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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 26 / 04 /18. 
 

Às 09h50 do dia 26 de abril do ano de dois 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 somente do vereador; 
Clovisson. Em seguida a Presidente solicitou a vereadora Dionely para que fizesse a leitura 
bíblica e a oração inicial que o fez no livro de Provérbios 19.01-02.  Após o vereador Rubens 
pediu dispensa da leitura da ata anterior que foi aceita por todos. O vereador Fabson perguntou 
a presidente, se este pedido de dispensa da leitura da ata era permitido por nosso regimento. A 
Presidente respondeu-lhe que é permitido. Passando ao Pequeno Expediente o vereador 
FABSON justificou sua ausência na sessão passada e na sessão itinerante que foi realizada 
na comunidade do Livramento e disse que gostaria de poder contar com a compreensão de 
todos. A vereadora DIONELY também justificou sua ausência na sessão itinerante e agradeceu 
ao prefeito pelas obras que estão em andamento no município e pelos trabalhos realizados no 
conjunto da COHAB. Porém, sabemos que ainda muitas coisas precisam se fazer e esperava 
que em breve fossem feitas. Agradeceu ainda, pelo trabalho de tubulação feito próximo a 
escola Santa Bárbara. Por fim, informou a todos que a colocação das grades na escola do 
assentamento Abril Vermelho em breve seriam colocadas. A vereadora LINA BARBOSA se 
pronunciou para Agradecer e Serviços da Prefeitura. De antemão justificou sua ausência na 
sessão itinerante e disse que já estava liberada pela médica para que pudesse voltar aos 
serviços desta Casa. Quanto ao seu assunto. Agradeceu ao prefeito pelos trabalhos realizados 
nas comunidades de Morada Nova e Pratinha, principalmente pela ampliação da extensão de 
água naquela comunidade e agradeceu também aos vereadores pelo apoio que lhes deram 
durante o período que passou com seu tornozelo quebrado. Informou ainda, que em breve 
iniciaria os trabalhos de roçagem e limpeza nas ruas das comunidades da região de 
Genipaúba. Por fim, agradeceu aos vereadores Clovisson e Jair pelos serviços de roçagem e 
limpeza das ruas da comunidade de São Bento. O vereador RUBENS falou sobre Prestação de 
contas e Projeto Bom de Bola.  De antemão justificou sua ausência na itinerante e gostaria de 
poder contar com a compreensão de todos. Quanto ao seu assunto. Disse que estava 
inspirando o prazo para a prestação de conta dos candidatos e que os partidos políticos 
estavam solicitando esta prestação de conta. Quanto ao Projeto Bom de Bola. Disse que 
esteve com o presidente da liga Josias Veras, o qual é também o presidente da equipe 
esportiva Atlético Barbarense aqui do nosso município e disse que foi feito um convênio com o 
Instituto IPAM, o qual irá fornecer cursos aos jovens com um custo bem acessível a todos e 
isso lhe deixou maravilhado e entusiasmado por ver que este órgão pretende ajudar os nossos 
jovens com este projeto. Por fim, informou a todos que a estréia da equipe Barbarense será no 
domingo 29/04, às 09h00 aqui no estádio municipal e gostaria de poder contar com a presença 
de todos os vereadores e dos familiares de nossos atletas. O vereador DÊNIO falou sobre 
Sessão Itinerante. Dizendo a todos que a sessão itinerante realizado na comunidade do 
Livramento foi muito boa aonde teve a participação dos moradores e na mesma também 
podemos ver os anseios daquela população. Sendo que, o que foi mais solicitado pelos 
mesmos foram os trabalhos de iluminação pública, transporte escolar, construção de um 
trapiche e construção de um posto de saúde, para que possa atender os moradores daquela 
comunidade, desafogando assim o atendimento no posto de saúde do Pau D’arco. Falou ainda, 
que o próprio presidente da comunidade também já havia feito várias solicitações ao prefeito e 
que estava no aguardo para serem realizadas. No mais, esperava que o prefeito viesse se 
sensibilizar com aquela população e realizar os serviços que os mesmos estavam solicitando. 
Ato contínuo a PRESIDENTE agradeceu o prefeito pelo trabalho de iluminação pública que foi 
realizado na Rua Expedito Leão. Disse ainda, que somos vereadores do município e não só de 
