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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 03/05/2018. 

 
Às 09h30 do dia 03 de maio do ano de dois mil e dezoito, a Presidente respeitando os 
preceitos regimentais  solicitou ao 2º secretário que fizesse a chamada dos vereadores 
presentes, aonde ficou constada a presença de todos os vereadores e havendo quorum 
suficiente a Presidente pediu ao vereador Rubens, para que fizesse a leitura bíblica e a 
oração inicial, que o fez no Livro de Apoc. __________. Passando ao Pequeno 
Expediente o vereador FABSON parabenizou o diretor de esporte do nosso município pelo 
belíssimo evento realizado no campo do estádio municipal no dia do trabalhador. 
Parabenizou ainda a todos o vereadores que se fizeram presente no mesmo, assim como 
também, ao secretário de saúde pelo evento que realizou na comunidade do livramento e a 
todos os trabalhadores por sua data comemorativa. A vereadora DIONELY agradeceu a 
Deus por estar participando de mais uma sessão deste Poder Legislativo. Agradeceu ainda 
a Sra. Bia diretora da unidade, pelo trabalho que vem desempenhando a frente da mesma e 
por está atendendo as nossas solicitações. Por fim, agradeceu ao prefeito e ao secretário 
de infra-estrutura, pelos trabalhos que vem sendo desenvolvido no município, 
principalmente no que se refere a limpeza das ruas e na coleta dos lixos. Sendo que, ainda 
temos o problema da falta de educação de muitos de nossos munícipes, principalmente no 
que se refere à coleta de lixo. Porque depois que o caminhão passa recolhendo o lixo, ai 
que as pessoas vão colocar seus lixos para serem recolhidos. E gostaria que os agentes de 
saúde ajudassem neste sentido orientando os mesmos para os dias da coleta. O vereador 
JAIR agradeceu a Deus por mais esta oportunidade que lhe estava lhe concedendo em 
poder participar de mais esta sessão. Agradeceu ainda ao prefeito pelos trabalhos de 
limpeza que autorizou para as ruas da comunidade de São Bento e para o cemitério de 
Genipaúba, assim como também, o serviço de restauração das luminárias das comunidades 
de Genipaúba e São Joaquim. Por fim, parabenizou a todos os trabalhadores por sua data 
comemorativa. A vereadora LINA BARBOSA também parabenizou a todos os 
trabalhadores por sua data comemorativa e informou a todos que o serviço de limpeza das 
ruas das comunidades de Pratinha e Morada Nova havia iniciada e agradeceu ao prefeito 
pelo apoio a estes serviços. Gostaria também que este serviço fosse realizado em todas as 
comunidades do nosso município e que o prefeito viesse olhar com mais carinho para a 
comunidade da Maurícia a qual encontra-se abandonada. O vereador VALDEIR convidou 
todos a participarem da final do campeonato na comunidade de Caiçáua que aconteceria no 
domingo, 06/05 a partir das 09h00 da manhã. Informou ainda, que havia participado no dia 
1º de maio no estádio municipal, de um evento em comemoração ao dia do trabalhador, 
mas, que no mesmo havia sentido a ausência dos demais vereadores.  O vereador 
EDUARDO informou a todos que esta semana havia sido puxado para a equipe do Atlético 
Santabarbarense, o qual jogou no domingo contra o Parauapebas e já na terça-feira jogou 
contra a equipe do Trabalhista e no próximo domingo, 06/05, jogaria contra a Tuna Luso. 
