e uma delas é a secretaria de 
saúde. Visto que, temos várias reclamações sobre a falta de remédios em nossa unidade e em 
nossos postos de saúdes. Falou ainda que, o que podemos perceber é que não está havendo um 
trabalho voltado ao município e sim para outro lado. Informou ainda, que esta existindo muita 
fofoca nesta unidade e o atendimento das consultas tem que ser por ordem de chegada e quando 
a pessoa não conseguir atendimento tem ir reclamar ao secretário ou a quem for responsável pelo 
órgão. Falou ainda, que fica indignada em ver uma pessoa que tem veículo próprio solicitar o 
atendimento de uma ambulância, tirando assim o atendimento de uma pessoal que também 
necessita da mesma. E o grande problema é que as pessoas têm recorrido a nós vereadores, para 
fazermos o serviço que é de competência da secretaria. Em a parte o vereador DÊNIO disse que 
são muitas as reclamações e por isso não podemos ficar de braços cruzados a estas mazelas que 
vem ocorrendo no município como se nada estivesse acontecendo. Sendo que, se não fosse por 
nós como não estaria este atendimento a nossa população. Disse ainda, que temos ACS

s
 que não 

tem uma bicicleta para que possa fazer o seu serviço, visto que, este é um direito adquirido pelos 
mesmos. Por fim, disse que não entendia o trabalho da assessoria jurídica da prefeitura que não 
faz o seu trabalho como tem que ser. Continuando a vereadora LUÍSA disse que até certa etapa 
dá para ver onde está sendo investido os recursos destinados a saúde, mas, depois não sabemos 
mais o que acontece. falou ainda, que os técnicos da unidade não estão se entendendo e gostaria 



Estado do Pará 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

“O PODER DO POVO A SERVIÇO DO CIDADÃO” 
 

 

Rodovia Augusto Meira Filho - km 17, s/nº - Centro – Santa Bárbara do Pará/PA. 
CEP: 68798-000 - CNPJ: 83.340.901/0001-50 – Email:cmsbpa@hotmail.com  

que a comissão de saúde desta Casa averiguasse esta situação fazendo seu relatório para que 
pudéssemos cobrar a quem for de direito, até porque acredita que certas coisas não são do 
conhecimento do prefeito e que cada um recebe o seu salário para desenvolver o seu trabalho e 
por isso tem que haver um entendimento entre os mesmos. Em a parte a vereadora LINA 
BARBOSA disse que estes são problemas graves e que gostaria de saber quem está realmente à 
frente dos trabalhos nesta secretaria de saúde. Sendo que, temos a SAMU que está há mais de 
seis meses parada e que ainda não foi consertada e gostaria que viéssemos a cobrar do prefeito 
esta situação. Em a parte o vereador RUBENS disse que estas situações são preocupantes e 
disse que agora quando ligamos para a urgência e emergência, ouvimos uma musiquinha e 
deixam as pessoas esperando na linha como se não estivesse realmente precisando de um 
atendimento de urgência e gostaria que tirasse esta música e que o funcionário atenda de 
imediato a pessoa que está do outro lado da linha. Em a parte também o vereador CLOVISSON 
parabenizou a vereadora por seu tema e disse que temos vários tipos de atendimento em nossa 
unidade e o grande problema é que existem funcionários que não querem trabalhar e por isso 
atendem mal as pessoas. E disse ser favorável que estes funcionários venham a ser demitidos de 
suas funções. Finalizando, disse que sabemos que existem alguns acordos políticos, mas, isso 
não quer que a pessoa possa fazer o que bem entende. Retomando a presidência, a 
PRESIDENTE agradeceu os comentários de todos e disse que como não havia mais nenhuma 
assunto para ser discutido iria Passar para a parte de Proposição, onde foi feita a leitura e a 
defesa dos Requerimentos de nº 020 e 021/18 de autoria da vereadora Lina Barbosa, que 
solicitam Construção de duas Praças da Bíblia, sendo uma na comunidade de Genipaúba e outra 
aqui na sede; Construção de uma Parada de Ônibus na comunidade da Pratinha. Após foram 
colocados em votação que foram aprovados por unanimidades. E não havendo mais nenhum 
assunto a ser tratado a Presidente solicitou ao vereador Dênio para que fizesse a oração final. Em 
seguida declarou encerrada a sessão às 11h05. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela 
mesa diretora. Plenário Fernando Conceição da Silva, 30 de Agosto de 2018. 
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