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ATA DA 1ª SESSÃO ITINERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 24/04/18, NA COMUNIDADE DO LIVRAMENTO 

 

Às 09h25mn do dia 24 de abril do ano de dois e dezoito, a Presidente respeitando os preceitos 
regimentais deu inicio a sessão solicitando ao segundo secretário que fizesse a chamada dos 
vereadores presentes onde ficou constatada a ausência dos vereadores: Jair, Rubens e 
Dionely. Após solicitou ao vereador Thiago para que fizesse a oração inicial e a leitura bíblica, 
que o fez no Livro de Gen. 09.16. Ato contínuo a PRESIDENTE disse a todos que era uma 
honra está realizando esta sessão nesta comunidade. Sendo que, em outras comunidades 
também já haviam sido realizadas este tipo de sessão e em todas elas tivemos êxitos e 
esperava em Deus de que este não fosse diferente. Na oportunidade concedeu a palavra ao 
vereador VALDEIR onde o mesmo agradeceu a presença de todos em nossa sessão. 
Agradeceu ainda ao presidente da comunidade pela acolhida. Na oportunidade informou a 
todos que também já havia feito algumas solicitações para aquela comunidade e esperava que 
em breve o prefeito viesse executá-las. Disse ainda, que a referida comunidade aparentava 
está esquecida por parte do poder executivo e esperava que o prefeito viesse dar mais atenção 
a mesma. Por fim, disse que esta câmara estava à disposição de todos em apoiar na medida 
do possível as solicitações dos mesmos. O vereador EDUARDO também agradeceu a acolhida 
da comunidade e disse que o país estava passando por muitas dificuldades, principalmente na 
área da política e da segurança, onde está havendo o confronto entre policia e bandido e ainda 
como se não bastasse à grande corrupção que ora assola a nossa política no cenário nacional. 
Com tudo, disse que estava feliz em poder ver pelo menos a quadra esportiva da comunidade 
boa para se praticar o esporte. Falou ainda, que alguns moradores haviam lhe procurado para 
que intercedesse junto ao prefeito e pedisse a realização de algumas obras na comunidade, 
mas, infelizmente não somos nós vereadores que executamos as obras e existe também o 
problema do prefeito ter muitas obras para serem realizadas e por isso que muitas das vezes 
algumas obras não conseguem ser realizadas. Por fim, disse que hoje temos um cursinho 
funcionando na sede do município, o qual é de sua autoria e que vem dando certo, tanto é que 
vários alunos passaram no vestibular e hoje estão cursando uma faculdade. Visto que, em 
breve teremos o concurso público em nosso município e este cursinho está aí para preparar 
nossos munícipes para este concurso. O vereador DÊNIO agradeceu a presença de todos e 
disse que gostaria que mais pessoas estivessem participando de nossa sessão mais por de 
seus trabalhos não puderam participar. Falou também que várias solicitações de benefícios já 
haviam sido feitas para aquela comunidade e que também já pôde perceber que a mesma 
encontra-se abandonada por parte da administração municipal. Tanto é que, hoje a 
comunidade encontra-se às escuras, no serrado e esperava que em breve isso fosse resolvido. 
Disse ainda, que tivemos um pequena melhoria no que se refere à segurança pública e que 
também já havia solicitado os serviços de restauração de luminárias, atendimento médico, 
abastecimento de água e outros para aquele comunidade. No mais, disse que estava a 
disposição para ajudar a todos na medida do possível. O vereador THIAGO também 
agradeceu a presença de todos e principalmente as dos vereadores por estarmos reunidos 
nesta comunidade averiguando os anseios da mesma, para que desta forma possamos estar a 
par das situações da mesma. Na oportunidade requereu verbalmente a Construção de um 
Posto de Saúde para aquela comunidade, para que desta forma possa amenizar a situação 
daqueles moradores e desafogar o atendimento no posto de saúde de Pau D’arco. O vereador 
CLOVISSON agradeceu a Deus por esta oportunidade que lhe estava concedendo de poder 
