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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 12 / 04 /18. 

 

Às 09h47 do dia 12 de abril do ano de dois mil e dezoito, a Presidente respeitando os preceitos 
regimentais deu inicio a sessão ordinária, solicitando ao 2º secretário para que fizesse a 
chamada dos vereadores presentes, onde ficou constatada a ausência dos vereadores Thiago 
e Eduardo. Sendo que, somente o vereador Eduardo foi justificado pela presidente e aceito 
pelos demais vereadores. Em seguida a Presidente solicitou para vereador Jair que fizesse a 
leitura bíblica e a oração inicial que fez no livro de Crônicas 31-01.  Passando o Pequeno 
Expediente para vereador FABSON, falou sobre Ambulância. Informando todos que havia 
conseguido junto ao deputado do seu partido mais uma ambulância para atender o nosso 
município e gostaria que fosse locada no posto de saúde do Pau D’arco para atender as 
localidades adjacentes.  A vereadora DIONELY agradeceu o prefeito e o secretário de infra-
estrutura, por terem atendidos sua solicitação dos serviços para o conjunto da COHAB, sendo 
que, ainda faltam alguns trabalhos a serem realizados e em breve viessem a ser concluídos. 
Parabenizou também todas as pessoas que foram selecionadas para ocuparem os cargos no 
setor de endemias na prefeitura. Por fim, elogiou o prefeito pelos serviços realizados na 
unidade de saúde, só que precisaria de um melhor planejamento e que com certeza em breve 
precisarão ser refeitos. O vereador VALDEIR convidou todos a participarem da festividade do 
Santo Expedito que iniciaria no dia 18/04 e terminaria no dia 21/04. Informou ainda, o terreno 
que o prefeito prometeu em doar para a entidade construir a igreja do Santo Expedito, ainda 
não havia sido desapropriado. O vereador DÊNIO informou a todos que a reunião que tivemos 
com o prefeito havia sido bastante proveitosa e que devemos continuar com o mesmo objetivo 
cobrando melhorias para o município. Informou ainda, que havia conseguido junto às serrarias 
material para a reforma da ponte do Boi. Disse também, que estava entrando nesta Casa com 
um projeto de lei que visa o pagamento de insalubridade aos agentes de saúde e de endemias 
deste município. Por fim, falou que o município de Igarapé Açu havia ganhado 15 veículos para 
trabalhar na área da saúde. Sendo que, o mesmo é pouco maior que o nosso e vem dispondo 
de todos esses recursos. Com tudo, acreditava que estava faltando mais interesse por parte do 
prefeito em conseguir benefícios para município. O vereador CLOVISSON falou sobre Esporte. 
Informando a todos que em março iniciou-se o campeonato da região de Genipaúba, o qual 
centenas de pessoas prestigiam o evento todos os finais de semanas. Informou ainda, que foi 
formada uma comissão disciplinar para julgar os casos que por ventura venha ocorrer durante 
as partidas e esta comissão foi bem aceito por todas as equipes a qual vem nos ajudando na 
coordenação do campeonato. Sendo que, esta havia sido uma idéia do vereador Rubens e que 
foi bem aceita por todos. Informou também que a clube esportivo Atlético Barbarense irá 
disputar o campeonato paraense sub -17 e seu primeiro confronto é contra a equipe esportiva 
de Parauapebas dia 22/04, parabenizou o presidente da liga senhor Josias Veras por está à 
frente dos trabalhos desta equipe. Por fim, informou sobre o projeto infanto-juvenil, que está 
sendo coordenado pelos vereadores Jair França e Clovisson Silva. Sendo que, este projeto 
contará com a participação das crianças da comunidade do Livramento e terá o apoio da 
prefeitura e da secretaria de educação de nosso município. O vereador RUBENS falou sobre 
LDO. Informando a todos que o executivo ainda não havia mandado a LDO a esta Casa para 
que possamos analisá-la e assim votar o orçamento para o exercício de 2019. Visto que, o 
prazo para que a mesma seja enviada a esta Casa termina no dia 30/05. Passando ao 
