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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
DO PARÁ DO ANO DE 2018. 
 

Às 09h17 do dia 06 de setembro do ano de 2018, a Presidente respeitando os preceitos 
regimentais deu inicio a sessão ordinária pedindo ao vereador Thiago 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: Eduardo e Clovisson. Passando ao Pequeno 
Expediente a vereadora DIONELY que agradeceu ao prefeito por ter atendido sua solicitação de 
asfaltamento da Rua Principal e da Rua Felisberto na comunidade de Caiçáua. Informou ainda, 
que na próxima semana iria começar os trabalhos limpeza também naquela comunidade. Por fim 
agradeceu ao prefeito pela realização destes trabalhos e aos vereadores por terem aprovado os 
mesmos nesta Casa. O vereador JAIR parabenizou o município pelo desenvolvimento que teve na 
área da educação, sendo que, o município tinha uma pontuação baixa junto ao órgão que realiza 
esta pesquisa, mas, hoje o município teve um índice bem elevado junto ao mesmo e por conta 
disso parabenizou a secretária de educação na pessoa da senhora Kátia, a qual está à frente dos 
trabalhos da secretária em nosso município. Sendo que, a escola que teve a maior pontuação foi à 
escola de São João Batista. Por fim, parabenizou o Brasil por sua data comemorativa que 
aconteceria no dia sete de setembro. O vereador RUBENS falou sobre o Mal do Século. Mas de 
antemão parabenizou a classe educacional do nosso município por ter sido responsável pelo 
aumento que o município teve no índice educacional junto ao MEC. Sendo que, sabemos que o 
salário que um professor ganha, não é o suficiente para que o mesmo possa desenvolver um bom 
trabalho. Quanto ao seu assunto, disse que o mal que ora o país vem atravessando é o mal da 
corrupção que hoje é grande em nosso país. Sendo que, hoje até o próprio presidente da 
república está envolvido em esquema de corrupção. Sendo que, é grande a quantidade de 
dinheiro que é desviado do nosso país e com isso quem sofre é nossa população que não tem 
recursos para serem investidos nossos municípios e como se não bastasse à mídia ainda fica 
dando privilégios a determinados políticos. Disse ainda, que iria cobrara de cada candidato que 
viesse ter voto neste município e disse que quando cobra a presença dos vereadores em nossas 
sessões é para que venhamos dar mais apoio aos trabalhos desta Casa e não para perseguir 
nenhum vereador. Sendo que, hoje temos um vereador candidato que poderia está aqui para 
mostrar suas intenções de trabalho, mas, não estava. Disse ainda, que é favorável que nenhum 
desses candidatos que ainda estão no cargo leve voto daqui do nosso município. Contudo, disse 
que iria se reservar e que não iria se expor e apenas observar as coisas acontecerem. A 
vereadora LINA BARBOSA parabenizou o vereador Rubens por seu tema, parabenizou também o 
vereador Eduardo por sua coragem de encarar esta empreitada. Sendo que, já viu e ouviu várias 
pessoas dizerem que iriam votar no vereador Eduardo nesta eleição. Na oportunidade 
parabenizou a direção de todas as escolas do nosso município pelos desfiles realizados em 
homenagem ao dia da independência de nosso país. Parabenizou ainda, a escola de Colônia 
Chicana pela formação de sua banda escolar e disse que sempre tem apoiado as escolas nesta 
data. O vereador FABSON parabenizou os jovens da comunidade da Coleipa, pela iniciativa que 
tiveram de irem à busca de parceiros para ajudarem na reforma da quadra esportiva daquela 
comunidade. Disse ainda, que a comunidade do Livramento também recebeu o trabalho de 
reforma de sua quadra esportiva e agradeceu ao prefeito pela realização deste trabalho e a todos 
os vereadores pela aprovação de seu requerimento. O vereador THIAGO parabenizou o prefeito 
por ter atendido seu requerimento sobre a iluminação pública para a comunidade do Aracy. 
Parabenizou também o professor Aboim pela organização do desfile escolar naquela comunidade. 
