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 ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 22 / 03 /18. 

 

Às 09h55 do dia 22 de março do ano de dois e dezoito, a Presidente respeitando os preceitos 
regimentais deu inicio a sessão ordinária, solicitando ao vereador Valdeir para que fizesse a 
leitura bíblica e a oração inicial, que o fez no Livro de Atos 20.35. Em seguida a Presidente 
solicitou ao 2º Secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes, onde ficou 
constatada a ausência somente da vereadora Dionely, que foi justificada pela presidente e 
aceita pelos demais vereadores. Em seguida o vereador Valdeir pediu a dispensa da leitura da 
ata anterior que foi aceita por todos. Passando ao Pequeno Expediente o vereador JAIR 
FRANÇA falou sobre Convite e Dia da Água. Convidando a todos para participarem no sábado 
24/03, do Torneio Início do Projeto Infanto Juvenil de sua criação em parceria com o vereador 
Clovisson Silva, que irá acontecer no Campo do Flamengo na comunidade de Genipaúba e 
visa incentivar nossas crianças de 7 a 12 anos a pratica do esporte e também haverá aulas de 
reforço para as crianças que estiverem com dificuldades na escola. Sendo que, este projeto 
também visa à participação em campeonato municipal. Quanto ao Dia da Água. Disse que 
hoje, 22/03, estava sendo comemorado o Dia da Água. Os alunos e funcionários da escola 
Bicho da Sede fizeram uma passeata em homenagem a dia, mostrando assim a grande 
importância deste liquido precioso em nossas vidas. O vereador VALDEIR falou sobre Infra 
estrutura. Informando a todos que devido às fortes chuvas que tem assolado o nosso 
município, muitos bueiros têm sido abertos para limpeza correndo o risco de pessoas se 
acidentarem e veículos caírem. Por conta disso, gostaria que o prefeito viesse tomar uma 
providência. O vereador EDUARDO falou sobre Cursinho. Informando a todos que as 
inscrições já estavam abertas e que a prova aconteceria no domingo, 25/03, e gostaria do 
apoio desta Casa. O vereador RUBENS falou sobre Meio Ambiente. Dizendo que hoje era 
comemorado o Dia da Água e que estava triste em não ver nenhuma manifestação por parte 
da Secretaria do Meio Ambiente do nosso município, com algo que viesse chamar a atenção 
da população para a importância deste dia. Sendo que, nosso município é rico deste liquido 
precioso e nossa população precisa se conscientizar de como preservar ainda mais este 
líquido. E gostaria que esta secretaria viesse fazer algo educativo neste sentido.  Falou ainda, 
que hoje a maioria de nossos balneários são privatizados e se quisermos utilizá-los temos de 
pagar. O vereador DÊNIO informou a todos que na semana passada havia reunido com os 
moradores da comunidade Ana Júlia, os quais participaram de uma audiência no fórum de 
Mosqueiro referente à legalização daquela área de terra. Sendo que, tudo indica que em breve 
o juiz dará ganho de causa em favor a esses moradores. Na oportunidade falou que iria cobrar 
do prefeito algumas situações que ainda estavam faltando para aquela comunidade. O 
vereador CLOVISSON falou sobre Ofícios. Informando a todos que esteve na comunidade do 
Livramento, onde alguns moradores que residem às proximidades da Casa de Festa “Curral do 
Livramento” reclamaram do problema de poluição sonora e do horário de funcionamento, isso 
sem falar das grandes confusões que ocorrem na referida casa todos os finais de semanas.  
Sendo que, por conta disso solicitaram a intervenção deste vereador junto ao Tenente Leonel 
da polícia militar, para que o mesmo viesse a tomar com urgência uma providência em cima 
desta situação. O vereador FABSON informou a todos que durante esta semana havia sido 
noticiado nas redes sociais, denuncias referentes aos buracos existentes na Rodovia Augusto 
Meira Filho. Sendo que, este serviço já havia sido solicitado ao SETRANS para que viessem 
solucionar este problema. Passando ao Grande Expediente o vereador DÊNIO falou sobre 
Administração. Mostrando-se preocupado com andamento da situação em nosso município. 
Sendo que, as solicitações feitas por esta casa ao executivo não estão sendo atendidas e a 
população vem nos cobrando constantemente. Com isso, os problemas como: obras, estradas, 
escolas, equipamentos quebrados e outros vão acumulando. Porém, temos cobrado do prefeito 
