
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 007/2018
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA 

Data: 20/03/2018 Início: 09:10h                        Encerramento: 11:07h
Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel

Vereadora-Vice-Presidente Tatiane Helena Soares Coelho
Secretariado Vereadora – 1ª Secretária Vera Lúcia Flores da Vera Cruz

Vereadora – 2ª Secretária Fabiana Santos Silva
Presentes ainda os vereadores
01- Alice Tatiane de Almeida Leandro
02- Antônio Ailton Dias Mendes 
03- Antonio Batista Oliveira Lopes
04- David Sodré Honorato
05- Francisco Lopes da Silva
06- Hesio Moreira Filho
07- João de Castro Glória 
08- Manoel Brasilino da Fonseca
09- Mauro Roberto Dias de Oliveira

FOI FEITA A LEITURA DE UM TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA

VOTAÇÃO DO CONTEÚDO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR
Aprovada por unanimidade
 
LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA:

Não houve matérias para leitura.

A Senhora Presidente, Denise Gabriel, parabenizou o senhor “Zé da Foice”, pioneiro 
deste município, pelos seus 86 anos de idade, cidadão ativo em nossa sociedade, que 
participa de todas as sessões do legislativo e do crescimento deste município.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes parabenizou o pioneiro Zé da Foice, vigilante 
deste município, sobretudo, pela família que constituiu, onde seus filhos participam 
também do crescimento desta cidade. Comentou sobre o estacionamento na praça do 
ginásio, já tendo se referido na semana anterior, onde está proibido estacionar. Não 
podemos manter a proibição definitiva, onde prejudicamos algumas pessoas, 
especialmente aqueles que fazem uso do ginásio de esportes, onde os desportistas 
treinam suas equipes a partir das 21 horas. Na semana passada, houve uma invasão de 
um vídeo nas redes sociais, com cenas muito forte, cujo fato ocorreu ali naquela praça. 



Ressaltou que fatos como esse devem ser coibidos, mas este vídeo correu outras 
cidades, quiçá o Brasil, levando uma imagem negativa de nossa cidade, mas a polícia 
deveria ter tomado as providências naquela ocasião. E comentou que aquela praça 
possui um coreto onde poderia ser melhor aproveitado com diversas atrações 
culturais. Precisamos aproveitar esses espaços públicos para coibir esse tipo de atitude 
e esse é um papel da secretaria de cultura.
Vereador Hesio Moreira Filho noticiou uma notícia boa para o município que foi a 
liberação de R$ 450 mil reais para a secretaria de saúde, com a finalidade de se 
adquirir equipamentos para a UPA. Em seguida, comentou sobre o assassinato cruel da 
vereadora Marilene, onde inventaram uma série de notícias sobre a vereadora, 
algumas pessoas até dizendo que ela tinha mesmo que ser assassinada. E se 
preocupou sobre a “Fake News” (notícias falsas) divulgado sobre a vereadora nas 
redes sociais, inclusive por uma desembargadora e um deputado, e a população dá 
crédito a isso. E acredita que deve haver uma lei contra o compartilhamento desse tipo 
de notícia.
Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro comentou também sobre o assassinato 
de Marielle, que ninguém sabe o motivo de sua morte, mas observa que nos últimos 
tempos, muitos políticos têm sido assassinados. E solicitou que se fizesse 1 minuto de 
silêncio em memória da vereadora Marielle Franco e da Dona Augusta, deste 
município, cujo assassinato também não foi solucionado. A vereadora comentou sobre 
a ambulância adquirida para a Colônia do Uraim através de emenda parlamentar, e 
que, até o momento, o prefeito ainda não encaminhou ao local para o qual foi 
destinado.
Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz comentou sobre as últimas notícias sobre a 
violência que alastra o país, como o assassinato da vereadora Marielle Franco. 
Congratulou-se com os colegas vereadores quanto à emissão das carteiras de trabalho, 
viabilizado através da secretaria de assistência social, onde mais de 650 pessoas, 
receberam o documento. E acredita do superintendente do ministério do trabalho de 
que em poucos dias o problema da emissão de CTPS será solucionado. Em seguida, 
comentou sobre o estacionamento na praça do ginásio, disse que a população deve 
entender os critérios utilizados para a proibição da fixação de horário no local. 
Corroborou com a fala do vereador Antonio Batista sobre a necessidade de dar 
oportunidade aos artistas locais por parte da Secult e ocupar os espaços públicos com 
arte.
Vereador Antonio Ailton Dias Mendes comentou sobre a recuperação das estradas da 
região da CAIP pelo poder executivo, viabilizando o transporte escolar e dos demais 
moradores da região, pelo que parabenizou o secretário de agricultura, Breno 
Colonnelli. Em seguida, falou sobre a produção de mel naquela comunidade, e que 
algumas pessoas da comunidade estão se reunindo sob a forma de cooperativa para a 
aquisição de maquinário necessário para melhorar a produção. Comentou sobre a 



