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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 19 / 04 /18. 

 

Às 09h30 do dia 19 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 presença de todos os 
vereadores. Verificado quorum a Presidente solicitou ao vereador Thiago que fizesse a leitura 
bíblica e a oração inicial que fez no livro de Salmos 23.17. Após foi feito a leitura da ata anterior 
que foi aprovado por todos. Passando o Pequeno Expediente o vereador JAIR FRANÇA, 
falou sobre o Dia do Índio. Informando que em todas as instituições escolares o dia do índio é 
comemorado no dia 19 de abril, para lembrar a data histórica e de que foram os primeiros 
habitantes destas terras. Sendo que, até hoje ainda continuam lutando pelos seus direitos. A 
vereadora LINA CARMEM, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e disse que apesar 
de estar de licença medica se sente capaz de trabalhar em beneficio dos nossos munícipes, 
agradeceu ainda o apoio de seus colegas vereadores que lhe deram durante este período em 
que está acidentada e também aos que parabenizaram seu pai por mais um ano de vida que 
havia completado, o qual também foi um vereador deste município que muito contribui para o 
seu desenvolvimento.  O vereador VALDEIR parabenizou o Prefeito por ter feito o mutirão de 
limpeza e recolhimento de lixos do conjunto COHAB e gostaria também que o mesmo viesse 
solucionar o problema da Escola Santa Bárbara, onde os alunos estão lanchando no chão por 
não terem um local apropriado. Em seguida parabenizou o Ex-vereador Barbosa por mais um 
ano de vida que havia completado. O vereador EDUARDO informou que domingo 22/04, 
começava o campeonato Paraense categoria sub 17, onde nossa equipe local fará seu 
primeiro desafio e agradeceu o prefeito por estar apoiando esses jovens. Após leu um oficio 
onde convida os vereadores a participarem de uma reunião para discutirem sobre violência e 
drogas no nosso município no dia 02/05/18 na Escola Jucelina Barata – Caiçáua, a partir da 
08h00, onde teremos também a presença da comunidade local e da policia militar. O vereador 
RUBENS ROCHA falou sobre saúde Publica. Informando que os agentes de endemias só 
entram nas casas que são habitadas e na fazendinha 70% das casas não são habitadas e 
também existem vários terrenos baldios no município que precisam ser visitadas. Sendo que, 
são nesses locais que podem estar à proliferação do mosquito da dengue. Disse ainda, que 
havia ido até a secretaria de saúde pedir para que o secretário achasse uma forma de fazer 
essa fiscalização. Em resposta o mesmo disse-lhe que os agentes só podem entrar numa 
residência com autorização do proprietário. O vereador pediu também que fosse feito a analise 
da água potável que consumimos, porque não sabemos se a mesma é de boa qualidade ou 
não. Por fim, disse que iria entrar com um requerimento solicitando que fosse feito esta análise. 