Grande Expediente O vereador CLOVISSON falou sobre Segurança Pública. Dizendo que 
este é um tema que sempre foi debatido nas sessões desta Casa e havia feito um 
levantamento sobre o policiamento de nosso município, onde constatou que a Vila de 
Mosqueiro conta com um apoio de 153 policiais e 15 viaturas. Sendo que, hidrograficamente é 
menor que o nosso município. Visto que, os homicídios, assaltos e outras ocorrências são 
semelhantes à de Santa Bárbara e muitos boletins de ocorrências do nosso município são 
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registrados em Mosqueiro. Por conta do aumento da violência e do sentimento de insegurança 
sociedade atual, procurou o subcomandante Leão Braga da policia militar em Belém e mostrou 
seu relatório referente o aumento da criminalidade no município. Sendo que, o mesmo 
prometeu que iria trocar o efetivo deste município e enviar mais uma viatura para que possa 
fazer a ronda ostensiva em todas as comunidades do nosso município. Disse ainda, que havia 
solicitado para o comandante que liberasse uma viatura da Vila de Mosqueiro para atender o 
nosso município, o mesmo ficou de verificar esta situação. Falou também, que tempos atrás o 
nosso município havia recebido uma operação policial da ROTAM, Cavalaria, Polícia Militar e 
outros apoios, a qual teve um grande efeito positivo e gostaria que este tipo de operação 
acontecesse mais vezes. Esperava também que o comandante venha realmente cumprir com o 
que nos prometeu. Em a parte o vereador FABSON disse que o governo tem várias viaturas 
para serem distribuídas aos municípios, assim como também, irão ser convocados vários 
policiais e este é o momento de nos anteciparmos e irmos à busca dessas viaturas e de 
solicitarmos o aumento do efetivo para o nosso município. Sabemos também que o orçamento 
do governo é alto para que se possa fazer este investimento, mas, o mesmo deve fazer um 
planejamento para executar. Continuando o vereador CLOVISSON disse que realmente não 
devemos desperdiçar esta oportunidade de conseguirmos este veículo e mais policiais para 
nosso município. Em a parte o vereador RUBENS disse que na sessão passada parabenizou o 
vereador pelo trabalho que vem fazendo sobre segurança, mas, precisamos fazer um trabalho 
de prevenção para que assim possamos evitar que a criminalidade continue ocorrendo no 
município. Disse ainda, que a secretaria de segurança do estado tem todas as estatísticas de 
todos os municípios. Portanto, sabem da real situação do nosso município e que é dever do 
estado intervir nesta questão. Por fim, disse que não devemos desistir de reivindicar melhorias 
para nosso município. Continuando o vereador CLOVISSON disse que com esta já era a 22ª 
sessão que debatíamos sobre este assunto e que sempre pedimos para que o prefeito 
encampasse nesta luta conosco. Falou ainda, que o deputado José Lima entrou com um 
pedido de intervenção militar e esperava que o mesmo fosse aprovado. Em a parte a 
vereadora DIONELY disse que realmente precisamos de mais policiamento em nosso 
município e na oportunidade parabenizou o Tenente Leonel pelo trabalho que vem fazendo à 
frente da polícia militar, diferentemente do delegado da polícia civil que nada faz para fazer jus 
ao cargo que vem ocupando nesta delegacia. Porém, devemos nos ombrear em cima desta 
questão de segurança e cobrarmos mais políticas públicas para nossa sociedade com a 
apresentação de projetos aos nossos jovens. Sendo que, não vemos nenhum projeto por parte 
do executivo que venha beneficiar esses jovens. Por fim, parabenizou os vereadores: Jair e 
Clovisson, pelo trabalho que vem desenvolvendo na área do esporte com as crianças de suas 
comunidades e disse que os pais também têm a responsabilidade com os seus filhos e não 
transferir a situação para professores, pastores, a polícia e outros. Continuando o vereador 
CLOVISSON disse que esta Casa vem lutando incessantemente em prol de nosso município e 
