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ATA DA 2ª SESSÃO ITINERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, REALIZADA EM 22/05/18, NA COMUNIDADE DO ARACY 

 

Às 09h25mn do dia 22 de Maio do ano de dois e dezoito, o Presidente Interino vereador 
Clovisson Silva respeitando os preceitos regimentais, após ter verificado quorum deu inicio a 
sessão com a presença dos vereadores: Clovisson Silva, Dênio Bráulio, Thiago Rocha, Lina 
Barbosa, Valdeir Costa e Eduardo Nascimento. Após solicitou ao vereador Thiago para que 
fizesse e a leitura bíblica e a oração inicial que o fez no Livro de Salmo 100.1 - 3. Ato contínuo 
o PRESIDENTE disse que nossas sessões itinerantes começaram a serem realizadas no ano 
passado e esta é a quarta sessão que estávamos realizando. Sendo que nossa finalidade é 
levar o nosso trabalho até a população e ver os anseios das comunidades e depois levarmos 
ao Prefeito para que tome as devidas providências, visto que, o nosso papel é de legislar e 
fiscalizar o executivo. O vereador DÊNIO BRAULIO, disse que esta comunidade já cresceu 
muito e que muitas coisas ainda precisam se fazer na mesma e por isso estávamos realizando 
esta sessão naquela comunidade e assim podermos conhecer melhor as situações da mesma. 
Sendo que, há tempo a trás as dificuldades eram grandes e hoje já estava bem melhor mais 
ainda existem as dificuldades, não só nesta comunidade como também nas demais 
comunidades do nosso município e a esperava que em breve as coisas fossem realizadas e 
que as pessoas pudessem participar mais das sessões realizadas na câmara e desta forma 
pudessem saber melhor dos nossos trabalhos. Na oportunidade comentou sobre a greve dos 
caminhoneiros que estava acontecendo em nosso país contra o aumento abusivo do 
combustível, disse ainda, que as eleições estavam chegando e esperava que a população 
viesse escolher melhor seus representantes e se colocou a disposição para ajudar a 
comunidade na medida do possível. O vereador EDUARDO NASCIMENTO falou sobre sua 
trajetória política, dizendo que este é seu primeiro mandato e por ser professor tomou a 
decisão de entrar na política para ver a dificuldade dos alunos que depois de concluírem seus 
estudos possam fazer o vestibular, hoje um de seus projetos é o cursinho em Santa Bárbara, o 
qual graças a Deus está tendo êxodo e disse que esta idéia de realizarmos nossas sessões 
nas comunidades foi do vereador Rubens e que foi aceito por todos os vereadores e hoje 
estamos aqui para ouvir os anseios da comunidade e depois levarmos até ao Prefeito. O 
vereador RUBENS ROCHA, disse que era uma satisfação está nesta comunidade, e 
parabenizou a mesma por estarem participando em massa de nossa. Disse ainda, que esta 
sessão foi uma de suas idéias e aceita pelos demais companheiros e que a Câmara é 
composta por onze vereadores e dividida em comissões, onde cada comissão trabalha em sua 
área e nossas sessões na câmara são realizadas as quintas feiras e conta quase que sempre 
com a presença de todos os vereadores, diferente da gestão anterior, que tinha vereador que 
participava de uma sessão e faltava duas. Porém, hoje temos vereadores que são legítimos 
das comunidades o que se torna mais fácil para população encontrá-lo, visto que, os nossos 
deputados que nos representam quase todos estão envolvidos em esquema de corrupção e 
esquecem de que foram eleitos para trabalhar em beneficio do povo, sendo que, por causa 
dessa descredibilidade ocasionado por estes políticos estamos sendo penalizados, por isso, é 
que estamos realizando estas sessões para que possamos mudar os pensamentos de nossa 
população e conseguir o respeito da mesma, visto que, não temos nada haver que este tipo de 
situações que vem ocorrendo em nosso país. Disse ainda, que não é só por causa das 
eleições que estamos realizando estas sessões em nossas comunidades, até porque hoje 