está presente nesta sessão e também ao presidente da comunidade e demais moradores pela 
receptividade. Falou ainda, que nós vereadores temos os mesmos anseios que as 
comunidades. Sendo que, hoje o país estava passando por uma crise mais que não seria isso 
que iria nos impedir de irmos à busca de benefícios a nossa população. Na oportunidade 
agradeceu ao prefeito por ter atendido nossas solicitações e assim ter realizados vários 
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serviços em nossas comunidades. Disse ainda, que temos muita vontade de fazer muito mais 
por nossa população, porém, só quem tem este poder é o executivo. Disse ainda, que existem 
vários benefícios previstos para aquela comunidade e que esperava que em breve os mesmos 
fossem realizados. Na oportunidade parabenizou o senhor “Balalau” por ser hoje o presidente 
da comunidade e informou a todos que esta era a 4ª sessão itinerante realizada pela Câmara 
nas comunidades. Sendo que, a 1ª ocorreu na comunidade de São Bento por considerarmos 
que a mesma era bastante esquecida por parte da administração municipal e hoje a mesma 
passou a ser mais bem vista, tanto é que, vários benefícios já foram destinadas aquela 
comunidade, assim como também nas demais comunidades por onde já realizamos este tipo 
de sessão. Por fim, falou do projeto infanto-juvenil que temo coordenadores os vereadores 
Clovisson Silva e Jair França na comunidade de Genipaúba. Visto que, este projeto conta 
também com a participação de crianças com até 12 anos daqui desta comunidade do 
Livramento e que tem também o apoio do prefeito e da secretaria de educação. No mais, se 
colocou a disposição para ajudar na medida do possível. Ato contínuo a PRESIDENTE disse 
que a comunidade do Livramento apesar de não ter um vereador da própria comunidade mais 
nem por isso deixa de ser representada, até porque nós somos vereadores do município e não 
só de uma determinada comunidade. Na oportunidade colocou a câmara a disposição do 
presidente da comunidade para ajudar na medida do possível. Sendo que, essas sessão 
itinerantes serve para nos deixarmos mais próximos de nossas comunidades e assim 
podermos ficar sabendo dos anseios das mesmas. Disse ainda, que temos feito os nossos 
trabalhos que é de requerer ao executivo e a fazer com as solicitações sejam realizadas. Disse 
ainda, que a comunidade de São Bento era muito carente e foi por isso que escolhemos para 
ser a 1ª a receber nossa sessão itinerante. E hoje a mesma já recebeu vários benefícios assim 
como as demais comunidades por onde realizamos nossa sessão. Informou ainda, que já 
tivemos várias reuniões para tratar sobre a segurança pública de nosso município, onde 
obtivemos um pouco de êxito. Na oportunidade sugeriu que voltássemos à comunidade de 
Caiçáua por achar que não tivemos um resultado satisfatório no que foi cobrado na ultima 
reunião que realizamos na mesma. Informou ainda, que alguns vereadores fizeram várias 
solicitações de benefícios para a comunidade do Livramento, as quais o prefeito prometeu que 
até final de junho seriam realizadas. E esperava que realmente as mesmas viessem ser 
realizadas. Na oportunidade franqueou a palavra para quem quisesse se pronunciar da 
comunidade, onde o senhor PEDRO VALCI disse que em todas as comunidades é dever do 
prefeito em fazer um trabalho para mantê-la limpa, iluminada até porque todos pagam sua taxa 
de iluminação público, mas, não isso que vem acontecendo e o que vemos são nossas 
comunidades às escuras a mercê da criminalidade. Disse ainda, que o prefeito fez várias 
promessas durante sua campanha e até agora nenhuma delas ele havia cumprido. Por fim, 
disse que gostaria que o prefeito estivesse presente nesta reunião para que pudesse sentir a 
realidade da comunidade e gostaria também que essas promessas feito pelos vereadores 
viessem realmente sair do papel. A senhora ANA MENEZES disse que ficou sabendo que a 
prefeitura havia recebido três quilômetros de asfalto e gostaria que o prefeito destinasse um 