que tem certeza que iremos ter êxito em nossa luta, principalmente no que se refere à 
segurança pública deste município. Em a parte o vereador DÊNIO disse que este é um tema 
que mexe com toda a nossa sociedade e na oportunidade agradeceu ao prefeito por ter 
atendido sua solicitação do reparo na iluminação pública de algumas ruas do município, o que 
também muito contribui para ação da marginalidade e esperava que durante este período de 
eleição as coisas viessem a ser realizadas e que a polícia civil também viesse a fazer o seu 
trabalho. Concluindo o vereador CLOVISSON agradeceu os comentários de apoio dos 
vereadores e na oportunidade solicitou que a presidente, lhe concedesse os seus comentários 
que havia feito nas duas ultimas sessões referentes à segurança pública, para que pudesse 
anexar em seu relatório. Ato contínuo a PRESIDENTE disse que realmente este é um tema 
que sempre foi debatido nesta Casa e que na realidade a polícia civil não vem fazendo um bom 
trabalho no município. Na oportunidade fez um breve comentário sobre as mortes que 
ocorreram no presídio em americano, aonde vinte e duas pessoas vieram a morrer por conta 
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de uma tentativa de resgate de presos. Porém, este problema de segurança pública é algo 
muito sério e tem que ser encarado com mais seriedade por parte das autoridades do nosso 
estado. Finalizando disse que gostaria que aumentasse o número de vereadores na comissão 
que iriam novamente até ao comandante da policia estadual. O vereador RUBENS falou sobre 
Agricultura. Dizendo que havia sido abordado por alguns agricultores os quais lhe fizeram 
alguns questionamentos que não soube responder, mas, prometeu que traria este problema a 
esta Casa para que juntos pudéssemos tomar uma providência em cima da situação. Sendo 
que, nossas terras são bem férteis e que delas se pode tirar o sustento de suas famílias e 
ainda quem sabe fornecer as nossas escolas. Na oportunidade solicitou à presidente que 
convocasse o secretário de agricultura para que mesmo venha a esta Casa expor sua 
plataforma de trabalho. Disse ainda, que estamos pecando por não estarmos documentando 
em relação as nossas solicitações. E desta forma mostrar a população que estamos 
trabalhando em prol do município e devemos cobrar urgente maquinário para que esses 
produtores possam fazer os trabalhos em suas terras. Em a parte o vereador DÊNIO disse que 
este foi um dos temas de campanha do prefeito e que até então não havia colocado em prática 
e não vemos nenhuma iniciativa em cima desta situação. Disse ainda, que temos o problema 
de outra empresa se beneficiar e ganhar a licitação da merenda escolar do nosso município, 
enquanto quem deveria fornecer estes produtos seriam os próprios produtores do município, 
mas, sem o devido apoio do poder executivo não dar para os mesmo fazer este abastecimento 
à nossas escolas. Por isso nossos agricultores vêm passando necessidades por falta deste 
apoio. Disse ainda, que existe o problema da falta de manutenção nos ramais que dá acesso a 
essas áreas de nossos agricultores o que vem dificultando o escoamento dos produtos. Em a 
parte o vereador CLOVISSON disse que realmente este é um assunto de grande importância 
nesta Casa e que o prefeito tem que dar uma melhor atenção. Em a parte o vereador FABSON 
disse que este assunto deve ser mais debatido nesta Casa, para que desta forma os 
agricultores possam observar que nós estamos apoiando. Disse ainda, que o agricultor do 
município de Castanhal só ganhou a licitação por causa de uma simples certidão que os 
nossos agricultores não tinham. Em a parte também a vereadora DIONELY disse que este é 
também um dos temas que não deixa de ser importante nesta Casa e que na realidade o 
secretário de agricultura deveria agendar esses maquinários aos nossos agricultores, até 
porque é inadmissível que nos dias de hoje ainda existem agricultores fazendo seus trabalhos 