nossa Câmara só tem um partido que é Santa Barbara e é por causa desses tipos de 
comentários que nossas sessões itinerantes iram parar e retornar somente após as eleições. 
Falou ainda, que constantemente estamos falando sobre segurança publica, saúde e outras 
situações, visto que, as coisas estão bem avançadas e tudo que as pessoas precisam saber 
hoje é só acessar a internet e disse que se nós não nos organizarmos não iremos para frente. 
Disse ainda, que aqui nesta comunidade existe produtor que trabalha de terçado e machado, 
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sendo que, se a associação se organizar conseguirá maquinários para estes tipos de serviços, 
falou também, que solicitou a criação do centro de convivência dos idosos para este município 
para que possa facilitar a vida de nossos idosos. O vereador VALDEIR, disse que estavam 
nesta reunião mais para ouvir a comunidade e que todas as quintas-feiras têm sessões em 
nossa Câmara, onde o vereador Thiago tem constantemente solicitado benefícios a esta 
comunidade e é aprovado por todos os vereadores e concordou com as colocações do 
vereador Rubens, quando diz que tudo que é solicitado em nossas sessões é enviado ao 
prefeito para que tome as devidas providências. Por fim, disse que estava feliz em ver as 
máquinas trabalhando na estrada da comunidade, sendo que, não só o seu anseio mais 
também de toda a comunidade é ver a mesma asfaltada mais para isso precisamos estar 
unidos. A vereadora LINA CARMEM saudou a todos os presentes e disse que estava nesta 
reunião para mostrar os nossos trabalhos e disse ser favorável que em cada comunidade 
tivesse seu próprio representante para que os moradores pudessem fazer suas reivindicações 
e disse que esta sessão era para que as pessoas da comunidade pudessem conhecer melhor 
o nosso trabalho, sendo que, foi eleita para trabalhar em prol dos nossos munícipes e não só 
de uma comunidade Porém, o que vemos hoje são políticos canalhas que desde a gestão 
passada estão trabalhando na prefeitura e que ainda dizem que vão concorrer as eleições e 
esta situação lhe deixava bastante indignada. Disse ainda, que temos feitos várias reuniões em 
busca de benefícios para a população, mas muitas pessoas não sabem disso. Na oportunidade 
pediu à comunidade que nessas próximas eleições não vendessem seus votos, para que não 
viessem ser penalizado depois. Finalizando, falou que já fez requerimentos solicitando 
beneficio para esta comunidade independente de ser ou não vereadora na mesma e pediu 
desculpas por não se fazer mais presente na comunidade. O vereador THIAGO ROCHA disse 
que é vereador do município não só da sede mais de todo o município e como pastor tem 
freqüentado mais a comunidade e com isso pôde ver mais os anseios da mesma. Disse ainda, 
que todos os requerimentos que são aprovados têm o apoio de todos os vereadores e essa 
sessão serve para que nós possamos ficar sabendo melhor dos problemas das comunidades e 
depois encaminhamos ao prefeito, visto que, sua comissão estava fazendo seu relatório sobre 
os problemas das comunidades, principalmente na área da saúde. Disse também, que estava 
feliz em ver os trabalhos na estrada daquela comunidade, sendo que, várias solicitações de 
benefícios foram feitas para aquela comunidade e graças a Deus algumas foram aceitas e 
estavam sendo realizadas. Informou ainda que infelizmente o asfalto havia chegado até parte 
da comunidade por causa do parque ambiental, na oportunidade leu alguns requerimentos de 
sua autoria em prol daquela comunidade. Após pediu desculpas ao diretor da escola por não 
termos participado de sua reunião, sendo que, por cause dos vereadores terem outro 
compromisso para aquele dia não foi possível participarmos da mesma. Informou ainda, que 
desde o inicio do ano estamos realizando estas sessões itinerantes e lamentava que iríamos 
