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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO 2º SEMESTRE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, REALIZADA EM 09/08/18. 

 

Às 09h50mn do dia 09 de agosto do ano de dois e dezoito (22/02/2018), a Presidente 
respeitando os preceitos regimentais deu inicio a sessão ordinária solicitando ao segundo 
secretário para que fizesse a chamada dos vereadores presentes onde ficou constatada a 
somente dos vereadores: Fabson Dax e Dionely Santos. Após solicitou a vereadora Lina 
Barbosa para que fizesse a oração inicial e a leitura bíblica, que o fez no Livro de Salmos 
100.01-04. Ato contínuo a PRESIDENTE informou a todos que esta seria uma sessão de 
abertura dos trabalhos desta Casa, a qual estava retornando do período de recesso e que por 
conta disso não seria apresentado nenhuma proposição. No ensejo, convidou todos a irem 
juntos até Belém para receber uma Ambulância que havia sido doada ao nosso município, a 
qual iria atender principalmente as comunidades da região de Genipaúba. O vereador JAIR 
FRANÇA agradeceu a todas as pessoas que se faziam presentes em nossa galeria e disse 
que esperava que os nossos trabalhos durante este segundo semestre viesse acontecer a todo 
vapor. Na oportunidade agradeceu pela ambulância que foi conseguido para atender nossa 
população da região de Genipaúba e esperava também que os trabalhos em nossa unidade de 
saúde viésse realmente funcionar, bem como, os serviços na área da educação e que venha 
haver merenda escolar em nossas escolas. A vereadora LINA CARMEM agradeceu a 
presença de todos e também a Deus por mais esta oportunidade que estava lhe concedendo 
de participar de mais esta sessão, agradeceu também por este benefício que estava chegando 
a nossa população. Na oportunidade pediu a presidente desta Casa que enviasse uma moção 
de pesar aos familiares enlutados da professora Antônia e seu esposo, os quais residiam na 
comunidade de Pau D’arco e que vieram a falecer em um trágico na BR 316. Disse ainda, que 
estávamos retornando de um perídio de recesso e que esperava que nossas sessões 
voltassem acontecer normalmente, visto que, durante este período nós não paráramos de 
trabalhar em nossas comunidades e esperava e disse que em breve, segundo o próprio 
prefeito, o posto de saúde de Morada Nova voltaria funcionando. Finalizando, disse que 
gostaria que o prefeito viésse implantar empresas no município para que as mesmas 
pudessem gerar empregos a nossa população e assim poder movimentar a economia de nossa 
município. O vereador EDUARDO disse que era com muita alegria que estava de volta aos 
trabalhos desta Casa e na oportunidade informou a todos que seu partido político havia 
realizado sua convenção onde foram apresentados os candidatos que iriam concorrer às  
eleições, na qual foi também apresentado candidato a deputado estadual. Sendo que, estava 
disposto para encarar esta luta e se eleito for poder lutar ainda mais por nossa população e 
nosso município. Visto que, matematicamente tem grandes chances de se eleger e que estava 
confiante em atingir seu objetivo. No mais, desejou a todos um feliz retorno aos trabalhos desta 
Casa. O vereador VALDEIR saudou a todos os presentes e disse nossos trabalhos não haviam 
parado durante este período de recesso, e esperava que durante este novo semestre  
viéssemos a trabalhar muito mais. Na oportunidade disse que nestas eleições, gostaria que 
todos nós viéssemos ter êxito com os candidatos que iríamos apoiar. Disse ainda, que durante 
este semestre iria dar continuidade ao seu projeto “Bom de Bola Excelente na Escola” e 
gostaria de poder contar com o apoio desta Casa. Por fim, desejou a tod um bom retorno e 
pediu licença para se ausentar da sessão para que pudesse resolver assuntos pessoais. O 
vereador RUBENS falou se congratulou com todos os vereadores presentes e disse que 
também estava alegre de estar de volta aos trabalhos desta Casa. Sendo que, hoje sua 
responsabilidade aumentou ainda mais com o nascimento de sua filha. Na oportunidade 
também lamentou pelo falecimento trágico da professora Antônia e seu esposa. Se reportou 
também ao vereador Eduardo, dizendo-lhe que nas eleições passadas também teve a 
oportunidade de concorrer como candidato a deputado estadual e por isso sabia bem o que o 
vereador estava passando. Disse ainda, que todos nós somos sabedores dos recursos que 
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pedem ser destinadas aos municípios e que não são repassados pelos políticos lá de cima, 
assim como também, os recursos que não repassados aos candidatos. Por fim, desejou ao 
vereador sucesso em sua trajetória política.  O vereador DÊNIO saudou a todos os presentes e 
agradeceu a Deus por mais esta oportunidade que estava lhe concedendo. Disse também que 
durante este período de recesso pôde acompanhar os serviços realizados em algumas 
