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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 05 / 04 /18. 

 

Às 09h40 do dia 5 de abril de dois mil e dezoito, a Presidente respeitando os preceitos 
regimentais deu inicio a sessão ordinária, solicitando ao vereador Valdeir para que fizesse 
parte da mesa como 1º secretário interino. Após solicitou ao mesmo que fizesse a leitura 
bíblica e a oração inicial, que o fez no Livro de Heb. 13.16. Em seguida a Presidente solicitou 
ao 2º Secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes, onde ficou constatada a 
ausência do vereador Clovisson e a Vereadora Lina, que foi justificada pela presidente e aceita 
pelos demais vereadores. A Presidente informou que a ata da sessão anterior estava à 
disposição de todos na secretaria desta Casa. Passando ao Pequeno Expediente para 
vereador FABSON, falou sobre Agradecimentos ao prefeito por ter atendido sua solicitação da 
perfuração de um novo poço artesiano para a localidade do Bambu e além desta perfuração 
ainda falta o serviço de limpeza. A vereadora DIONELY falou sobre a Secretaria de Assistência 
Social. Dizendo que a secretaria não vem fazendo o trabalho que é de sua responsabilidade e 
devido essa situação os vereadores é que estão atuando diariamente no serviço de 
assistencialismo a nossa população, enquanto isso a secretaria em sua atitude deixa a desejar 
e não vem cumprindo com suas atribuições. Na oportunidade relatou um fato que ocorreu com 
um cidadão, que precisou do apoio desta secretaria mais não foi atendido. Falou também, que 
o serviço de aquisição do R.G, não estava funcionando e esperava que em breve 
normalizasse. Por conta disso, gostaria que a Presidente desta Casa convocasse a secretária 
para que a mesma possa vir a esta Casa nos dar explicação sobre esta situação. Ato contínuo 
a PRESIDENTE explicou, que qualquer parlamentar tem toda autonomia para convocação de 
reunir secretários deste município para prestar esclarecimentos dos pedidos de informações 
sobre atividades de sua administração. Mas, iria atender a solicitação da vereadora e convocar 
a Secretária para vir a esta Casa. Na oportunidade disse que estava surpreso com este 
trabalho de aquisição do RG. Porque segundo informações este trabalho estava sendo 
realizado e que só havia parado por conta do feriado da semana santa. O vereador JAIR falou 
sobre Projeto Infanto Juvenil. Dizendo que no sábado, 07/04, iniciaria o torneio no campo da 
comunidade do São Joaquim. Sendo que, este é o primeiro passo e depois acontecerá o 
serviço de reforço escolar e de assistencialismo com a aquisição de documentos a essas 
crianças. Informou ainda, que haverá um torneio de verão que será realizado nas comunidades 
da região de Genipaúba. Onde haverá um olheiro do clube Pinheirense, que escolherá crianças 
para jogar no referido clube. Finalizando disse que este projeto terá o apoio da secretaria de 
educação, da prefeitura e gostaria de poder contar também com o apoio desta Casa. O 
vereador EDUARDO falou sobre Cursinho e Futebol. Informando a todos que na segunda, 
09/04 às 18hs começará aula do cursinho o qual contará com a participação de 133 alunos. Na 
oportunidade foram todos convidados a prestigiarem este momento. Quanto ao futebol, disse 
que o campeonato paraense começaria no domingo e que o trabalho com os atletas da equipe 
do Atlético Barbarense estava sendo feito com uma preparação para enfrentar quaisquer 
equipes de sua chave. Informou ainda, que este clube está devidamente regularizado junto a 
Federação Paraense e a CBF Por conta disso, explicou ao vereador Jair, que ao invés dessas 
crianças de seu projeto ser avaliadas por outros clubes, que fossem então olhadas pela equipe 
deste município que também está devidamente regularizada junto à federação. O vereador 
DÊNIO falou sobre Informativos. Informando da ponte que dá acesso a comunidade Nova 
Santa Bárbara que está preste a desabar, mais, que já havia comunicado o prefeito sobre a 