dar um tempo por causa das eleições que se aproximavam e desta formo a população pudesse 
ver que não estamos fazendo um trabalho de politicagem. Disse ainda, que iríamos levar as 
reivindicações da comunidade até ao prefeito para que o mesmo pudesse tomar as devidas 
providências. Por fim, disse que onde estiver um vereador trabalhando em qualquer uma de 
nossas comunidades, com certeza todos nós estaremos porque iremos apoiar toda e qualquer 
solicitação do mesmo em prol daquela comunidade. O vereador CLOVISSON agradeceu os 
comentários dos vereadores e que iria suspender a sessão para que a população pudesse se 
pronunciar. Mas, de antemão informou a todos que o nosso município vem tendo uma baixa 
em seus repasses o que vem ocasionando sérios problemas à administração municipal e que 
vem fazendo com que o prefeito tenha que limitar as obras em nosso município e gostaria que 
a população ficasse ciente disso. Com a palavra o senhor DORIVAL Agradeceu a presença 
dos vereadores na comunidade e mostrou-se chateado com os trabalhadores que estavam 
fazendo o trabalho na estada, achando que os mesmos estavam fazendo um trabalho porco. 
Disse ainda, que também já trouxe vários benefícios aquela comunidade mais nunca teve o 
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reconhecimento daquela população e isso lhe deixava chateado. Por fim, pediu que o prefeito e 
os vereadores olhassem com bastante carinho para a comunidade Abril Vermelho por lá ser o 
pólo da agricultura em nosso município. A senhora PALMIRA pediu a construção de um PM 
Box naquela comunidade para que possa amenizar a onda de assalto na mesma. O senhor 
ABOIM parabenizou a atitude dos vereadores de realizarem estas sessões nas comunidades 
mais que seria melhor se os mesmos tivessem participado da reunião realizado no dia 04/05. 
Sendo que, quando entregou o oficiou convidando os vereadores para a reunião, ficou sabendo 
de imediato que os vereadores não iriam à mesma porque nos dias que sexta e segunda-feira 
os vereadores não vão à Câmara, mas, mesmo assim o convite foi feito. Porém, como morador 
há vários anos daquela comunidade disse que seria interessante que para estas reuniões 
convidássemos todas as classes para participarem da mesma. Na oportunidade se reportou ao 
vereador Thiago, dizendo que o mesmo era vereador somente da igreja evangélica pra trás e 
lembrou ao mesmo que a comunidade não termina ali e que o povo católico também precisar 
de apoio. Portanto, a comunidade quer um vereador que represente a um todo e não somente 
para uma parte dela. Falou também, que todos estes pedidos já haviam sido feitos 
anteriormente mais que só agora é que estavam sendo realizados dando o mérito ao vereador. 
Por fim, disse que a reunião que realizarem no dia 04/05, foi ordinária e passiva e disse que 
gostaria que os vereadores olhassem com mais carinho para aquela comunidade, tanto para os 
evangélicos quanto para os católicos, porque todos precisam de ajuda. O vereador DÊNIO 
disse que todos têm o direito de fazer suas reivindicações. Sendo que, nossas sessões 
itinerantes seguem um cronograma e que foi por causa dos problemas na estrada é que foi 
adiada a reunião na comunidade. O vereador THIAGO disse que ao senhor Aboim, que tinha 
quase dois meses freqüentando diretamente aquela comunidade e que não estava ali para 
fazer politicagem em cima das situações e sim para fazer o seu trabalho de vereador trazendo 
benefícios a mesma. Sendo que, muitos da população nem sabem que estes pedidos são 
seus. Sendo que, o nosso trabalho é um trabalho sério e que não estava aqui querendo ser o 
pai da criança, até porque todos nós temos requerimentos pedindo em prol das comunidades e 
é aprovado por todos. Então, de uma forma ou de outra as comunidades tem o nosso apoio. O 
vereador CLOVISSON disse ao senhor Aboim que iria apurar sua denuncia e tomar as devidas 