estas situações e o mesmo não vêm dando atenção para isso. Visto que, já fizemos reuniões 
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com vários órgãos e até então não obtivemos nenhum êxito. Em a parte o vereador VALDEIR 
disse que realmente estes problemas nos afetam, tanto é que, recentemente foi cobrado por 
alguns moradores em uma reunião na escola do Bairro Novo e lá teve a oportunidade de 
informar que, infelizmente nós apenas solicitamos obras e o prefeito que fica responsável pela 
execução, por isso é que estas situações estão ocorrendo no município. Continuando o 
vereador DÊNIO disse que devemos realmente mostrar de quem é a responsabilidade. Na 
oportunidade disse que as estradas do assentamento Abril Vermelho estão em péssimas 
condições e que por causa disso os alunos estão perdendo aulas porque o ônibus escolar não 
pode entrar para apanhá-los. Em a parte o vereador FABSON disse que esteve no 
assentamento e pôde observar que realmente as estradas estão intrafegáveis. Sendo que, os 
trabalhos executados foram de péssimas qualidades e não era tempo das máquinas terem 
quebradas. Por fim, disse que o problema estava na falta de administração. Continuando o 
vereador DÊNIO disse que havia cobrado do prefeito esta situação, e que o prefeito só faz 
prorrogar os trabalhos. Na oportunidade sugeriu uma reunião com o prefeito para alguns 
esclarecimentos sobre estas situações. Em a parte o vereador JAIR disse que tempos atrás 
convocamos o prefeito e seus secretariados para uma reunião e nesta reunião foram pautados 
21 temas. Os quais o prefeito se comprometeu em realizá-los, mas até então, só cinco desses 
é que foram concluídos. Porém, o grande problema que hoje o município vem atravessando é 
com o corte do fundo de participação aos municípios e com isso alguns funcionários tiveram de 
ser exonerados. Continuando o vereador DÊNIO disse que realmente já houve uma baixa no 
quadro funcional da prefeitura, mas, o que a população realmente quer presenciar são obras 
realizadas no município. Em a parte o vereador CLOVISSON disse que realmente essas 
situações vêm sobre caindo em cima de nós vereadores, mas, realmente as obras não vêm 
sendo realizadas. Sendo que, tempos atrás conseguíamos realizar nossas tarefas, mas, devido 
o aumento da população e sem o apoio político está ficando complicado solucionar os 
problemas. E agora com este problema de corte em nosso fundo de participação, a situação só 
tende a piorar. Sendo que, o grande culpado é o governo federal que vêm reduzindo o nosso 
repasse. Continuando o vereador DÊNIO disse que o problema é que o prefeito vem 
exonerando funcionários que ganham pouco e vem deixando funcionários que ganham muitos. 
Em a parte o vereador THIAGO disse que entendia a aflição da população, mas, deixou claro 
que esta Casa vem fazendo de tudo para solucionar os problemas, só que não estamos sendo 
atendidos e isso a população não entende. Por isso, sugeriu que conversássemos com o 
prefeito para ver que providência tomaria. Ato contínuo a PRESIDENTE parabenizou o 
vereador por seu tema e disse que realmente nossas solicitações não estavam sendo 
atendidas e que isso vinha nos causando um grande transtorno perante a nossa população. 
Mas, a única forma que temos de provar que estamos trabalhando são nossos Requerimentos, 
Ofícios e outros documentos que comprovam nosso interesse. Visto que, já fizemos várias 
reuniões com outros órgãos, tomando muitas das vezes a frente do próprio prefeito para que 
situações fossem resolvidas. Já reunimos várias vezes com o secretário de segurança pública 
do estado, com o tenente Leonel Jardim da polícia militar, o qual tem lutado incansavelmente, 
tentando assim resolver a situação da segurança do nosso município, estamos constantemente 
em busca de melhorias para nossa população e as pessoas não reconhecem. Na oportunidade 
mostrou-se indignada e disse que, quando fazemos uma solicitação ao prefeito só é realizada 
há muito tempo depois, isso quando outro vereador solicitou novamente. Disse ainda, que 
devemos ter um serviço público de qualidade para atender nossa população, sendo que, esta 
Casa é constituída por 11 vereadores e mesmo assim não estamos tendo êxito com nossas 
solicitações junto ao executivo. Visto que, apoiou diretamente o prefeito em sua campanha e 
agora se sente envergonhada e impotente perante sua população, por muitas das vezes não 