pouco para a comunidade do Livramento. Disse ainda, que para a construção do posto de 
saúde e do abastecimento de água, doaria os terrenos para a construção dos mesmos. Falou 
também, do sonho de ainda poder ver um trapiche digno no porto daquela comunidade para 
que as pessoas e os nossos pescadores possam usufruir do mesmo. Falou ainda, da 
necessidade de se ter um transporte escolar para que possa atender nossas crianças, visto 
que, as mesmas tem que caminhar mais de um quilômetro e meio para que possa pegar o 
transporte escolar. Com a palavra o senhor MARINALDO disse que os vereadores são fiscais 
do município e que na gestão do Ciro, o mesmo ao invés de colocar piçarra em nossas ruas ele 
às tirava deixando as mesmas na areia. Disse ainda, que precisamos de uma parada de ônibus 
coberta de ambos os lados da rodovia, para que as pessoas possam se proteger do sol e da 
chuva quando forem pegar o ônibus. Na oportunidade parabenizou o presidente da 
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comunidade pelos serviços que vem realizando na comunidade e aos vereadores por se 
fazerem presentes nesta reunião e esperava que continuassem realizando estas sessões nas 
demais comunidades. A senhora ________________ parabenizou todos os vereadores por 
estarem realizando esta sessão em nossa comunidade e ao presidente da comunidade pelos 
trabalhos que vem realizando na comunidade. Na oportunidade disse ao mesmo que só não 
concordava com a forma como o mesmo havia sido eleito mais gostaria que viesse a trabalhar 
em prol da comunidade, assim como, todos os vereadores até porque com certeza muitos 
tiveram votos nesta comunidade. O Senhor ______________ disse que o prefeito sabe dos 
problemas de nossa comunidade e que somos humilhados por este transporte público que 
atende o nosso município. Visto que, somos uma comunidade pequena e por isso dá para o 
prefeito fazer um bom trabalho na mesma. Por fim, parabenizou o presidente da comunidade 
pelo trabalho que vem fazendo na mesma e gostaria também que os vereadores viessem fazer 
algo, que fizesse com que a população voltasse a ter confiança nos mesmos. O senhor 
“Balalau” disse que havia pegado a presidência da comunidade para trabalhar pela mesma e 
com o apoio dos vereadores com certeza este trabalho vai andar. Disse ainda, que fez uma 
proposto ao prefeito de se Construir ou de se reformar uma casa que sua propriedade para que 
na mesma possa funcionar o posto de saúde sem que o mesmo tenha de pagar nem um 
centavo de aluguel, mas, até então o mesmo não havia lhe dado a resposta e disse que apesar 
do prefeito ser seu irmão, mas, é ele pra lá como prefeito e eu pra cá como presidente da 
comunidade, cobrando do mesmo quando tiver de cobrar e agradecendo quando tiver que 
agradecer. Prometeu ainda, que até o final do ano gostaria de está com este prédio 
comunitário todo pronto para que possamos receber as pessoas no mesmo. No mais, 
agradeceu a todos pela presença e por terem aceitado o seus convite para participarem desta 
sessão. Ato contínuo a PRESIDENTE sugeriu que se fizesse um anexo ao lado do prédio da 
escola para que viesse facilitar as coisas para as crianças. Por fim, disse que estava feliz por 
terem aceitado o convite para participarem de nossa sessão e disse que esta Câmara esta 
disposta em voltar a esta comunidade assim que solicitada. Sem mais, agradeceu ao 
presidente pela acolhida. E não havendo mais nenhum assunto a ser tratado declarou 
encerrada a presente sessão às 10h55mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela 
mesa diretora. Comunidade do Livramento 24 de abril de 2018. 
 
 

    _________________________                ______________________ 
   Maria Luísa Valente de Matos                     Clovisson Silva e Silva 

         Presidente                                                  1º Secretário 
 
 

__________________________ 
Thiago Henrique Santos Rocha 

2º Secretário     


