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Às 09h45mn do dia 15 de março de dois e dezoito, (15/03/2018) o Presidente interino vereador 
Clovisson Silva, respeitando os preceitos regimentais deu início a sessão ordinária solicitando 
ao vereador Victor para que fizesse parte da Mesa como 1º Secretário Interino. Após solicitou 
ao vereador Thiago para que fizesse a leitura bíblica e a oração inicial, que o fez no Livro de 
Prov. 03.21-25. Em seguida o Presidente solicitou ao 2º Secretário que fizesse a chamada dos 
vereadores presentes, onde ficou constatada a ausência dos vereadores: Maria Luísa e Dênio 
Bráulio, que foram justificados pelo presidente e aceitos por todos. Passando ao Pequeno 
Expediente a vereadora DIONELY falou sobre Saúde Pública. Mas de antemão parabenizou o 
secretário de agricultura pelo trabalho que vem desenvolvendo a frente desta secretária e 
informou do evento que estava sendo realizado no centro cultural sobre cultura do nosso 
município. Quanto ao seu assunto, disse que os exames de Raios-X e Eletrocardiograma não 
estavam sendo realizados no município, devido o não funcionamento dos aparelhos e disse 
que isso é uma vergonha para os nossos munícipes em ter que sair daqui para realizar esses 
exames em outro município. Por conta disso, gostaria que a comissão de saúde desta Casa 
verificasse esta situação e levasse ao conhecimento do secretário de saúde para que o mesmo 
pudesse tomar uma providência. Falou ainda, que a atendente daquela secretaria atende mal 
as pessoas que vão ali em busca de solucionar algum problema. O vereador JAIR FRANÇA 
falou sobre Visita à comunidade de Maurícia. Informando a todos que esteve visitando a 
comunidade de Maurícia e pôde verificar a situação do sistema de abastecimento de água 
daquela comunidade, o qual está com defeito e vem causando transtorno aos moradores por 
causa da falta de água. Por conta disso, disse que iria conversar com o prefeito para que 
pudesse solucionar esta situação. Por fim, informou a todos que os serviços de limpeza nas 
ruas das comunidades já estavam sendo realizados. A vereadora LINA BARBOSA se 
inscreveu para Parabenizar e Agradecer. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e 
informou a todos que havia sofrido um acidente aonde veio a quebrar seu pé, mas, mesmo 
assim veio trabalhar. Por fim, parabenizou todos os vereadores pela homenagem que fizeram 
na sessão anterior ao Dia da Internacional da Mulher. Parabenizou ainda o senhor Marcus 
Colares pela passagem de mais um ano de vida que havia completado e por ter lhe apoiado 
quando veio a quebrar seu pé. O vereador EDUARDO falou sobre Cursinho e Futebol. Dizendo 
a todos que a inscrição para o cursinho se iniciaria na segunda, 19/03 e iria até o sábado, 
24/03. Sendo que, no domingo, 25/03, aconteceria à provada e já na segunda, 26/03, sairia o 
resultado dos aprovados a partir das 14h00 e lembrou que haveria apenas 120 vagas. Por fim, 
disse que este cursinho tem dado resultado tanto é que este ano varias alunos conseguiram 
passar nas universidades. Por conta disso, disse que estaria preparando um projeto de lei, 
para que este cursinho venha se tornar obrigatório no município. Informou ainda, que aqui no 
município existe um clube chamado Atlético Barbarense, o qual está legalizado junto à 
federação paraense e irá disputar competições juntamente com grandes times como Remo e 
Paysandu e que podemos ver o otimismo de nossos atletas em enfrentar essas grandes 
equipes. O vereador RUBENS falou sobre Concurso Público. Dizendo que havia ido até a 
prefeitura saber se já havia sido formada a comissão que iria tratar deste concurso e lá ficou 
sabendo que a comissão já havia sido formada mais que não havia nenhum representante 
desta Casa e nem da população. Porém, isso é preocupante porque o concurso é aberto e tem 
que ser levado a sério para que não venha acontecer como vez anterior. Na oportunidade disse 
que gostaria que a comissão desta Casa fosse até o advogado que está a frente desta questão 
e solicitasse ao mesmo que viesse colocar nesta comissão pessoas representando a 
população, para que desta forma a situação venha ser com mais transparência. Ato contínuo o 
PRESIDENTE disse que realmente esta situação é preocupante e que devemos reunir com o 
prefeito e debatermos melhor esta situação. O vereador THIAGO se inscreveu para 
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Parabenizar. Parabenizando o vereador Eduardo por está à frente deste cursinho em nosso 
município e a Polícia Rodovia pelo serviço que vem desenvolvendo no combate ao 
desarmamento. Aonde recentemente veio apreender armas de grosso calibre no município e 
por isso estava parabenizando esta entidade. O vereador FABSON também se inscreveu para 
Parabenizar. Mas de antemão pediu desculpas pelo seu atraso e na oportunidade parabenizou 
o senhor conhecido como “Balalau” por ser o novo presidente da comunidade do Livramento. 