O vereador CLOVISSON parabenizou o prefeito pela realização do mutirão na COHAB e 
informou que na segunda-feira iniciaria os trabalhos de limpeza das ruas de Genipaúba, 
incluindo o cemitério. Sendo que, este serviço abrangeria também as comunidades de São 
Bento e São Joaquim, e agradeceu ao prefeito por está nos atendendo com esses trabalhos 
básicos, sendo que, com isso quem ganha é a população que tem constantemente nos 
cobrando estes serviços. O vereador DÊRNIO BRAÚLIO falou sobre Pontes. Mas, diante mão 
apresentou uma equipe de uma cooperativa de transporte alternativo, a qual está disposta em 
trabalhar em nosso município. Quanto ao seu assunto, disse que quase todas as pontes de 
madeiras deste município estão deterioradas e muitas delas estão caindo como é o caso da 
ponte do Caiçáua, Nova Santa Bárbara e outras. Sendo que, vem existindo muitas 
reclamações e por isso gostaria que o prefeito tomasse providências urgentes na recuperação 
das mesmas para que não venha ocorrer nenhum acidente grave. Passando ao Grande 
Expediente O vereador EDUARDO SILVA falou sobre Transporte Escolar. Dizendo que já 
algum tempo vem observando o transporte escolar da zona rural, aonde alguns alunos vêm 
cortando as poltronas e pinchando, casando prejuízo a este o qual é de grande utilidade aos 
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próprios alunos. Por isso, gostaria que viéssemos nos reunir e chegar até ao executivo solicitar 
providencias em cima dessa situação. Sugeriu ainda, que o prefeito contratasse um monitor 
para ajudar o motorista a colocar ordem no embarque e desembarque desses alunos e desta 
forma poder evitar a depredação do patrimônio público e ainda identificar os alunos que 
causam esta depredação. Em a parte o Vereador DÊNIO disse que este tema é bastante 
preocupante e que muito tem cobrado da secretaria de educação esta situação, principalmente 
sobre os alunos da comunidade Ana Julia, aonde o motorista do escolar vem deixando os 
mesmos na beira da Rodovia, correndo o risco de serem atropelados. Por conta disso, os pais 
tem se revoltado, porque nenhuma atitude ainda não foi tomada em cima desta situação. 
Sendo que, ainda existe o problema dos ônibus serem bastante danificados e que é um perigo 
muito grande para transportar esses alunos. Por fim, apoiou a sugestão do vereador em se 
contratar um monitor para dar mais segurança a esses alunos. Em a parte também o vereador 
CLOVISSON lembrou que quando estudava  o ônibus Beira-dão fazia o transporte dos alunos 
e que o cobrador fazia esta fiscalização. Na oportunidade parabenizou o vereador por este 
projeto e disse ser favorável ao mesmo. Em a parte a vereadora LINA CARMEM parabenizou o 
vereador por seu tema e disse que antes que aconteça coisas mais graves que venha se tomar 
uma previdência. Falou ainda, que os  alunos da escola de Colônia Chicano, estão riscando os 
carros dos professores e sugeriu que a escola que esta desativada viesse a servir de garagem 
para que os professores pudessem estacionar esses carros ou então que se contrate um vigia 
para possa vigiar os mesmos. Em a parte o vereador JAIR disse que o transporte escolar é 
essencial e o que está faltando é conscientização dos alunos. Sendo que, já havia conversado 
com a secretária de educação e colocado a mesma essa situação de vandalismo no ônibus 
escolar do Caiçáua. Sendo que, com a contratação de um monitor o mesmo poderá ajudar na 
identificação dos alunos que causam este vandalismo e também na conduta do motorista. Em 
a parte o vereador RUBENS  disse que este tema é bastante pertinente e que é preciso fazer 
um relatório e encaminhar ao executivo, para que desta forma possamos ficar respaldados 
junto a nossa população. Disse isso porque a assessoria do prefeito não vem funcionando 
como tem que ser. Também em a parte o vereador VALDEIR disse que havia questionado com 
a secretaria de educação este problema dos alunos de Caiçáua,  e em resposta a secretária 
disse-lhe que iria reunir com os pais desses alunos para que este tipo de situação não viesse 
mais ocorrer. Lembrou ainda do assalto que havia ocorrido no ônibus escolar de Genipaúba. 