Por fim, agradeceu a presença dos produtores que se dispuseram em vir a esta Casa em busca 
de melhorias para suas agriculturas. Passando ao Grande Expediente a vereador DIONELY 
falou sobre Saúde Pública. Disse que este é um tema bastante pertinente e que quase sempre 
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está sendo debatidos nesta Casa a pesar de termos outros assuntos importantes também para 
serem discutidos. Sendo que, hoje temos a falta de remédios em nossa unidade e gostaria que a 
comissão de saúde desta Casa averiguasse esta situação, visto que, já foi feito um serviço há 
meses atrás sobre esta questão e entregue diretamente do responsável pela compra deste 
medicamento e o mesmo prometeu que em cinco dias este problema estaria solucionado, mas, 
até então nada foi feito. E é inadmissível que esta situação continue acontecendo em nosso 
município. Por conta disso, convidou todos os vereadores a irem até ao secretário de saúde cobrar 
novamente uma solução para este problema. Em a parte o vereador DÊNIO disse que temos sido 
constantemente cobrados pela população sobre esta questão e ainda acham que agente não faz 
nada para solucionar o mesmo. Disse ainda, que já estivemos na unidade e a diretora da mesma 
disse que não pode fazer nada para solucionar o problema. Disse ainda, que espera que venha 
haver o concurso público para possa acabar com esta situação do funcionário fazer o que bem 
quer naquela unidade. Sendo que, o secretário de saúde não tem autonomia para resolver nada 
naquela secretária. Tanto é que, demitiu uma determinada funcionária mais no outro dia a mesma 
já havia sido readmitida em sua função. Por conta disso e de outras situações que vem ocorrendo 
naquela unidade é que gostaria que a comissão desta Casa viesse fazer o seu trabalho e cobrar 
melhores explicações ao secretário. Continuando a vereadora DIONELY disse que as comissões 
desta Casa têm feito os seus trabalhos, mas, mesmo assim gostaria que a comissão de saúde 
viesse cobrar novamente estas situações de nosso secretário. Disse ainda, que o aparelho de 
Raio-X continua quebrado, mas, que em breve estaria funcionando. Quanto à demissão da 
funcionária, disse que achou uma injustiça porque a mesma era uma excelente funcionária e 
achou estranha sua demissão. Em a parte a vereadora LINA BARBOSA disse que é nosso dever 
tomar estas providências sobre estas questões e disse que a comunidade de Maurícia é uma 
comunidade bastante sofrida no que se refere ao atendimento à saúde. Sendo que, houve uma 
grande preocupação por parte da administração municipal em ajeitar as ruas daquela comunidade 
para a chegada do veraneio e esqueceram de fazer a reforma do posto de saúde, o qual hoje este 
serviço de atendimento de saúde está sendo realizado na escola daquela comunidade, o que vem 
colocando em risco a saúde dos alunos da mesma e pediu que a Presidente cobrasse esta 
situação do prefeito. Em a parte o vereador VALDEIR informou que havia estado juntamente com 
alguns vereadores visitando nossa unidade e averiguando algumas situações e dos plantonistas 
daquela unidade, os quais não têm um local digno para que possam descansar depois de suas 
atividades e disse que realmente existe a falta de autonomia do secretário na hora em resolver 
alguma situação e são para esses tipos de situações que não podemos cruzar os braços e deixar 
acontecer como se nada estivesse acontecendo e disse que se for preciso iremos novamente 
cobrar uma posição sobre esta situação, assim como também, sobre a entrega de fichas para o 
atendimento odontológico que ainda continua dando problema às pessoas que precisam deste 
atendimento. Porém, o nosso trabalho está sendo feito, mas, mesmo assim as coisas ainda 
continuam sobre caindo em nossas costas. Por fim, sugeriu que fossemos até ao secretário de 
saúde dar nosso apoio ao mesmo. Continuando a vereadora DIONELY disse que este problema 
de dentista vem de muito tempo atrás e que precisa-se tomar uma providência urgente em cima 
desta situação. Na oportunidade informou que o forro do posto de saúde da comunidade do Aracy 
estava preste a desabar e segundo informações de moradores daquela comunidade, não estava 
existindo o serviço dos ACSs na mesma. Sendo que, são coisas simples que não estão 
conseguindo ser resolvidas. Em a parte o vereador THIAGO disse que precisou ser atendido com 
o soro para picada de escorpião e não pôde ser atendido porque não tinha o mesmo na unidade e 
foi preciso ser tratado com soro para aracnídeo. Sendo que, este tipo de medicamento não pode 
deixar de existir em nossa unidade. Porém, estes são temas que são constantemente debatidos 
nesta Casa e gostaria que a comissão viesse fazer o seu trabalho, apresentando relatórios de 
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suas ações para que providências possam vir a ser tomas. Por fim, disse que foram realizados 
trabalhos no posto médico de Maurícia, bem como, na comunidade do Aracy, o qual foi solicitado 
pelo próprio vereador. Na oportunidade falou que agora com a obrigatoriedade da apresentação 
do cartão SUS todo atendimento poderá ser contabilizado pela secretária de saúde do estado, o 
que facilitará saber do aumento de nossa população e assim termos o aumento na quantidade de 
remédios que serão requisitados ao nosso município e agradeceu a vereadora por sempre ter 
acompanhado o trabalho de sua comissão. Continuando a vereadora DIONELY disse que 
realmente tem acompanhado os trabalhos da comissão e disse que quando visitamos as escolas 
do nosso município, podemos observar algumas situações, como por exemplo, na escola Libélula 
precisa-se fazer uma nova fossa, pois a atual já está bastante comprometida. Visto que, somos 
formadores de opiniões e devemos colocá-las em prática. Disse ainda, que em outro município 
quando uma pessoa vai se consultar e não apresenta o cartão SUS ela não é atendida. Mas, aqui 
não é assim que acontece, quando a atendente solicita o cartão ela só falta apanhar da outra. Em 
a parte o vereador JAIR disse que há vários dias estamos cobrando a presença dos secretários 
nesta Casa para que possam prestar alguns esclarecimentos de seus trabalhos, sendo que, desta 
forma irá ajudar ainda mais nos trabalhos de nossas comissões. Visto que, também existe a falta 
de compreensão das pessoas na hora de serem atendidas. Falou ainda, que a comunidade de 
Genipaúba foi agraciada com uma ambulância, a qual vai atender também todas as comunidades 
adjacentes, mas, a mesma já estava atendendo aqui a sede e não foi isso que ficou acordo. 