Informou ainda, que a obra do poço artesiano da comunidade do Bambu estava para por falta 
de material, mas, que havia voltado a funcionar e que em breve aquela população estará 
usufruindo deste benefício. Ato contínuo o PRESIDENTE informou a todos que no domingo, 
18/03, aconteceria o torneio inicio o campeonato da região de Genipaúba, para o qual convidou 
todos a participarem. Passando ao Grande Expediente a vereadora DIONELY falou sobre 
Transporte Público. Dizendo que freqüentemente tem saído nas redes sociais sobre este 
transporte público do nosso município, o qual vem causando um grande transtorno a nossa 
população e a culpa vem sobre caindo em cima de nós vereadores, onde a população diz que 
não estamos fazendo nada para resolver esta situação. Sendo que, muitos não sabem mais 
nós estamos constantemente lutando em prol desta melhoria junto a esta empresa de ônibus a 
qual só faz prometer e não resolve nada. E gostaria que viéssemos tomar uma providência 
urgente antes de algo de mais grave venha acontecer neste transporte. Sendo que, já fomos 
várias vezes até esta empresa e até então nenhuma providência foi tomada. Na oportunidade 
sugeriu que fossemos mais uma vez até ao prefeito para que o mesmo possa ir junto conosco 
novamente até esta empresa em busca de solucionar esta situação. Em a parte o vereador 
RUBENS disse que devemos fazer como fizemos com a situação da estrada de Genipaúba, 
onde fomos até ao SETRANS solicitar um trabalho para a mesma e sugeriu que montássemos 
uma comissão para ir em busca desta melhoria de nosso transporte e se for o caso irmos em 
busca de outras empresas que queiram vir atender nossa população. Em a parte o vereador 
EDUARDO disse que freqüentemente acontece acidentes com estes ônibus e concordou que 
fossemos atrás de uma nova empresa de ônibus para atender os nossos munícipes. Também 
em a parte a vereadora LINA BARBOSA disse que realmente já cobramos várias vezes deste 
empresário e agora chegou à hora de irmos até ao prefeito cobrar uma atitude mais enérgica 
do mesmo em cima desta empresa, até porque é ele quem dá a autorização para que a 
empresa possa atuar no município e caso contrário, devemos solicitar a retirada desta empresa 
de nosso município. Até porque são ônibus velhos que vem colocando em risco a vida de seus 
passageiros. Em a parte o vereador FABSON parabenizou a vereadora por seu tema e disse 
que já tivemos reuniões com o prefeito e o empresário e nada foi resolvido. Portanto, agora é 
hora de irmos em busca de uma nova empresa para atender o nosso município. Visto que, 
diariamente temos visto ônibus quebrados às margens da rodovia. Também em a parte o 
vereador THIAGO disse que esta situação já virou uma novela e o que temos visto é o 
desrespeito com nossa população por parte desta empresa. Visto que, eles aumentam os 
preços das passagens, mas, não dão um melhor atendimento a nossa população. Por fim, 
disse que concordava com a idéia de irmos atrás de uma nova empresa para atuar em nosso 
município, desde que venha respeitar os anseios de nossa população. Concluindo a vereadora 
DIONELY agradeceu os comentários de apoio dos vereadores, bem como, a presença da 
população em nossa galeria e disse aos mesmos que temos lutado incansalvemente em prol 
de nossa população. Ato contínuo o PRESIDENTE disse que realmente temos lutado 
incansavelmente para resolver esta situação mais até agora não tivemos êxito. Sendo que, 
temos vários documentos que comprovam isso e que devemos usar os mesmos para 
formalizar uma denuncia junto ao Ministério Público. A vereadora LINA BARBOSA falou sobre 
Saúde Pública. Dizendo que por causa do acidente que veio a sofre pôde ver como é o 
atendimento dos médicos e dos técnicos de enfermagem de nossa unidade. Na oportunidade 
disse que precisou do atendimento da ambulância para que pudesse se levada para o hospital 
mais os motoristas ficaram jogando um pro outro e acabou não sendo levada de ambulância 
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para o hospital e ficou indignada em ver a falta de vontade do motorista em fazer o seu 
trabalho. Disse ainda, que quanto à falta de equipamentos para se fazer alguns exames em 
nossa unidade, acha isso um descaso por parte da administração e gostaria que o prefeito ou 
até mesmo o secretário de saúde viessem tomar uma providência em cima dessa situação 
porque é vergonhoso para o nosso município não ter esses equipamentos funcionando. 