conseguir um simples serviço de limpeza para minha comunidade. Porém, não estamos aqui 
para puxar o saco de prefeito, mas sim para trabalhar em prol de nossa população e isso não 
estamos conseguindo fazer porque estamos sendo travado pelo executivo. O vereador 
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CLOVISSON falou sobre Segurança Pública. Parabenizou a presidente por seu desabafo e 
disse que já estamos a um ano e três meses de nosso mandato e durante todo este tempo 
temos debatido sobre estes assuntos nesta Casa, mostrando assim nossas preocupações, até 
porque é nosso dever fazer nossas reivindicações chegarem até as autoridades competentes. 
Na oportunidade mostrou as datas das reuniões desta Casa que foram debatidos sobre esta 
questão de segurança pública do nosso município. Sendo que, durante todo este tempo as 
coisas continuaram acontecendo e a população nos cobrando como se não estivéssemos 
fazendo nada para amenizar essas situações. Disse ainda, que por conta disso cobrou do 
prefeito até em um tom mais alterado para que o mesmo viesse a tomar alguma providência. 
Visto que, tivemos também uma reunião na SEDUC em busca da implantação de câmeras de 
seguranças para as ruas aqui da sede. Estivemos também com o secretário de segurança do 
estado em busca do aumento do efetivo policial para nosso município, onde o mesmo disse 
que não tinha condições de aumentar este efetivo do nosso município. Mas, em uma pesquise 
que fez por conta própria pôde constatar que em Mosqueiro existem 153 policiais e 15 viaturas 
para atender aquela população. Sendo que, Mosqueiro geograficamente é muito menor que 
Santa Bárbara e dispõem de todo estes policiais e viaturas ao seu dispor. Então porque que 
não diminuem este efetivo de Mosqueiro e disponibilizam uma viatura com uma guarnição para 
o nosso município? Disse também que na realidade devemos solicitar tudo através de 
documentos para que possamos ficar respaldado perante a nossa população. Em a parte o 
vereador RUBENS disse que já tivemos várias reuniões sobre segurança pública e que apenas 
em uma única vez tivemos a presença do secretário de segurança participando da mesma. 
Informou ainda, que nem na delegacia estava havendo respeito porque os veículos que são 
apreendidos estavam sendo depenados pelos próprios funcionários daquela delegacia. Na 
oportunidade, disse que tudo isso que vem ocorrendo em nosso município e por causa das 
drogas que correm solto e a polícia civil se quer faz algo para coibir esta situação. Isso sem 
falar que ainda temos o problema de nunca encontrarmos o delegado na delegacia para que 
possamos registrar uma ocorrência. Porém, se essa situação continuar é favorável que se 
troque o delegado juntamente com seu efetivo do nosso município. Continuando o vereador 
CLOVISSON agradeceu os comentários do vereador e disse que no ano passado, das 36 
sessões que foram realizadas nesta Casa em 21 foi debatida esta situação de segurança do 
nosso município. Com tudo, parece que não estamos obtendo resultados. Sendo que, por 
termos um efetivo policial pequeno não vem conseguindo inibir a ação desses meliantes. Na 
oportunidade disse que ano de 2017, ocorreram 17 homicídios e vários assaltos em nosso 
município, sem falar em outros problemas. E temos ainda as situações das ocorrências que 
estão sendo realizadas em outro município porque a nossa delegacia não está apta para 
realizar as mesmas. Com isso, o nosso município sai da estatística da secretaria de segurança 
pública. Em a parte o vereador THIAGO disse que realmente a droga tem uma grande 
influência nessas situações que vem ocorrendo no município e por causa disso muitos dos 
nossos jovens têm perdido a vida. Sendo que, acredita que o combate a esta situação não tem 
que ser somente ostensivo mais também preventivo, principalmente nas nossas escolas que 
tem um grande acesso a esses jovens. Disse ainda, que devemos sim nos municiar de 
documentos para que desta forma possamos ficar respaldados perante a população, 
principalmente no que se refere a esta situação de segurança pública. Em a parte o vereador 
DÊNIO disse que a região de Genipaúba tem sofrido bastantes com estas situações, mas, que 
os vereadores daquela região estavam de parabéns pelos trabalhos que vinham fazendo 