situação. Informou ainda, que havia participado de uma reunião na escola José Machado, onde 
alguns pais de alunos questionaram sobre a demora na reforma e que por conta disso os 
alunos estavam sendo prejudicados devido à falta de aula. Gostaria que esta situação viesse a 
ser resolvida o mais breve possível. Ato contínuo a PRESIDENTE leu o laudo médico enviado 
pela vereadora Lina Barbosa, onde concede a mesma 120 dias de licença médica. Devido essa 
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situação a Presidente informou que a vereadora vai ficar por conta do INSS e seria convocado 
o seu suplente. Informou ainda, que o evento que aconteceria no dia 07/03 no assentamento 
Abril Vermelho iria ser realizado no próximo sábado, 07/04. Passando ao Grande Expediente 
a vereadora DIONELY falou sobre Saúde Pública. Parabenizando o prefeito pelo trabalho que 
estava sendo realizado na UPA. Sendo que, a intenção era favorável mais havia sido mal 
planejada devido o forte cheiro de tinta que estava exalando, o que estava causando grandes 
transtornos tanto aos pacientes quanto aos funcionários. Porém, era louvável a intenção mais 
estava acontecendo este problema. Disse ainda, que uma determinada funcionária vem 
desrespeitando as pessoas com péssimo atendimento e muitas das vezes os pacientes são 
bem atendidos se houver um encaminhamento por alguém ou indicada por um vereador. Na 
oportunidade disse que essa conduta não faz parte do padrão de atendimento que indicamos 
e iria procurar saber o nome da funcionária para que pudesse tomar as devidas providências 
junto ao secretário de saúde. Disse ainda, que havia solicitado através de requerimento os 
pagamentos adicionais aos funcionários lotados na área da saúde, mas, até agora não havia 
sido regularizado. Falou também da falta de higiene dentro da unidade e estes tipos de 
situações que devem ser relatados ao secretário para que o mesmo venha tomar providência. 
Por fim, disse que a secretaria que melhor funciona no município é a de educação. Em a parte 
o vereador DÊNIO disse que também já havia presenciado esta situação em nossa unidade e 
lamentava que tudo isso estivesse ocorrendo. Continuando a vereador DIONELY falou que 
gostaria de uma resposta sobre o relatório da comissão de saúde do trabalho. Disse ainda, tem 
que haver um assistente especificamente para fazer a triagem dos pacientes na unidade e não 
deixar essa responsabilidade para os enfermeiros. Na oportunidade disse que o secretário vem 
fazendo o seu trabalho mais esbarra em algumas situações que atrapalham o seu 
desempenho. Em a parte o vereador VALDEIR disse que o aparelho de Raios-X ainda não 
estava funcionando e está faltando também o kit para se fazer o preventivo e por causa disso 
as pessoas tenham que se deslocarem a outro município para fazerem estes exames e isso é 
uma vergonha para o nosso município. Na oportunidade perguntou por que os veículos que 
foram doados para a saúde não estavam na atividade? Gostaria que viéssemos nos empenhar 
mais nesta questão. Continuando a vereadora DIONELY disse que são três funcionários que 
trabalham na área da radiologia que estão sem fazer nada porque o aparelho ainda está 
danificado. Sendo que no laboratório existem alguns exames que também não estão sendo 
realizados. Relatou ainda, se aqui na sede encontra-se dessa forma, imagine nos postos de 
outras comunidades. Em a parte o vereador JAIR disse que cada vereador pode fazer suas 
observações do que vem ocorrendo no município e encaminhar a comissão para que possa 
acrescentar em seu relatório. Também em a parte o vereador THIAGO disse que estas 
situações são preocupantes mais que assolam o país inteiro. Sendo que, a comissão de saúde 
levou seu relatório ao prefeito e o mesmo deu um prazo para realizar, mas, até então nada foi 
feito. E disse que devemos ir até ao secretário de saúde em busca de respostas sobre estas 
situações. Em a parte o vereador RUBENS disse que é de se lamentar que o nosso município 