em suas áreas de terra usando inchadas e terçados depois de ter maquinários que possam 
fazer este serviço. Por isso, devemos cobrar do secretário e do prefeito um melhor incentivo 
aos nossos agricultores. Continuando o vereador RUBENS disse que havia solicitado a 
legalização desses agricultores mais até então ainda os mesmos ainda não haviam sidos 
legalizados. Por conta desta simples certidão os mesmos foram penalizados e não ganharam a 
licitação da merenda escolar. Em a parte o vereador JAIR disse que devemos convocar os 
secretários para que os mesmos possam mostrar suas plataformas de trabalho e para que 
desta forma possamos explicar a população algumas situações quando questionado. Quanto à 
merenda escolar, disse que havia cobrado da secretária de educação a falta da mesma em 
nossas escolas e segundo a própria secretária esta situação já iria ser regularizada no 
município. Em a parte o vereador VALDEIR falou que graças a um projeto do pastor Augusto, o 
qual vem distribuindo cestas com hortifrutis para algumas famílias. Por fim, disse que o nosso 
trabalho está sendo feito e lamentava quando ouvia as pessoas comentando que nós não 
estamos fazendo nada em favor de nossa população. Concluindo o vereador RUBENS 
agradeceu os comentários de apoio dos vereadores e disse que a partir de segunda-feira iria 
tratar melhor desta situação para que a mesma viesse ser resolvida. Ato contínuo a 
PRESIDENTE disse que este trabalho deve ser mais bem feito, para que nossos agricultores 
possam vir a ter direitos em créditos junto ao banco ou a qualquer outro órgão, e desta forma 
ter um melhor apoio e assim poderem trabalhar em suas terras. Na oportunidade deixou esta 
Casa a disposição dos mesmos para que pudessem realizar suas reuniões.             
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Passando a parte de proposição foi feita a leitura do Ante Projeto de Lei de nº 01/18 de 
autoria do vereador Dênio, Que Autoriza o Poder Executivo a Repassar aos Agentes 
Comunitários de Saúde e de Endemias, o incentivo financeiro adicional aos mesmos. Após a 
leitura o mesmo foi baixado Comissão de Finanças e Orçamentos, para que após análise 
minuciosa desse seu parecer. Em seguida foi feita a leitura do Ante Projeto de Lei de nº 02/18 
de autoria do vereador Jair, Que Cria a primeira Sexta feira do mês de Agosto como o Dia “D” 
da Paz no município de Santa Bárbara. Após a leitura o mesmo foi baixado comissão de 
Justiça e Redação de Lei, para que após análise minuciosa pudesse dar seu parecer. Em 
seguida foi feita leitura do Requerimento de nº 07/18 de autoria da vereadora Dionely, que 
solicita a Implantação de uma Linha de ônibus para atender as comunidades de Caiçáua e 
Aracy, neste município. Após foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida foi feita a leitura dos Requerimentos de nº 03, 04 e 05/18 de autoria do vereador 
Dênio, que solicitam Construção de uma ponte no igarapé Baiacuzinho no assentamento Abril 
Vermelho; Implantação de uma Antena para Internet na comunidade Expedito Ribeiro; 
Construção de uma Quadra de Esporte na comunidade Ana Júlia. Após a defesa ambos foram 
colocados em votação que foram aprovados por unanimidades seguido dos comentários de 
apoio dos vereadores: Fabson e Clovisson. E não havendo mais nenhum assunto a ser tratado 
à presidente solicitou ao vereador Jair, para que fizesse a oração final. Após declarou 
encerrada a presente sessão às 11h50mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela 
Mesa Diretora. Plenário Fernando Conceição, 12 de abril de 2018. 
 
 
 

    _________________________                ______________________ 
   Maria Luísa Valente de Matos                     Clovisson Silva e Silva 

              Presidente                                     
         1º Secretário  

 
 

__________________________ 
Thiago Henrique Santos Rocha 

2º Secretário     