Sendo que, no primeiro jogo haviam perdido e no segundo empatado. Porém, no seu modo 
de ver foi boa a estréia da referida equipe, até mesmo por causa da estrutura que as demais 
equipes tem e que a nossa não tem. Falou ainda, que em nossa equipe existem dois atletas 
de Paragominas, os quais nunca tinham ido a Belém e durante o jogo contra a equipe do 
Trabalhista puderam conhecer o Mangueirão e ficaram maravilhados com nossa cidade. Por 
fim, convidou todos a prestigiarem nossos atletas no domingo, quando jogariam contra a 
Tuna Luso em nosso estádio municipal. O vereador RUBENS disse que estava feliz em ver 
nossa galeria cheia e que gostaria que a população viesse mais vezes prestigiar o nosso 
trabalho e poderem ver que estamos trabalhando em prol de nossa população. Na 
oportunidade informou a todos que em junho o Arcebispo de Belém estaria visitando as 
igrejas católicas de nossas comunidades e nesta visita sugeriu ao Pároco que começasse 
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por esta Casa e esperava que todos concordassem com sua idéia. O vereador DÊNIO falou 
sobre o Dia do Trabalhador. Dizendo que hoje infelizmente o trabalhador não tem muita 
coisa para comemorar, principalmente por causa desta reforma trabalhista que o presidente 
do Brasil está querendo empurrar goela a baixo de nossos trabalhadores. A qual também 
vem causando grandes transtornos a nossa população, dificultando ainda mais para que as 
pessoas possam vir se aposentar e assim poder usufruir de uma vida de contribuição e de 
trabalho dedicado a nossa nação. Na oportunidade disse a todos que hoje seria votado um 
ante projeto de sua autoria, que visa beneficiar os agentes de endemias e de saúde de 
nosso município, os quais também vêm dando duro para ganhar o seu sustento. O vereador 
CLOVISSON falou sobre Saúde e Segurança Pública. Agradecendo de antemão ao prefeito 
pelo serviço de limpeza na comunidade de São Bento, assim como também pelo serviço de 
restauração das luminárias na comunidade de Genipaúba. Na oportunidade disse que iria 
encaminhar ao secretário de saúde e ao prefeito, um ofício solicitando aos mesmos 
providências no sentido de fornecer a alimentação dos motoristas das ambulâncias, 
principalmente aos motoristas que vem da região de Genipaúba, que tem que se 
deslocarem na ambulância até suas comunidades para poderem almoçar ou jantar. Sendo 
que, durante este período a unidade fica desprovida do atendimento das mesmas. Isso sem 
falar, que ainda sai mais caro a prefeitura, do que se fornecer esta alimentação aqui mesmo 
na sede. Por fim, pediu a todos para que quando fossemos até ao comandante da polícia do 
estado, que pudéssemos chegar também até ao SETRANS solicitar o serviço de sinalização 
e de tapa buraco de nossa estrada. Ato contínuo a PRESIDENTE concordou com as 
colocações do vereador para que todos os plantonistas viessem ter suas alimentações. 
Passando ao Grande Expediente o vereador RUBENS falou sobre Segurança Pública. 
Dizendo a todos que esta era mais uma sessão que falávamos sobre este assunto nesta 
Casa e que era de se lamentar tudo o que vem ocorrendo, não só em nosso município mais 
em todo o nosso estado, aonde traficante vem matando polícia e vice-versa. Falou ainda, 
que recentemente na comunidade de Colônia Chicano a população havia pegado uns 
bandidos que estavam de moto, queimaram a moto e segundo informações ainda houve até 
tiro, isso sem falar nas situações que vem ocorrendo nas demais comunidades e aqui 
mesmo na sede do município. Na oportunidade disse que tudo isso só acontece porque não 
temos um trabalho de prevenção e que devemos estar unidos vereadores, prefeito, policia 
militar e civil, e assim tentarmos achar um meio de se evitarmos estas situações. Na 
oportunidade sugeriu que fizéssemos um fórum de debate sobre Segurança Pública com a 
presença do prefeito, das autoridades competentes, dos presidentes de comunidades e da 
população, para vermos se juntos achamos uma solução para este problema. Em a parte o 
vereador CLOVISSON parabenizou o vereador por seu tema e disse que concordava com a 
idéia de se ter uma prevenção. Na oportunidade disse que estava disponível para ir até as 
comunidades convidar os presidentes das mesmas para este fórum de debate. Disse ainda, 
que havia ficado assustado com a forma como a população de Colônia havia agido, mas, ao 
mesmo tempo parabenizava a mesma, por ter assim evitado mais um assalto ou até mesmo 
quem sabe mais um assassinato em nossas comunidades. Disse ainda, que estava 
solicitando através de ofício uma nova reunião com subcomandante da polícia militar, para o 
dia 09/05, para que pudéssemos ver a possibilidade de se aumentar o efetivo policial do 
nosso município, bem como, a solicitação de mais viaturas para que os mesmos possam 
fazer a ronda em todo o nosso município. Em a parte também o vereador DÊNIO disse que 