venha passando e que devemos fazer nossas reuniões e divulgar a população para que 
possam observar que nós estamos em busca de melhorias para nosso município. Sendo que, 
muitas das vezes os secretários não estão nem aí para o que vem acontecendo, mas, 
devemos continuar fazendo o nosso trabalho e cobrar do prefeito estas melhorias. Continuando 
a vereadora DIONELY disse que na reunião que tivemos com o prefeito colocamos todas estas 
reivindicações, onde até sugerimos que os salários dos secretários fossem reduzido, visto que, 
os salários dos mesmos são até maior do que o nosso e ainda estamos fazendo o trabalho de 
assistencialismo das secretarias. Em a parte o vereador FABSON parabenizou o trabalho que 
o secretário de saúde vem fazendo, mais gostaria que fosse mais presente nesta unidade para 
observar melhor a realidade da mesma. Continuando a vereadora DIONELY disse que o 
secretário tem boas intenções mais não tem autonomia para fazer o seu trabalho. Finalizando 
disse que também há muito tempo não temos o serviço odontológico em nossa unidade. Ato 
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contínuo a PRESIDENTE parabenizou a vereadora por seu tema e disse que estamos fazendo 
nosso trabalho, mais, o grande problema é a falta de atendimento por parte do prefeito 
referente nossas solicitações. E agora com o aumento de nossa população a coisa só tende a 
piorar isso, sem falar que ainda temos de atender pessoas de outros municípios. Por fim, disse 
que devemos continuar fazendo o nosso serviço e cobrando do prefeito estas reivindicações. O 
vereador RUBENS falou sobre Segurança Pública. Informando a todos que tiveram uma 
reunião com o comandante da policia militar do estado coronel Leão Braga. Onde na 
oportunidade o vereador Clovisson apresentou seu relatório que havia feito por conta própria, 
mostrando a diferença entre o nosso município e Mosqueiro com a quantidade de policial e 
viaturas que atende o mesmo. Sendo que, este levantamento feito pelo vereador foi de grande 
importância para que o comandante tomasse uma posição e viesse aumentar o efetivo policial 
de nosso município. Disse ainda, que já foi marcada outra reunião em maio com o 
comandante, para que o mesmo possa ver como as coisas estavam ocorrendo no município. 
Falou ainda, que as festas foram proibidas aqui no município enquanto não houver a 
legalização dessas casas de festas e sugeriu que os festeiros fossem até a DPA em busca 
desta documentação para legalização das mesmas. Por fim, falou que concordava com o 
trabalho que o tenente Leonel vinha fazendo em parar as festas que não estivessem 
devidamente legalizadas. Em a parte o vereador VALDEIR disse que os festeiros estavam 
reclamando que as sedes deveriam ser acústicas para a realização dessas festas. Sendo que, 
a sede do Luciano não é apropriada e nem por isso foi proibido de realizar eventos. Em a parte 
também a vereadora DIONELY falou que a Sede do Luciano não vem respeitando o horário e 
nem limite sonoro permitido por lei. Sendo que, as pessoas que residem próximo a esta sede 
estão reclamando deste descumprimento. Em a parte o vereador FABSON disse que 
realmente o problema é o horário de funcionamento que não está sendo cumprido pelos 
festeiros. Por conta disso havia solicitado ao tenente Leonel, que tomasse providências em 
cima desta questão na sede do “Curral do Livramento” que não vem cumprindo com o que 
determina a lei. Continuando o vereador RUBENS agradeceu os comentários dos vereadores e 
sugeriu que entrássemos em contato com o tenente para averiguar melhor esta situação. Ato 
contínuo a PRESIDENTE disse que com certeza a sessão da semana passada havia surtido 
efeito e parabenizou os vereadores por terem ido até o comandante em busca de soluções 
para o nosso município e esperava que o mesmo viesse a fazer o seu trabalho. O vereador 
DÊNIO falou sobre Cenário Político. Dizendo que havia escolhido este tema devido o que 
estava acontecendo na política do nosso país. Sendo que, o prazo para quem fossem 