naquela região. Na oportunidade parabenizou o vereador Clovisson por sua pesquisa e disse 
que temos visto as dificuldades que a polícia militar vem tendo para trabalhar em nosso 
município. Visto que, já foram feitas solicitações para a construção de um PM Box na entrada 
de Colônia Chicana, para que possa dar um melhor apoio a esta polícia mais até então não 
obtivemos retorno. Disse ainda, que é uma vergonha o trabalho da polícia civil em nosso 
município, onde não podemos se quer registrar um “BO” porque não existe formulário na 
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delegacia. E com isso os homicídios e os assaltos continuam acontecendo sem que os 
mesmos sejam desvendados pela polícia civil. Em a parte o vereador VALDEIR também 
parabenizou o vereador por sua pesquisa, e disse que este é um tema bastante pertinente e 
gostaria que o prefeito viesse encampar nesta luta juntamente conosco. Em a parte o vereador 
JAIR parabenizou o Tenente Leonel por sua presença e pelo trabalho que vem 
desempenhando no município e disse que estava feliz em saber que um dos meliantes que 
estava envolvido em algumas situações na comunidade de Genipaúba havia sido preso e 
esperava que os demais também fossem capturados. Por fim, disse que também é favorável 
que este delegado venha a ser transferido de nosso município. Concluindo o vereador 
CLOVISSON agradeceu os comentários de todos e disse que toda vez que trouxemos um 
assunto a esta Casa, sempre tivemos êxitos e esperava que desta vez não fosse diferente. 
Disse ainda, que não é a polícia militar daqui do município que está deixando de cumprir com 
seus compromissos e sim o comandante da policia militar que não está cumprindo com o que 
prometeu. No mais, disse que tinha certeza que daqui iria sair um bom resultado de nosso 
trabalho. Na oportunidade pediu a Presidente que permitisse que o Tenente Leonel fizesse uso 
da palavra. Após o tenente ter feito sua explanação a Presidente agradeceu ao mesmo por ter 
vindo a Casa atendendo a nossa solicitação e parabenizou-o pelo projeto que estava tentando 
implantar no município em prol de nossa juventude. Passando a parte de proposição foi feita 
a leitura do Requerimento Verbal do vereador Eduardo, onde solicita o Serviço de Limpeza e 
Roçagem, bem como, o serviço de Iluminação Pública para as Ruas do Condomínio 
Fazendinha. Após a defesa o mesmo foi colocado em votação que foi aprovado por todos. Em 
seguida foi feita a leitura do Requerimento de nº 02/18 de autoria do vereador Dênio, onde 
solicita Serviço de Recuperação Asfáltica das Ruas do Município. Após pediu dispensa de sua 
defesa que foi aceito pela presidente. Em seguida foi colocado em votação que foi aprovado 
por unanimidade. Após foi feita a leitura dos Requerimentos de nº 04, 05 e 06/18 de autoria 
do vereador Thiago, onde solicitam Serviços de Tapa Buracos da Rua Eder Cardoso no Bairro 
Novo; Serviço de Tapa Buracos e Reparo na Iluminação Pública em frente ao Colégio Expedito 
Leão no Pau D’arco; Serviço de Reforma do Prédio do Ginásio Esportivo com a Recolocação 
da Cesta de Basquete e a Rede de Vôlei da quadra. Após a defesa os mesmos foram 
colocados em votação que foram aprovados por unanimidades. Em seguida foi feita a leitura do 
Projeto de Lei do Legislativo de nº 001/18 de autoria do vereador Jair, Que Cria o Dia 15 de 
Outubro como o Dia “D” da Saúde do Professor no Município de Santa Bárbara do Pará. Em 
seguida foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. Após foi feito a leitura do 
Projeto de Lei nº 001/18 de autoria do Executivo, Que Reajusta o Vencimento dos 
Profissionais do Magistério do Município de Santa Bárbara do Pará. O qual baixou comissões 
de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e Orçamentos, para que na próxima sessão 
depois de suas análises minuciosas dessem seus posteriores pareceres. 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 13h00mn. Esta ata após lida e 
discutida vai assinada pela Mesa Diretora. Plenário Fernando Conceição, 22 de Março de 
2018. 
 
 

    _________________________                ______________________ 
   Maria Luísa Valente de Matos                     Clovisson Silva e Silva 

         Presidente                                                  1º Secretário 
 
 

__________________________ 
Thiago Henrique Santos Rocha 

2º Secretário     