Sendo que, por conta disso estava causando tumulto no atendimento dos pacientes daquela 
região que estavam ficando desprovidos deste atendimento. Porém, isso estava causando 
transtorno também para a própria administração municipal e disse que estava havendo o problema 
de ter muito cacique para apenas uma tribo e os mesmos não estavam se entendendo. Falou 
ainda, que existe uma técnica de enfermagem da comunidade de Maurícia, que há mais de um 
ano vem todos os dias cumprir suas obrigações e que ainda não faz parte do quadro de 
funcionário desta prefeitura. Visto que, outras técnicas que chegaram recentemente já fazem parte 
do mesmo e esta é uma situação que não podemos aceitar que aconteça com nossos munícipes. 
Ato contínuo a PRESIDENTE agradeceu a vereadora por seu tema e disse que sempre temos 
cobrado do executivo essas e outras situações, mas, até então não temos obtidos respostas. 
Porém, acredita que o prefeito de uma forma ou de outra e conhecedor do que é discutido em 
nossas sessões. Sendo que, é notório que alguma coisa está errada porque o prefeito fala uma 
coisa e seus subordinados falam outra, ou seja, não está havendo um entendimento entre os 
mesmos e aí a administração fica parece um barco sem seu capitão e é por isso que certas coisas 
vêm acontecendo em nosso município. Disse ainda, que já mandamos relatórios das comissões 
ao prefeito com tudo que foi observado de errado para que o mesmo pudesse tomar as devidas 
providências e que estávamos no aguardo disso. Porém, já não podemos mais ficar só na 
conversa, tem que ser tomada uma providência. A vereadora LINA BARBOSA falou sobre 
Abastecimento de Água e Saúde Pública. Dizendo que estes também são temas de grande 
importância, sendo que, por falta do tratamento na água de nossos sistemas, muitas pessoas têm 
adquirido ameba e até outros tipos de vermes. Disse ainda, que na comunidade de Maurícia há 
um tempo o sistema de água desabou e depois disso foi instalado uma bomba d’água provisória, a 
qual está até hoje suprindo a necessidade daquela população e a mesma vem pedindo a 
construção de um novo sistema para aquela comunidade. Disse ainda, que existe o problema de 
desapropriação da área de onde irá ser implantado um sistema de água na localidade 
denominada de Vila Nova e gostaria que o prefeito tomasse as devidas providências. Sendo que, 
existe uma determinada senhora que está disposta em doar a área para a implantação do referido 
sistema, faltando agora apenas à boa vontade do prefeito em fazer a implantação deste sistema 
de água. Finalizando, disse que sua comissão também tem feito seu trabalho e enviado seu 
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relatório ao prefeito para que tome as devidas providências. Em a parte o vereador THIAGO disse 
que realmente os armazenamentos de água do nosso município devem ter uma melhor condição 
de tratamento, para que nossa população não venha sofrer com o problema de verminoses, as 
quais podem causar doenças graves e acarretar ainda mais a administração municipal. Por isso, é 
de fundamental importância que venhamos consumir água de boa qualidade. Continuando a 
vereadora LINA BARBOSA agradeceu o apoio do vereador e disse que estamos aqui para buscar 
a melhoria para nossa população porque foi para isso que fomos eleitos. Em a parte o vereador 
JAIR disse que na comunidade do Furo do Ceará também existe um problema com o sistema de 
água daquela localidade, sendo que, é um sistema novo mais que também já passa por certos 
problemas, assim como também, os sistemas de água das comunidades da região de Genipaúba 
que também apresentam alguns problemas. Disse ainda, que existe o problema do não 
pagamento de água, o qual é de grande importância que venha haver, para que esses sistemas 
não venham a ficar somente na dependência da prefeitura e gostaria que a população viesse a ter 
esta consciência. Ato contínuo a PRESIDENTE disse que este é um tema bastante importante 
mais acha que a prefeitura tem que fazer seus projetos e pesquisar para poder fazer a 
implantação de um sistema de água e gostaria que cada um viesse saber qual é realmente o seu 
papel e disse ser favorável que cada comunidade viesse tomar conta de seus sistemas de água e 
por isso deixou a vereadora à vontade para fazer sua solicitação diretamente ao prefeito. O 