Finalizando, disse que não gostaria de ser tratada nesta unidade como uma autoridade mais 
sim como qualquer outra pessoas que precisa de um atendimento nesta unidade. Em a parte a 
vereadora DIONELY disse que realmente é triste a forma de como as pessoas são tratadas 
naquela unidade, não por parte da direção porque sempre a tratou bem, mas, por parte de 
alguns funcionários que não estão presando os seus trabalhos. Disse ainda, que o secretário 
de saúde vem fazendo um bom trabalho mais muitas das vezes tanto o secretário quanto ao 
prefeito não sabe do que está acontecendo nesta unidade. Quanto ao motorista que tratou mal 
a vereadora, sugeriu que o mesmo viesse a ser demitido para que desta forma possa servir de 
exemplo para os demais funcionários na forma de tratamento dos pacientes. Por fim, sugeriu 
que viessem ser demitidos os funcionários que não querem trabalhar ou então que venha ser 
fazer uma reunião com os mesmos para que possam vir melhor atender nossa população. Em 
a parte o vereador VALDEIR disse que também já havia recebido várias reclamações deste 
funcionário, onde um eleitor seu solicitou a ajuda deste motorista e o mesmo não o atendeu. 
No ensejo parabenizou o Dr. Ismael pelo atendimento que vem dando a nossa população e 
sugeriu que viesse haver outro médico para que pudesse consultar nos dias em que o Dr. 
Ismael tivesse de plantão para não sobrecarregar o mesmo. Em a parte o vereador THIAGO 
agradeceu a presença da senhora Bia em nossa galeria pelos serviços que vem 
desenvolvendo a frente da direção desta unidade de saúde. E disse que este é um tema 
bastante relevante e informou a todos que as máquinas de Raios-X e de Eletrocardiograma já 
estavam funcionando e que o problema era apenas a falta de um profissional para manusear 
as mesmas. Quanto ao motorista da ambulância, disse que o mesmo já havia sido demitido 
mais que isso deixava uma imagem ruim para a administração e para nós vereadores. Sendo 
que, esta é uma questão que o secretário de saúde tem que resolver mais que nós também 
temos de ir até ao secretário questionar algumas situações que ainda precisam ser resolvidas. 
Concluindo a vereadora LINA BARBOSA agradeceu os comentários de apoio dos vereadores 
e disse que foi o motorista Marcos quem lhe atendeu mal mais mesmo assim não estava 
pedindo a demissão do mesmo, gostaria apenas que o mesmo viesse a ser chamado sua 
atenção para melhor atender os pacientes. Ato contínuo o PRESIDENTE parabenizou a 
vereadora por seu tema e disse que este é o nosso papel de está cobrando as melhorias para 
nossa população. Sendo que, também havia ficado indignado quando soube desta situação e 
que por conta disso também iria pedir a punição deste motorista. Visto que, todos nós 
dependemos deste atendimento desta ambulância e por isso os motoristas têm que está a 
disposição quando solicitado para fazer seus trabalhos. O vereador RUBENS falou sobre 
Segurança Pública. Disse que este é um tema que lhe deixava bastante decepcionado por não 
ver por parte das autoridades uma prevenção aos nossos jovens. Visto que, já fomos até ao 
secretário de segurança do estado em busca de melhorias para esta situação mais até então 
não conseguimos. Disse ainda, que policia civil ainda não fechou não uma boca de fumo e com 
isso as drogas corre solta em nosso município. E acredita que para combater esta situação 
devemos nos unir: Igreja, escola, prefeito, vereadores, polícia e outros, para que desta forma 
possamos fazer algo que venha coibir esta situação, se não, o que veremos são mais jovens 
sendo mortos em nosso município por causa das drogas. Em a parte o vereador EDUARDO 
disse que realmente esta prevenção tem que existir como se fosse alunos que se preparam 
para prestarem um vestibular, um concurso. Onde esses jovens possam vir, a saber, como se 
defender contra este vício. Em a parte o vereador THIAGO disse que os governantes devem se 
empenhar um pouco mais nesta situação e oferecer mais cursos aos nossos jovens para que 
possam vir a sair da ociosidade. Visto que, hoje o que vemos são muitos jovens sem uma boa 
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educação dentro da sociedade e sendo seqüestrados pelo mundo das drogas. Por fim, disse 