concorrer as eleições havia acabado e que deveriam deixar seus cargos para que pudessem 
concorrer. Disse ainda, que havia recebido uma comissão de seu partido do PSC em sua 
residência, onde os mesmos disseram que estavam fazendo de tudo para que o candidato de 
seu partido pudesse concorrer às eleições. Falou ainda, que existem candidatos que estão 
usando seus cargos para se livrarem de punições. Visto que, nossa lei é muita falha e 
favorecem os candidatos corruptos se beneficiarem sem que sejam punidos. Na oportunidade 
teceu comentários sobre a forma e que a política do nosso país veio a tomar. E disse que era 
favorável com a mudança na lei do nosso país. Em a parte o vereador RUBENS falou que 
realmente a lei é falha beneficiando somente os grandes políticos. Com isso, podemos ver as 
dificuldades que isso vem causando aos municípios pequenos. Continuando o vereador DÊNIO 
disse que hoje a população vem sofrendo por parte desses políticos corruptos existente em 
nosso país. Em a parte a vereadora DIONELY falou que esta lei deve ser revista, porque é 
uma vergonha o que vem acontecendo hoje na política do nosso país. Continuando o vereador 
DÊNIO disse que os políticos não vêm suprindo com as necessidades em relação os cargos 
que lhes foram confiados e ainda são cheios de privilégios que levam os mesmos a 
esquecerem do seu real papel perante a sociedade. Em a parte o vereador THIAGO disse que 
realmente o cenário político de hoje é uma vergonha e que já havia ouvido muitas pessoas 
dizerem que iriam votar em branco só por causa dessas situações que vem ocorrendo no país. 
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Passando a parte de proposição foi feita a leitura dos Requerimentos de nº 01 e 02/18 de 
autoria do vereador Fabson que solicitam: Construção de duas Paradas de ônibus próximo a 
Casa Sandra; Serviço de Asfaltamento da Rua da Casa Sandra. Após a defesa os mesmos 
foram aprovados por unanimidades. Em seguida foi feita a leitura dos Requerimentos de nº 05 
e 06/18 de autoria da vereadora Dionely que solicitam: Implantação de uma Academia ao ar 
livre na comunidade de Caiçáua; Limpeza, retirada de Lixos e tapagem de buracos nas Ruas 
do Condomínio Jardim das Andorinhas. Após a defesa os mesmos foram colocados em 
votação que foram aprovados por unanimidades. Em seguida foi feito a leitura dos 
requerimentos de nº 07, 08 e 09/18 de autoria do vereador Thiago que solicitam: Reforma do 
Forro do Posto de saúde da comunidade do Aarcy; Implantação de uma academia ao ar livre 
em um terreno que fica por trás do condomínio Jardim das Andorinhas; Colocação de Cinco 
Tubos de 80 entradas da estrada que dá acesso ao balneário Lagoinha. Após a defesa ambos 
foram colocados em votação que foram aprovados por unanimidades. Em seguida foi feita a 
leitura dos Pareceres de nº 01/18 das comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 
Orçamento, que foram favoráveis ao projeto de nº 01/18 Que Reajusta os vencimentos dos 
profissionais da área do magistério. Após a defesa os mesmos foram colocados em votação 
que foram aprovados por unanimidades. Em seguida foi colocado em votação o referido projeto 
de lei, que foi aprovado por unanimidade. Por fim, o vereador Rubens sugeriu que 
montássemos uma comissão para acompanhar o processo do concurso público do nosso 
município. E não havendo mais nenhum assunto a ser tratado à presidente solicitou ao 
vereador Valdeir, para que fizesse a oração final. Após declarou encerrada a presente sessão 
às 12h17mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela Mesa Diretora. Plenário Fernando 
Conceição, 05 de abril de 2018. 
 
 
 

    _________________________                ______________________ 
   Maria Luísa Valente de Matos                     Valdeir de Souza Costa 
         Presidente                                                  1º Secretário Interino 

 
 

__________________________ 
Thiago Henrique Santos Rocha 

2º Secretário     