fizemos várias reuniões e até agora tudo havia ficado somente na promessa e o que parece 
é que Santa Bárbara não comando e é por isso que as continuam acontecendo. Sendo que, 
esta situação é lamentável que esteja acontecendo em nosso estado, onde policiais estão 
sendo mortos quase que diariamente em nosso estado. Continuando o vereador RUBENS 
disse que havia prometido que não iria mais reunir com esse comando da polícia, mas, mais 
essa vez iria fazer esta tentativa. Disse ainda, que tínhamos de ir urgentemente até ao 
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prefeito cobrar estas situações de segurança e transporte do nosso município. Sendo que, o 
DEMUTRAN já era para ter sido implantado no município para fiscalizar o trafego em nossa 
cidade, principalmente dos motos taxistas que hoje virou uma epidemia, mas, até então 
nenhuma providência havia sido tomada por parte do Poder Executivo. Em a parte o 
vereador THIAGO parabenizou o vereador por seu tema e disse que o que temos visto 
realmente é a matança de nossos policiais. Sendo que, segundo o comandante da policia 
militar do estado, iriam ser colocados nas ruas mais de dois mil policiais para dar mais 
segurança a população. Porém, deveríamos aproveitar esta oportunidade e solicitar também 
o aumento do efetivo do nosso município. Em a parte o vereador EDUARDO disse que sua 
comissão havia feito seu trabalho e apresentado seu relatório de trabalho ao prefeito, mas, 
o mesmo havia para que déssemos um tempo para que pudesse realizá-los. Na 
oportunidade informou a todos que as escolas Pádua Costa e Santa Bárbara, também estão 
abandonadas pelo governo estadual e desta forma as mesmas não estão podendo dar o 
apoio necessário tanto aos seus alunos quanto ao corpo docente das mesmas. Concluindo 
o vereador RUBENS agradeceu os comentários de apoio de todos e também a presença do 
professor Joaquim em nossa galeria e sugeriu que na próxima sessão os presidentes de 
comunidades e de entidades pudessem participar de nossa sessão e depois pudéssemos 
fazer chegar ao conhecimento de toda a nossa população o que ficar decido na mesma. Ato 
contínuo a PRESIDENTE disse que esta já era a 29ª sessão que falamos sobre este 
assunto nesta Casa, sendo que, batemos constantemente nesta questão porque queremos 
ver a melhoria na mesma. Na oportunidade mostrou as portarias das comissões provisórias 
que iriam trabalhar em cimas das questões de segurança e transporte do nosso município. 
Visto que, até no transporte percebemos a falta de segurança e é por isso que iremos atrás 
desta melhoria. Queremos com isso fazer com que chegue ao conhecimento do governador 
e o mesmo possa vir olhar com mais carinho para o nosso município, principalmente no que 
se refere a segurança pública. Até porque já fizemos várias reuniões com as autoridades 
competentes mais ainda não tivemos nenhum êxito em cima desta questão e gostaria que o 
prefeito se empenhasse mais nesta questão. Visto que, estamos em um período eleitoral e 
talvez seja mais fácil de conseguirmos algo para o nosso município. Passando a parte de 
Proposições foi feita a leitura e a defesa do Requerimento de nº 01/18 de autoria do 
vereador Jair que solicita a Conclusão dos Serviços de Tapa Buracos nas comunidades de 
São Paulo das Pedrinhas e de Colônia Chicano. Após a o mesmo foi colocado em votação 
que foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura e a defesa dos Pareceres 
de nº 003 e 003/18 das comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 
Orçamento, as quais foram favoráveis ao Ante Projeto de Lei de nº 001/18, Autoriza O 
Poder Executivo Municipal de Santa Bárbara do Pará, a repassar ao Agente Comunitário de 
Saúde e aos Agentes de combate as Endemias, incentivo Financeiro Adicional. Após os 
pareceres foram colocados em votação que foram aprovados por unanimidades, bem como, 
o referido anteprojeto de lei. Seguido dos comentários de apoio dos vereadores: Clovisson, 
Eduardo, Dionely, Jair, Thiago e Lina Barbosa. Na oportunidade o vereador Dênio solicitou a 
Presidente que encaminhasse um requerimento ao prefeito assinados por todos os 
vereadores pedindo o material de I.P.I aos nossos agentes de saúde e de endemias. Ato 
contínuo a PRESIDENTE repassou aos presidentes das comissões de Finanças e 
Orçamentos e de Justiça e Redação de Leis, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - L.D.O, 
para que pudessem fazer suas análises e posteriormente dessem seus pareceres, 
lembrando a todos que este parecer deve ser dado até ao final de mês de junho para ser 
votado por todos nesta Casa. E não havendo mais nada a ser tratado solicitou ao vereador 
Rubens para que fizesse a oração final. Após declarou encerrada a presente sessão às 
11h45mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela mesa diretora. Plenário Fernando 
Conceição da Silva, 03 de Maio de 2018.   
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