
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 010/2018

1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA

Data: 10/04/2018 Início: 09:10h                        Encerramento: 10:10h
Presidência Vereadora-Presidente em Exercício Tatiane Helena Soares Coelho

Vereadora-Vice-Presidente em Exercício Alice Tatiane de Almeida Leandro
Secretariado Vereadora – 1ª Secretária Vera Lúcia Flores da Vera Cruz

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

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.

Diante dos incidentes ocorridos nos últimos dias, que ceifaram de forma precoce a 
vida de alguns cidadãos de nosso município, o que causou a comoção geral da 
população, a senhora presidente em exercício convidou a todos que ficassem de pé 
para juntos fazermos 1 minuto de silêncio em memória das vítimas, dentre elas, um 
servidor público.

Em seguida...

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE



Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz agradeceu a Deus pelo dom da vida, por estarmos 
todos aqui, diante do ocorrido nos últimos dias, onde vidas se foram em virtude acidentes de 
trânsito. Participou nesta manhã em dois velórios e expressou seu pesar às famílias que, 
enquanto viverem, sofrerão a perda de seus entes queridos. Que diante de tudo, não pode 
atribuir culpa a nenhuma parte, todos são vítimas. Expressou também o seu pesar à família de 
quem provocou o acidente, pois não foi intencional, mas passa pelo olhar acusativo da 
sociedade.

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro comentou que recebeu em sua residência a 
visita de uma professora, que era ainda bem cedo, antes do início das aulas e que esta veio 
expressar o apelo dos alunos e pais de alunos em relação a uma viela entre as ruas Teresina e 
Samuel Câmara, que dá acesso à escola municipal do Bairro Arnaldo Fernandes, que está 
intrafegável, dificultando a vida de inúmeros alunos, que o trecho é pequeno e precisa de uma 
atenção do poder executivo. Reforçou seu pedido em relação à cessão de ambulância para a 
Colônia do Uraim, destinada a esse município através de emenda parlamentar.

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes comentou sobre os acidentes que ceifaram vidas no 
último fim de semana, que comoveu toda a cidade, e que se não fosse o fato de um dos corpos 
terem caído no rio, o que gerou movimentação em sua busca, não teria sido tão notório, pois 
acidentes são corriqueiros em nosso município, cerca de 80% dos atendimentos na UPA se 
devem a acidentes de trânsito, sobretudo, motociclistas. E precisamos estudar urgentemente 
um meio de reduzir o índice de acidentes nos locais onde mais comumente acontecem. Não é 
possível fiscalizar todas as ruas da cidade, mas há meios de reduzir esse índice nas principais 
ruas, onde os condutores andam com velocidade muito acima do permitido pela lei. 
Conclamou aos seus pares para que comecem a estudar já algumas medidas para a solução d o 
problema. Em aparte, o vereador Francisco da Silva Lopes comentou que ao asfaltar as ruas, 
deve ser feita logo a sinalização das mesmas. Em aparte, a vereadora Vera Lúcia disse que, 
quando incidentes como esses acontecem, ela absorve para si a responsabilidade, 
perguntando-se o que poderia ter feito para evitar. Com a palavra, o vereador Antonio Batista 
parabenizou a conclusão da obra da ponte da Potiritá, no entanto, até o momento nada foi 
feito em relação à ponte de Colônia Reunidas, para a qual já foi encaminhado requerimento 
solicitando a sua restauração, e questiona se vão esperar acontecer algum acidente ali ou a 
ponte cair para que as providências sejam tomadas. Em aparte, a vereadora Alice Tatiane de 
Almeida Leandro lembrou que quando da construção da ponte da Potiritá houve apoio de 
particulares e acredita que o mesmo poderia ser feito em relação a esta outra ponte. Em 
aparte, o vereador Hesio Moreira Filho disse que a secretaria de agricultura possui muita 
madeira apreendida e não constrói uma ponte nova porque não quer, mesmo diante dos 
inúmeros apelos destes edis, e solicitou que fosse feito um levantamento do histórico de 
pedidos desta câmara às secretarias, cuja grande maioria não tem qualquer devolutiva. 

Vereador David Sodré Honorato cumprimentou a todos e teceu comentários sobre a 
inoperância da secretaria de obras do município, que até o momento, “não mostrou a sua 
cara”, não realizou ainda este ano um asfaltamento sequer, apesar dos recursos liberados para 
esta secretaria realizar a pavimentação das vias públicas. Que isto nunca aconteceu em 
gestões anteriores nem mesmo no primeiro mandato do prefeito Paulo Tocantins, no entanto, 
está acontecendo. Não há sequer as “operações tapa buraco” que antes ocorriam. O poder 



executivo neste segundo mandato ainda não mostrou trabalho. A cidade toda está esburacada 
e nós queremos resposta da secretaria competente, que demonstre o seu planejamento para 
este ano de 2018.

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes cumprimentou aos senhores vereadores, público 
presente, sobretudo, aqueles que vêm da zona rural, que por ser distante, têm mais 
dificuldades de comparecerem às sessões. Mas a zona rural é uma região para a qual ele 
sempre tem alguma reivindicação ao poder executivo, que é conhecido como o Pixilinga da 
Caip, o que lhe deixa orgulhoso. Em seguida, comentou sobre um pedido de sua autoria 
relativo à internet da região da CAIP que não está funcionando, para o qual recebeu uma 
justificativa e que no prazo de 15 dias deverá estar normalizada.

Vereadora Fabiana Santos Silva comentou sobre a ponte da Potiritá, dizendo que deu sua 
contribuição para a solução do problema quando a mesma caiu, e que se empenhará da 
mesma maneira para a restauração da ponte da Colônia Reunidas. Em seguida, comentou 
sobre a manutenção das ruas do bairro Laércio Cabeline que se encontram em situação 
precária, razão pela qual encaminhou requerimento ao poder executivo e que já recebeu um 
retorno favorável, para as quais já foram providenciadas as manilhas necessárias à 
manutenção das referidas vias.

Não havendo mais inscritos, passou-se à...

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

REQUERIMENTO Nº 037/2018, de autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes
ASSUNTO: Manutenção nas ruas das agrovilas CAIP, Vila União (Bacaba), Vila Nova, Escadinha, 
Nova Jerusalém, São João do Onça, Baixo Uraim e Aldeias Cajueiro, Tekohaw e Canindé.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 038/2018, de autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Solicitando que o Executivo Municipal envie a esta casa, através da 
secretaria competente, o planejamento de infraestrutura para os bairros Sidney Rosa e 
Sidilândia, que foram afetados neste período chuvoso.
EM DISCUSSÃO: 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

NÃO HAVENDO MATÉRIA PARA A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA...

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS



Não havendo inscritos, a senhora presidente agradeceu a presença do público e 
declarou encerrada a sessão às 10:10  horas.