providências. O senhor BARBALHO disse que a pauta daquela reunião já havia sido feita e 
que era só para entregar a qualquer um vereador. Falou ainda, que os problemas de saúde e 
segurança são sérios na comunidade e que acredita que realmente faltam recursos para se 
fazer um bom trabalho na administração municipal. Por fim, disse que a comunidade estava 
entregue as baratas e mal assistida pela administração. A senhora ALGARINA disse que além 
do problema da estrada tinha também o de iluminação pública e esperava que estas 
promessas dos vereadores viessem a sair do papel. O senhor RAIMUNDO SANTOS disse que 
o problema na agricultura do nosso município também é sério e que precisa de uma melhor 
atenção na situação. Visto que, temos também os problemas dos fornos de carvão e também 
da falta de maquinários para que possamos trabalhar em nossas agriculturas. Falou ainda, que 
existe um trator que quando vem não faz o trabalho que tem que ser feito em nossas lavouras. 
Por fim, pediu aos vereadores que verificassem estas situações. A senhora NILZA disse que 
temos também o problema de água na comunidade, sendo que, alguns têm e outros não. 
Temos também o problema de atendimento médico em nosso posto de saúde por causa das 
distribuições de senhas que são poucas para a população. O vereador EDUARDO pediu à 
população que refletisse as situações de quatro anos atrás, aonde candidatos chegaram e 
prometeram mundos e fundos e as pessoas ingenuamente acreditaram nas promessas dos 
mesmos. Agora, novas eleições se aproximam e gostaria que as pessoas não viessem a 
vender seus votos para que não venham se arrepender depois. Na oportunidade pediu 
desculpas ao senhor Aboim, pela falta de comunidade na câmara e que iremos ver qual foi o 
funcionário que disse essas coisas para que pudéssemos tomar uma providência. O vereador 
CLOVISSON informou a todos que quanto a este problema de segurança, já havia feito uma 
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cinco reuniões com o comandante da policia militar do estado e até então só recebemos 
promessas de aumento do efetivo e de mais viaturas ao município. Já pedimos também ao 
prefeito que remarcasse uma reunião com o comandante da policia, visto que, já haviam se 
passados vários dias da reunião anterior. O Senhor JUNHOR agradeceu aos vereadores por 
estarem nesta comunidade em busca de mostrar seus trabalhos. Sendo que, hoje já podemos 
ver os benefícios chegando a nossa comunidade e na oportunidade solicitou a abertura da Rua 
São José, bem como, a colocação de iluminação pública e de todos os serviços que competem 
a uma rua. A senhora ODILENA também falou sobre segurança, sendo que, já havia sido 
assaltada em sua própria residência e que não foi tomada nenhuma providência contra o 
assaltante, mas, se Deus o livre ela viesse a matar o mesmo com certeza iria ser presa. Existe 
ainda o problema da bandidagem, que no seu modo de ver a culpa é do Conselho Tutelar que 
não permite que uma mãe possa repreender seus filhos. Por fim, parabenizou o vereador 
Thiago pela iniciativa que teve de trazer estes benefícios a nossa comunidade. O vereador 
THIAGO sugeriu que marcássemos uma reunião com o Tenente Leonel na comunidade para 
que possamos tratar sobre este problema de segurança. Concluindo os trabalhos o vereador 
CLOVISSON disse que o prefeito havia prometido em realizar todos os trabalhos no município, 
bem como, os serviços solicitados pelos vereadores. E não havendo mais nenhum assunto a 
ser tratado solicitou ao vereador Thiago para que fizesse a oração final. Após declarou 
encerrada a sessão às 12h25. Comunidade do Aracy 22 de maio de 2018. 
 
 

    _________________________                
   Clovisson Silva e Silva 
         Presidente Interino    

 
                                                

__________________________ 
Thiago Henrique Santos Rocha 

1º Secretário Interino    