que concordava com o vereador quando disse que até agora nenhuma boca de fumo havia 
sido fechada no município. Em a parte a vereador LINA BARBOSA disse que a educação tem 
que vir de casa e não jogar a responsabilidade somente para os professores ou para quem 
quer que seja. Sendo que, se os pais não se eximirem de suas responsabilidades com certeza 
a situação será outra. Também em a parte o vereador VALDEIR disse que em visita a 
delegacia pôde observar a ausência do delegado na mesmo, visto que, o delegado ficou de 
resolver uma situação para uma determinada família, mas, todo tempo o mesmo está ausente 
do município. Sendo que, segundo informações o prefeito havia alugado uma residência para 
que o delegado pudesse ser mais presente no município. Mas, segundo o delegado o prefeito 
não está cumprindo com este acordo. Portanto, acredita que o que está faltando é um bom 
entendimento entre o delegado e o prefeito. Agora depois disso se o delegado não vier a 
cumprir com suas obrigações, então que o prefeito venha pedir a substituição do mesmo. 
Continuando o vereador RUBENS agradeceu os comentários de apoio dos vereadores e disse 
que ainda acredita que se não houver união nada vai mudar e que devemos continuar fazendo 
o nosso papel que é de cobrar do executivo, essas e outras situações. Ato contínuo o 
PRESIDENTE disse que temos feito o trabalho cobrando do prefeito, dos secretários, do 
delegado, do tenente mais ainda não obtivemos nenhum êxito. Falou ainda, que realmente 
quando uma pessoa vai a delegacia fazer uma ocorrência não encontra ninguém para fazer a 
mesma. Informou ainda, que esteve fazendo um levantamento por conta própria sobre a 
situação da polícia em nosso município e pôde constatar que realmente o índice de violência 
realmente aumentou mais também teve observando que em Mosqueiro existem 115 policiais e 
15 viaturas. Então porque que não se destaca um efetivo com uma viatura pra Santa Bárbara 
já que existem policiais para isso? Passando a parte de Proposição foi feita a leitura dos 
Requerimentos nº 04, 05, 06 e 07/18 de autoria da vereadora Lina Barbosa, que solicitam: 
Transformação do prédio da antiga unidade em Maternidade; Extensão da rede de água para 
Rua São José na comunidade do Aracy; Conclusão asfáltica da estrada e das ruas da 
comunidade de Maurícia; Implantação de placas de indicação com os nomes das comunidades 
da região de Genipaúba e suas respectivas quilometragens. Após a defesa ambos foram 
colocados em votação onde foram aprovados por unanimidades como exceção do 
requerimento de nº 04/18 que foi solicitado pela vereadora Dionely a retirada de pauta devido o 
mesmo já está em andamento. Em seguida foi feita a leitura do Requerimento de 01/18 de 
autoria do vereador Rubens que solicita: a Retirada e proíbe a colocação de Lixos no terreno 
próximo ao Banpará. Após foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida foi feita a leitura dos Requerimentos de nº 01, 02 e 03/18 de autoria do vereador 
Thiago que solicitam: Renovação asfáltica das Ruas Didi Colares, Maia e Rualdes no Bairro 
Novo; Podagem das árvores as margens da Rodovia Augusto Meira Filho; Tapagem de 
buracos no inicio da Rua Presidente Vargas próximo ao Banpará. Após a defesa todos foram 
colocados em votação que foram aprovados por unanimidades. Em seguida foi feito a defesa 
do Requerimento de nº 01/18 de autoria do vereador Valdeir que solicita: asfaltamento das 
Ruas: Intermediária e Bom Sossego na comunidade do Livramento. Após a defesa o mesmo foi 
colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum assunto 
a ser tratado à presidente solicitou ao vereador Thiago, para que fizesse a oração final. Após 
declarou encerrada a presente sessão às 12h40mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada 
pela Mesa Diretora. Plenário Fernando Conceição, 02 de Março de 2017. 

________________________                ______________________ 
                        Clovisson Silva e Silva                              Valdeir de Souza Costa 
                                   Presidente                                        1º Secretário Interino 

__________________________ 
Thiago Henrique Santos Rocha 

2º Secretário 