apenas uma comunidade e que devemos solicitar benefícios para todas, principalmente para 
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aquelas comunidades que não tem um vereador eleito para lhe representar. Por isso, gostaria 
que todas as comunidades fossem beneficiadas também. Sendo que, devemos parabenizar o 
prefeito quando for de parabenizar e de cobrar quando for de cobrar.  Disse ainda, que 
devemos continuar fazendo o nosso trabalho e solicitando benefícios a nossa população. Na 
oportunidade informou a todos que o SEBRAE havia enviado um convite a esta Casa de um 
evento que a mesma estaria realizada e gostaria da participação dos vereadores no mesmo. 
Por fim, informou que a vereadora Lina Barbosa estava liberada pelos médicos para que 
pudesse voltar a suas atividades nesta Casa. Passando ao Grande Expediente o vereador 
RUBENS Segurança Pública. Disse que mais uma vez estava preocupado com as situações 
que vem ocorrendo no município, mas, sua maior preocupação é ver que a administração 
pública não vem fazendo nada para tentar coibir estas situações. Sendo que, mortes vêm 
ocorrendo no município e a população vem cobrando uma atitude de nossa parte. Por conta 
disso, disse que devemos tomar uma providência e fazer novamente reuniões com as 
autoridades competentes, até porque, esta questão de segurança é de responsabilidade do 
governo estadual e o mesmo não está puxando esta responsabilidade para si e é por isso que 
esta insegurança vem existindo em todo o nosso estado. Na oportunidade pediu aos 
vereadores para que quando fossemos conversar com o comandante da policia estadual, que 
pudéssemos apresentar cópias de nossos requerimentos que pedem providências em cima 
dessa situação de segurança em nosso município. Falou ainda, que o executivo deve 
regularizar a situação dos motos taxistas, visto que, hoje existem centenas deles rodando 
irregularmente no município. Em a parte a vereadora DIONELY disse que os motos taxistas 
que ficam em frente do mercado não pagaram nada para trabalharem naquele local e hoje 
estão cobrando cerca de três mil reais para aqueles que queiram entrar para trabalhar no 
mesmo. Continuando o vereador RUBENS falou que existe um grupo de pessoas querendo 
montar uma cooperativa de transporte alternativo no município e precisamos acompanhar este 
processo para que não venhamos ter nenhum transtorno no futuro. Em a parte o vereador 
DÊNIO disse que o governo do estado iria entregar algumas viaturas e que iria aumentar o 
efetivo policial do estado e gostaria que pudéssemos aproveitar esta oportunidade e solicitar 
mais viaturas e mais policiais para o nosso município. Disse ainda, que o sargento da policia 
rodoviária solicitou que entrevíssemos junto ao executivo, para que o mesmo pudesse pelicular 
o vidro do prédio da rodoviária, para que desta pudesse dificultar a visão das pessoas de fora 
para dentro do mesmo. Visto que, muitos policiais estavam sendo mortos e esta seria uma 
forma de proteção dos mesmos. Em a parte a vereadora DIONELY disse que era muita cara de 
pau deste sargento em pedir esta ajuda para nós, até porque, os policiais desta rodoviária vêm 
extorquindo nossos agricultores, principalmente os do assentamento abril vermelho e disse ser 
contrária em concedermos esta ajuda aos mesmos. Concluindo o vereador RUBENS 
agradeceu os comentários dos vereadores e na oportunidade sugeriu que montássemos uma 
comissão provisória para que pudéssemos tratar sobre segurança e outra para o transporte e 
se colocou a disposição para fazer parte das mesmas. Disse ainda, que devemos nos unir com 
as prefeituras da área metropolitana para que as empresas de ônibus que venham atender o 
nosso município possam trafegar sem nenhuma perturbação nos demais municípios. Sugeriu 
ainda, que viéssemos promover um fórum de debate sobre segurança pública e transporte 
público em nosso município. Por fim, sugeriu que o prefeito viesse permitir que somente os 
motos taxistas regularizados viessem a trabalhar no município. Ato contínuo a PRESIDENTE 
agradeceu o vereador e disse que este é um tema de grande importância e que nós devemos 
continuar fazendo o nosso trabalho e concordou que viéssemos anexar cópias de nossos 