Sendo que, se tivesse um monitor com certeza o mesmo não ocorreria porque o monitor 
conhece quem é e que não é aluno. Com isso, com certeza os assaltantes não entraria no 
veículo.  Ato contínuo a PRESIDENTE se ombreou com o projeto do vereador Eduardo e disse 
que este monitor evitará este tipo de problema e espera que o prefeito venha atender esta 
solicitação. O vereador RUBENS ROCHA falou sobre Segurança Pública. Dizendo que o 
governador já perdeu o controle em relação à segurança no nosso estado, visto que, todos os 
dias são noticiados mortes de pessoas em nosso estado. Sendo que, aqui no município não é 
diferente e lembrou das mortes que aconteceram no Pau D’arco e outras localidades do nosso 
município e nada está sendo feita para amenizar a situação. Sendo que, aqui no município a 
polícia civil não fecha se quer uma boca de fumo. Contudo, o governador ainda diz que está 
tudo sob controle. Mas, vemos diariamente pessoas e policiais sendo mortos por bandidos em 
nosso estado e os nossos governantes não fazem nada para evitar esta situação e só pensam 
em se reeleger. Por conta disso, devemos fazer uma moção e enviar ao governador mostrando 
o nosso sentimento em relação a segurança em nosso município. Em a parte o vereador 
CLOVISSON falou que praticamente em todas as sessões realizadas nesta casa, se falou a 
respeito deste assunto. Contudo, devemos marcar novamente uma reunião com o secretário 
geral de segurança publica do estado e mostrar ao mesmo o que vem ocorrendo em nosso 
município e pedir que tome uma providencia, principalmente no que nos prometeu que foi o 
aumento do efetivo policial ao nosso município. Em a parte o vereador JAIR falou que muitas 
famílias de sua comunidade estão indo embora por que se sentem inseguras por causa das 
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coisas que vem ocorrendo na mesma e concordou que devemos cobrar do estado mais 
segurança para este município e lamentava que o governador não tivesse aceitado a 
intervenção da força nacional em nosso estado. Também em a parte o vereador EDUARDO 
disse que a policia Civil do município esta deixando a desejar porque não faz uma investigação 
para prender esta bandidagem e disse que temos que ir sim a busca de solução para esta 
situação. Continuando o vereador RUBENS, disse que não devemos ficar calado e ver as 
coisas acontecerem sem que façamos nada. Na oportunidade sugeriu que fossemos conversar 
com o prefeito para ver que medida adequada deve ser tomada a respeito desta situação. Ato 
contínuo a PRESIDENTE falou que este problema de segurança é preocupante e que no Pau 
D’arco teve até toque de recolher porque iriam matar bandidos e isso realmente aconteceu, 
sendo que, foram duas mortes e temos que ir sim conversar com o prefeito sobre esta situação 
e passar esta responsabilidade para que tome providencias. Passando a parte de 
proposição, foram lidos os Requerimentos de nº 10,11e 12/18 de autoria do vereador Thiago 
Rocha onde solicitam; providencia na reforma da quadra esportiva da Escola Antonio Pinto da 
Comunidade de Aracy; Pavimentação asfáltica da estrada principal da localidade de Aracy e 
Ampliação do cemitério da sede do município, que após a defesa os mesmos foram colocados 
em votação sendo aprovados por todos. Após foi lido o requerimento de nº 02/18 de autoria do 
vereador Eduardo onde solicita a contratação de um monitor para acompanhar o translado dos 
ônibus escolar desde o embarque e desembarque dos alunos até seus respectivos destinos. 
Que após a defesa foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. Após foi lido o 
Ante-Projeto de nº 003/18 de autoria do vereador Jair França, que cria a secretaria do emprego 
e relações do trabalho no município de Santa bárbara do Pará. Que logo baixou comissão de 
Justiça e redação de Leis para análise. Em seguida foi lido o parecer de nº 02/18 da Comissão 
de Legislação Justiça e Redação de Leis e o Parecer de nº 02/18 da Comissão de Finanças e 
Orçamento, que aprovam o Projeto de Lei Complementar nº 002/17, que institui o tratamento 
diferenciado e favorecido a ser dispensada a microempresa e a empresa de pequeno porte no 
âmbito do município. Após a leitura os mesmos foram colocados em votação sendo aprovados 
por todos, em seguida foi lido o referido Projeto Complementar que após a leitura 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 12h03mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada 
pela Mesa Diretora. Plenário Fernando Conceição, 19 de abril de 2018. 
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