vereador RUBENS falou sobre Legislativo e Eleição 2018. Dizendo que nossos requerimentos 
estão sendo enviados ao executivo, mas, não estamos obtendo respostas dos mesmos. Disse 
ainda, que ficou constrangido com o questionamento feito pelo funcionário desta Casa, o qual lhe 
perguntou se era verdade que o vereador queria tirar o sei veículo que está locado nesta casa, 
para que pudesse colocar o seu. E isso lhe deixou bastante constrangido e por conta disso, 
gostaria que viéssemos a ser respeitado nesta Casa como autoridade que somos. Disse ainda, 
que aquela situação sobre o senhor Aboim, até então não houve nenhuma resposta e que por 
conta disso a família do mesmo não fala com o vereador. Falou ainda, que temos de formar uma 
comissão para acompanhar a situação do concurso público. Disse isso, porque ficou sabendo que 
o senhor Ciro Góes anda comentando que irá fazer de tudo para que este concurso não venha 
acontecer em nosso município. Sendo que, a realização do mesmo foi determinada pelo Ministério 
Público e será uma grande falta de respeito para com esta Casa se isso realmente vier ocorrer. 
Sendo que, isso é grave e é caso de polícia. Falou ainda, que perdemos uma grande oportunidade 
de fazermos algo por nosso município quando aprovamos o Orçamento em sua totalidade e não 
limitando os gastos do prefeito. Disse ainda, que já discutimos sobre os gastos de nossos 
poderes, mas, os mesmos ainda continuam acontecendo, mas, isso tudo é falta de fiscalização da 
nossa parte e disse que não ver à hora das eleições passarem para que possa fazer suas 
cobranças dos candidatos. Disse ainda, que o que vemos hoje são funcionários apoiando 
candidatos diferente ao do prefeito e isso não é bom para o município, achando que o funcionário 
tem que render obediência ao prefeito. Falou ainda, que em seus discursos nas comunidades vai 
ser nesta base mostrando assim a realidade a nossa população e disse que após as eleições irá 
chamar o prefeito nesta Casa para uma prestação de contas. Em a parte o vereador THIAGO 
disse que foi boa as colocações do vereador e que era na hora de analisarmos a L.D.O que 
deveríamos ter feito algo em prol do município. Disse ainda, que foi por causa do município muitas 
das vezes ter apoiado candidatos errados que ficou para trás. Porém, devemos apoiar candidatos 
que mostre interesse em ajudar o nosso município. Finalizando, disse que seu voto vai ser por 
gratidão para aquele candidato que se mostrar realmente interessado em ajudar o nosso 
município. Continuando o vereador RUBENS disse que chegou até ser ameaçado de ser afastado 
de seu partido caso não apoiasse o mesmo candidato do grupo. Contudo, não mudou sua idéia e 
com isso pôde perceber que estamos aqui somente para servir de cabo eleitoral para os 
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deputados. Em a parte a vereadora LINA BARBOSA disse que o povo é que é sempre penalizado 
por essas atitudes partidárias. Sendo que, estamos nesta luta com a esperança de ver as coisas 
mudarem em nosso país e para isso devemos deixar o povo a vontade para escolher seus 
candidatos. Finalizando, disse que iria cobrar de seu candidato através de documentos tudo o que 
viésse a ser destinado ao nosso município, porque segundo o prefeito tudo o que vem para o 
município é através de projetos e tem que ser prestado conta. Continuando o vereador RUBENS 
disse que o problema todo está no grande índice de políticos corruptos existente hoje em nosso 
país e que não está aqui para defender A ou B e sim para defender os interesses do povo e para 
que depois não venha a ser taxado de mentiroso. Em a parte a vereadora DIONELY disse que 
este é um momento de avaliações, visto que, hoje existem pessoas colocando coisas na cabeça 
das outras como se fosse o dono do município. Sendo que, não é apenas uma pessoa que manda 
no município mais sim o povo. Disse ainda, que existem candidatos que se elegeram com votos 
deste município mais que nunca vieram aqui prestar conta de seus trabalhos ou do que 
conseguiram para o município. Por isso, devemos prestar bem atenção nos candidatos que 
realmente fizeram isso. Sendo que, tem uns que ainda nem são deputados mais já destinaram 
vários benefícios ao nosso município. Em a parte também o vereador VALDEIR disse que nestas 
eleições iremos sofrer junto com a população e que iremos cobrar as coisas ao nosso município. 