viagem realizada por uma comitiva de vereadores, que visitaram o INCRA e outros 
órgãos. 
Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira parabenizou o senhor “Zé da Foice”, que 
representa a história viva do nosso município. Quanto ao estacionamento da praça do 
ginásio, a autoridade competente, secretário Francisco Antonio da Silva, está presente 
à sessão, e devemos nos reunir com o mesmo, após a sessão. Quanto ao som 
automotivo, acredita que quem utiliza o equipamento, são cidadãos de bem, pessoas 
trabalhadoras, que o uso deve ser disciplinado e não proibido. Que agora, essas 
pessoas estão se reunindo para a criação de uma associação para viabilizar isto, que 
acredita que também é cultura, e precisa de atenção. Que no nosso município, 
vivemos o ano praticamente todo sem atividades culturais, embora a nossa secretária 
de cultura se empenha, mas esbarramos no entrave da falta de recurso para isto. 
Precisamos fomentar as atividades culturais nas nossas comunidades. Uma sociedade 
não vive sem a convivência cultural, que é quando as pessoas tem a sua alegria, que 
faz parte da vida de uma sociedade. Parece que aqui temos uma barreira. É preciso 
fomentar as manifestações culturais na nossa cidade. O espaço do Lago Verde precisa 
evoluir para melhor atender as atividades culturais, como a criação de uma conha 
acústica, banheiros químicos permanentes e uma ponte para a visitação das ilhas que 
ali existem, pois as pessoas que ali visitam, não tem nada para assistir e nem um 
banheiro para usar. Comentou sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, uma 
pessoa que veio de origem humilde e conseguiu vencer na vida. Uma mulher que não 
era bandida, pelo contrário, buscou os meios para viver de forma digna. Em seguida, 
comentou sobre o salário dos profissionais de magistério, que paralisaram as suas 
atividades e, devido a isso, tiveram seus salários cortados, mas por decisão judicial, 
devem receber seus salários agora. 
Vereador Francisco Lopes da Silva comentou sobre a praça do ginásio, dizendo que a 
prefeitura deveria contratar uma guarda armada, pois de outra forma, a segurança não 
conseguirá o respeito dos usuários que ali fazem uso de bebidas alcoólicas. E acredita 
que é importante conversarmos com o secretário de trânsito. Falou em seguida sobre 
o menor aprendiz, que não está conseguindo espaço nas empresas do município, e 
precisamos estudar meios dessas absorverem essa importante mão-de-obra. Falou da 
necessidade da criação de um whatsapp da população diretamente com a polícia, para 
comunicar os incidentes que há na cidade.
Vereadora Fabiana Santos Silva falou da dificuldade da passagem pela ponte na 
Colônia Potiritá e que foi procurada às 2 horas da manhã por uma família que lhe 
pediu ajuda para atender a um jovem que tinha convulsões e precisava ser 
encaminhado para a UPA na sede da cidade. Disse que a ponte será construída em 
madeira. Comentou sobre a viagem realizada pelos vereadores à cidade de Belém, 
onde visitaram o INCRA. Disse que a justiça demora, e não entende porque demora 
tanto para dar uma decisão aos assentados da cidade de Ipixuna, pois deixam passar 
muitos anos até virem.



Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho, comentou sobre a confirmação por parte da 
própria Hidro sobre um ponto clandestino de despejo de resíduos na bacia de 
Barcarena, e que todos estamos a favor da Hidro, mas é preciso que haja critérios, e 
solicita à presidente da Casa, que reitere o requerimento apresentado para a 
fiscalização da empresa em nossa cidade, haja visto que não sabemos como é feito o 
despejo de resíduos por aqui. Quanto à utilização de som automotivo, precisamos dar 
uma destinação adequada em respeito aos moradores, pois muitos são os que 
reclamam do barulho que atrapalha o sono do cidadão.
A presidente Denise Gabriel disse que esteve junto com a vereadora Vera Lúcia 
visitando a Vila Canaã quanto para uma reunião com a comunidade quanto à pesca 
predatória naquela região. Disse que devemos ter nossos hobbies, desde que não 
atrapalhe o outro. Não deveríamos ter que disponibilizar funcionários de uma 
secretaria, cujo quadro de funcionários é pequeno, para à noite, no final de semana, 
avisar pessoas adultas que o seu som está incomodado outras pessoas. Atenta para a 
falta de ética neste e em outros casos em nossa cidade.

PASSOU-SE À ORDEM DO DIA

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 029/2018. 
Autoria do Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Obras de reparo e manutenção da Rodovia PA 125, no trecho de Paragominas até a 
BR 0q0.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por maioria dos vereadores.

REQUERIMENTO Nº 026/2018. 
Autoria do Vereadora Fabiana Santos Silva
ASSUNTO: Perfuração de poço artesiano, para fornecimento de água potável aos moradores 
que residem às margens da PA 256, no Km 12, sentido Rio Capim.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA SANÇÃO TÁCITA

SANÇÃO TÁCITA DO PROJETO DE LEI Nº 052/2017, que dispõe sobre alteração da Lei 
Municipal nº 875/2014, que autoriza a modificação do loteamento urbano 
denominado “Amazônia Parque” e dá outras providências.
EM DISCUSSÃO: Não houve.



EM VOTAÇÃO: Foi promulgada a Lei que será encaminhada ao Poder Executivo 
Municipal para a tomada de conhecimento e se cumpram os efeitos legais.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que precisamos de um PM BOX na 
Colônia do Uraim e que dará o apoio necessário para isto. Comentou sobre o 
assassinato da vereadora Marielle Franco, que era uma defensora dos direitos 
humanos e que se comenta que talvez por isso foi assassinada. E disse que precisamos 
refletir sobre o que são os direitos humanos, pois os servidores dos direitos humanos 
somente observam o lado do bandido, se estão sendo bem tratados, comendo direito, 
e não observa a situação das vítimas. E que não tem conhecimento de nenhuma 
família vitimada pelo crime que tenha sido atendida pelo pessoal dos direitos 
humanos. Disse que o Rio de Janeiro precisou de intervenção militar, pois lá é guerra. 
Que lá a polícia não dá jeito e o sonho das crianças das favelas é ser bandido, pois são 
mais respeitados do que policial ou outro cidadão.
O vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira quanto ao assassinato da vereadora 
Marielle, era uma defensora daqueles excluídos da sociedade, onde políticas públicas 
inexistem, e que por isso é importante o trabalho dos direitos humanos em lugares 
como esses, que entram para a criminalidade por falta de outra oportunidade. 
Precisamos ter dentro de nós o sentimento de humanidade, e via isto na Marielle, que 
fazia com convicção e coragem que nós não temos.
Vereador Antonio Ailton Dias Mendes disse que na comunidade Piriá houve um assalto 
no banco e que o transporte dos alunos da Vila da Paz ainda não chegou naquela 
comunidade. Que precisamos que as providências sejam tomadas, pois há 15 dias 
recomeçaram as aulas e até o momento não aconteceu. E solicitou que seja 
encaminhado ofício a empresa para que ainda esta tarde haja uma reunião para que as 
providências sejam tomadas.
Não havendo mais assunto a tratar, declarou encerrada a sessão às 11:07 horas.