requerimentos e encaminhássemos juntamente com a documentação ao comandante da 
policia militar do estado, para que desta forma o mesmo pudesse ver a nossa luta em cima 
desta situação em nosso município. Visto que, esta é uma responsabilidade do governo em 
promover a segurança de nossos munícipes. Na oportunidade disse que estas comissões 
provisórias teriam um mandato de três meses e que iriam ficar constituídas pelos seguintes 
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vereadores: Comissão de Segurança Pública, vereadores: Rubens, Dionely e Valdeir. 
Comissão de Transporte, vereadores: Luísa, Fabson, Dionely e Rubens. Finalizando pediu que 
estas comissões viessem fazer os seus trabalhos com seus relatórios e em breve pudéssemos 
dar uma resposta plausíva a nossa população. Passando a parte de Proposição foi feita a 
leitura e a defesa dos Requerimentos de nº 08 e 09/18 de autoria da vereadora Lina Barbosa 
que solicitam: Asfaltamento para a Rua do Campo do Atlântico na comunidade de Pratinha; 
Asfalto das ruas: José Rocha e Bernardo Rocha, no loteamento do Sr. Marinaldo entre Pratinha 
e Morada Nova. Após foram colocados em votação que foram aprovados por unanimidades. 
Em seguida foi feito a leitura e a defesa do Requerimento de nº 03/18 de autoria do vereador 
Rubens que solicita: Serviços de corte, poda e remoção das árvores as margens da PA 408, 
estrada de Genipaúba e da PA 391, estrada de Mosqueiro, da Praça Elza Ribeiro até a Ponte 
de Mosqueiro e da estrada que acesso a Comunidade do Aracy. Após foi colocado em votação 
que foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura e a defesa dos 
Requerimentos de nº 06 e 07/18 de autoria do vereador Dênio que solicitam: Construção de 
um Posto de Saúde na localidade do Livramento; Colocação de 3 (três) pontos de iluminação 
para a Comunidade Nosso Lar no Livramento. Após foram colocados em votação que foram 
aprovados por unanimidades. Em seguida foi feita a leitura e a defesa do Requerimento de nº 
013/18 de autoria do vereador Thiago que solicita: a Construção de mais um abastecimento de 
água para a comunidade do Aracy e o Requerimento verbal de nº 014/18 também do 
vereador Thiago que solicita: Serviço de reparo na iluminação pública da Rua Vietnã na 
comunidade do Aracy Após ambos foram colocados em votação que foram aprovados por 
unanimidades. Em seguida foi feita a leitura do Requerimento de nº 01/18 de autoria do Poder 
Legislativo que solicita a Construção de um Trapiche na localidade do Livramento. Após foi 
colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura e a 
defesa dos Requerimentos de nº 01, 02, 03 e 04/18 de autoria Luísa que solicitam: 
Recuperação Asfáltica das Ruas da Coleipa; Reforma com a Cobertura e a colocação de Tela 
da Quadra de esporte da comunidade de Coleipa; Pavimentação Asfáltica da Rua Canaã na 
comunidade de Coleipa; Recuperação da Iluminação Pública de todas as Ruas da comunidade 
de Coleipa. Após foram colocados em votação que foram aprovados por unanimidades. Em 
seguida foi feito a leituras dos Pareceres de nº 04 e 05/18 da comissão de Justiça e 
Redação de Leis, que aprovam o Ante-Projeto de Lei nº 003/2018- Que cria a Secretaria de 
Emprego e Relações do Trabalho no Município de Santa Bárbara do Pará e o Ante-Projeto de 
Lei nº 002/2018 - Que cria a primeira sexta-feira do mês de Agosto como o Dia “D” da Paz no 
Município de Santa Bárbara do Pará. Após foram colocados em votação que foram aprovados 
por unanimidades. Em seguida foram colocados em votação os referidos antes-projetos de leis 
que foram aprovados por unanimidades. E não havendo mais nenhum assunto a ser tratado à 
Presidente solicitou a vereadora Dionely para que fizesse a oração final. Após declarou 
encerrada a presente sessão às 11h32mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela 
Mesa Diretora. Plenário Fernando Conceição, 26 de abril de 2018. 
 

 
     _________________________                ______________________ 

   Maria Luísa Valente de Matos                     Clovisson Silva e Silva 
                              Presidente                                                        1º Secretário  

 
 

__________________________ 
Thiago Henrique Santos Rocha 

2º Secretário 


