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!   Senhor presidente,

Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
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i   Senhores vereadores, e
i   Senhoras vereadoras.
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Pará,   teríamos  que  retroceder  o  pensamento  até  alcançar  as  personalidades  que
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Ao  anaiisar  o  que  seria  memorias  poiiticas  do  município'dé--Sàntà  Bárbara  do   !

!   começaram desde a sua emancipação.
Se pensarmos de que maneira estas memórias tem ocupado na sociedade e de

que  forma  tem  alcançado  sua  representação  histórica,  ficaremos  surpreendidos  por
perceber que tanto tempo se  passou e muita delas se apagou,  e para  uma fortíssima

;   presença,  seria  necessário,  hoje,  centralizar e tornar alvo de debate que discute a  sua   :;   relação com a formação do nosso Município.

i   sociedade atual.

Pode  traduzir-se  ainda,   numa  política  de  comemorações  separada  de  toda  a
reflexão crítica sobre o presente.  0 que lembramos do passado vai transfomar-se em
memória  coletiva.   Será  selecionada,  decifrada,  amplificada  e  jamais  esquecida  pela

Tal  como  as  religiões,  a  memória  politica  tem  os  seus  lugares  sagrados,  o  seu
cerimonial  próprio,  as  suas  celebrações.  E  as  mesmas  não  poderiam  existir  se  não
fosse  por  meio  das  personalidades  que  fizeram  suas  historias  no  município  de  Santa

:   Bárbara, a qual ficará na memorja das gerações futuras.
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1             Motivo  este,  que  hoje  trago  a  esta  tribuna,  o  seguinte  requerimento  e  peço  pela
i   aprovação do mesmo:

;   que  fiz-eram  parte  da  eniancipaçào  do  município  dé  §àntàT-B-á-rõã-;à--d'orF'a-rà'.ê'é-::L;   i

R E Q U E R I M E N T 0 DE N° 001/2020
Requeiro dentro dos postulados internos desta Colenda Casa de Leis, que após a

aprovação do Soberano  Plenário,  seja encaminhado este circunstancial expediente,  ao
Excelentíssimo,    Sr.    Presidente   desta    Casa,    Clovisson    Silva   e   Silva,    para   que
providencie  um  espaço  separado  em  parede,  nesta  Câmara  Municipal,  no  sentido  de
que seja confeccionado quadros que trazem a lembrança das seguintes personalidades

i   títulos desenvolvidos:
•   Antonio Barata da Silva (Neco Barata);
•   lzairia Santa dos Anjos Cardoso Santos (Santa);
•   Manoel Machado (Maneca);
•    Miranda;
•   Sr. Tesoura.

Sala das Sessões do Plenário, Femando Conceição da Silva,13 de fevereiro de 2020.
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