comunidades, trabalhos estes que foram solicitados pelo próprio vereador. Falou também, que 
estávamos às vésperas de mais uma eleição e esperava que os trabalhos viessem a ser 
realizados em nosso município. Visto que, alguns problemas ainda continuam acontecendo e 
nós devemos continuar fazendo o nosso trabalho de fiscalizar e cobrar do executivo, para que 
não venhamos a ficar mais quatro anos desprovido de alguns benefícios, sendo que, somos da 
base do governo e temos o direito de fazer estas cobranças. Na oportunidade parabenizou o 
vereador Eduardo pela coragem que o mesmo teve de encarar esta empreitada. Finalizando, 
disse que a população vem cobrando mais empenho de nossa parte nos trabalhos de nosso 
município, visto que, existem municípios pequenos por aí que são bem arrumados enquanto 
que o nosso não consegue se arrumar. O vereador THIAGO disse que seus pêsames não era 
somente para os familiares da professora Antônia e sim para todas famílias enlutas que vieram 
a perder seus entes queridos durante este mês de julho em nosso município. Na oportunidade 
parabenizou o vereador Rubens pelo nascimento de sua filha e disse que também durante este 
mês de julho a escola EBF da igreja evangélica funcionou na comunidade do Aracy com várias 
atividades às nossas crianças, sendo que, durante este período foi possível detectar algumas 
situações que estavam existindo com as mesmas. Informou ainda, que estavam criando um 
projeto, o qual tem como objetivo ensinar informática e música as crianças daquela 
comunidade. Na oportunidade parabenizou a Banda Salmo 100 por ter completado mais um 
ano de existência em nosso município. Por fim, disse que esta Casa havia entrado de recesso 
mais que os nossos trabalhos não haviam parados, porque continuamos trabalhando em nossa 
comunidades e gostaria que viéssemos a ficar mais unidades para que desta forma 
pudéssemos alcançar os nossos objetivos. O vereador CLOVISSON disse que era com muita 
felicidade que estava de volta aos trabalhos desta Casa e feliz por está exercendo este 
mandato. Visto que, têm procurado sempre fazer o seu trabalho e sempre buscando solucionar 
algumas situações apesar de sabermos que nunca conseguimos solucionar 100% as coisas. 
Informou ainda, que alguns benefícios foram conseguidos para a região de Genipaúba e aqui 
para sede do município. Falou também, que os problemas no transporte alternativo da região 
de Genipaúba ainda continuam e convidou os vereadores Jair e Lina Barbosa, para que juntos 
pudéssemos ir em busca de solucionar o mesmo, assim como também, os problemas de 
saúde, iluminação pública e outros que existem em nosso município. Visto que, estamos aqui 
para trabalhar em prol de nossa população. Disse ainda, que temos sido criticados através da 
mídia e gostaria que nós não deixássemos que isso nos abatesse, até porque o nosso trabalho 
estamos fazendo e como exemplo temos a comunidade de São Bento que vem recebendo 
benefícios que há muito tempo não recebia. Finalizando, parabenizou o vereador Eduardo pela 
coragem que teve de concorrer as eleição como candidato a deputado estadual. Ato continuo a 
PRESIDENTE agradeceu os comentários de todos e disse que ainda temos muitos trabalhos a 
serem realizados e gostaria que durante este período de campanha viéssemos fazer o nosso 
trabalho sem ter que está denegrindo a imagem de ninguém e desejou ao vereador Eduardo, 
sucesso em sua trajetória política. Sendo que, o vereador é mais uma opção que a população 
terá para votar. Na oportunidade teceu comentários sobre a carreira da professora Antônia e 
seu esposo em nosso município e disse que a filha da mesma ainda encontrava-se 
hospitalizada e precisando de sangue, e caso alguém pudesse doar sangue a mesma seria 
bem vindo. Finalizando, leu um convite onde convidava todos a participarem de uma reunião 
no Centro Comunitário no dia 10/08 das 09 às 12h00, sobre Agronegócio. Convidou também 
todos a prestigiarem o Círio da comunidade de Pau D’arco no dia 10/08 e parabenizou o 
vereador Rubens pelo nascimento de sua filha e a todos os pais por sua data comemorativa. E 



Estado do Pará 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

“O PODER DO POVO A SERVIÇO DO CIDADÃO” 
 

 

Rodovia Augusto Meira Filho - Km 17, s/nº - Centro – Santa Bárbara do Pará/PA 
CEP: 68798-000  -  CNPJ: 83.340.901/0001-50-Email: cmsbpa@hotmail.com 

não havendo mais nenhum assunto a ser tratado à presidente solicitou a vereadora Lina 
Barbosa para que fizesse a oração final. Após declarou encerrada a presente sessão às 
11h25mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela Mesa Diretora. Plenário Fernando 
Conceição, 09 de Agosto de 2018. 
 
 

    _________________________                ______________________ 
   Maria Luísa Valente de Matos                     Clovisson Silva e Silva 

         Presidente                                                  1º Secretário 
 
 
 

__________________________ 
Thiago Henrique Santos Rocha 

2º Secretário     