Na oportunidade parabenizou os candidatos que já conseguiram trazer alguns benefícios ao nosso 
município. Disse ainda, que não interessa quem traga o benefício, o importante é trazer. Em a 
parte o vereador JAIR disse que sempre falamos das mazelas que acontece em nosso município, 
mas, devemos ter cuidado com o que falamos para que não venhamos depois nos arrepender. 
Disse ainda que sua questão não é pessoal e sim coletiva, tanto é que, até então não teve 
nenhum apoio de seu partido e o que podemos perceber é que sempre tem um mediador 
intercedendo nas situações. Finalizando, disse que no final das contas que manda mesmo é quem 
tem dinheiro. Continuando o vereador RUBENS agradeceu os comentários de todos e pediu para 
que nesta campanha não venhamos a levar as coisas para o lado pessoal e acredita que, quem 
ganha uma eleição é quem tem um grupo forte. Ato contínuo a PRESIDENTE agradeceu os temas 
abordados nesta Casa e disse que já encaminhamos o pedido de resposta ao executivo e que iria 
encaminhar novamente para que o mesmo pudesse nos dar uma posição do senhor Aboim e de 
outras situações. Disse ainda, que iria montar a comissão para acompanhar o processo do 
concurso público. Disse ainda, que existem servidores que estão insatisfeito com os seus 
trabalhos e sugeriu que os secretários viessem a fazer um treinamento de reciclagem, para que os 
mesmos possam melhor atender nossa população. Quanto as eleições, disse que não concordava 
com certas posições do vereador, por achar que votando no candidato mencionado pelo mesmo, 
estaria apoiando a forma de trabalho do mesmo. Sendo que, depois do candidato eleito quem vai 
sofrer as conseqüências é a população e por isso que não comunga da mesma idéia do vereador 
e que devemos vir a votar em um candidato que acreditamos que venha trazer algo de bom para 
nossa sociedade e gostaria que todos os recursos destinados ao município viessem ser 
divulgados. Gostaria também, que viéssemos acompanhar mais de perto através das redes 
sociais os trabalhos desses candidatos. Passar para a parte de Proposição foi feita a leitura e a 
defesa dos Requerimentos de nº 018 e 017/18 de autoria do vereador Thiago, que solicitam a 
Ligação das calçadas e a extensão do telhado na parte da frente da feira do produtor, bem como, 
reparo nos banheiros e na iluminação interna e externa; Instalação de Lixeiras em pontos 
estratégicos em nosso município, tais como: feira do produtor, praças e outros. Após os mesmos 
foram colocados em votação que foram aprovados por unanimidades. Em seguida foi feita a leitura 
da Resolução de nº 001/18 de autoria do vereador Rubens, que Cria Escola do Legislativo 
Izaíria Santa dos Anjos Cardoso Santos no âmbito da Câmara Municipal. O qual foi colocado 
em votação que foi aprovado por unanimidade. Em seguida o vereador Thiago leu e defendeu seu 
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Ante Projeto de Lei de nº 01/18 que Dispõem sobre a Coleta de Resíduos de Caroços de 
Açaí dos Batedouros Cadastrados em nosso Município. Após a defesa a Presidente baixou 
comissão de Justiça de Redação de Leis, para que pudesse fazer suas análises e dar seu 
posterior parecer. E não havendo mais nenhum assunto a ser tratado a Presidente solicitou ao 
vereador Thiago para que fizesse a oração final. Em seguida declarou encerrada a sessão às 
13h05. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela mesa diretora. Plenário Fernando 
Conceição da Silva, 06 do Setembro de 2018. 
 
 
 
 

_________________________________                  ________________________________ 
                  Maria Luísa Valente de Matos                             Thiago Henrique Santos Rocha 
                                 Presidente                                                    1º Secretário Interino 

 


