
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 005/2018
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA 

Data: 06/03/2018 Início: 10:50h                        Encerramento: 11:48h
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:

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Não houve inscrições.

PASSOU-SE À ORDEM DO DIA

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 022/2018. 
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Constituir Comissão Especial para com vistas ao acompanhamento de todo o 
processo de investigação dos fatos ocorridos no município de Barcarena, com a finalidade de 
propor medidas preventivas com o objetivo de evitar que reflexos socioambientais 
assemelhados possam ocorrer no processo de extração de bauxita em Paragominas.
EM DISCUSSÃO: O Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que este não é o momento 
de fiscalizar a empresa, e sim, de dar apoio, visto que a mesma é responsável pelo repasse de 



um royalty considerável para o nosso município e estado como um todo, gerando, só em 
Paragominas, mais de 1 mil empregos diretos. A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 
disse que apoia a Hydro e qualquer empreendimento em nosso município desde que estas 
tenham responsabilidade. O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes entendeu que o objetivo 
do requerimento não é apenas criar uma comissão para ir até a sede da Hydro em Barcarena 
onde houve o problema ambiental, e sim, ter nesta casa de leis, uma comissão que 
acompanhe todos os impactos ambientais frutos das atividades daquela empresa.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por maioria dos vereadores.

REQUERIMENTO Nº 023/2018. 
Autoria do Vereador Manoel Brasilino da Fonseca
ASSUNTO: Manutenção das ruas dos bairros Laércio Cabeline II, Aragão, Ouro Preto, Allan 
Cardec.
EM DISCUSSÃO: O vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que não concorda com 
requerimentos de empiçarramento e que já houve uma discussão e acordo de cavalheiros 
nesta casa para evitar requerimentos dessa natureza.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 024/2018. 
Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva
ASSUNTO: Reforma e ampliação do Posto de Saúde do Km 204.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.

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

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

O Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes questionou ao secretário de trânsito 
Francisco Antonio quanto à proibição de se estacionar no estacionamento, referindo-
se ao estacionamento do Ginásio de Esportes, pois aquele espaço foi feito para 
estacionamento. Em seguida comentou sobre o absurdo de Paragominas não ter um 
emissor de carteira de trabalho. Já há 1 ano e meio que o município não emite o 
documento, tendo os cidadãos que se deslocarem ao município de Castanhal, que é 
distante, e gera muita despesa. O município não pode desrespeitar os trabalhadores a 
esse ponto; pessoas que buscam emprego e não conseguem sequer o documento para 
isso. E questiona se o gargalo é político. E solicitou à presidente que seja criada uma 
comissão pela câmara para ir até o Ministério do Trabalho em Belém, que o inclua, 
para saber o que é necessário, já que a prefeitura disponibilizou todo o necessário para 
que o serviço seja realizado no município.



Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira reforçou o tema levantado pelo vereador 
Antonio Batista, dizendo que o problema precisa ser solucionado, pois não se deve 
colocar obstáculos para que o cidadão consiga se empregar.
Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que quando esteve conversando 
com o ministro Helder Barbalho, o obstáculo era a internet via satélite, problema que 
foi solucionado em 25 dias, no entanto, de lá para cá, outros problemas foram 
levantados. E acredita sim, que devemos ir até o ministério em Belém, para buscar 
uma solução definitiva ao caso. E convidou a todos para que estejam presentes no 
domingo à entrega da ambulância na Colônia do Uraim.
Vereador Hesio Moreira Filho falou do constrangimento diante da inoperância do 
Ministério do Trabalho no município, e falou da necessidade da criação de um termo 
de cooperação entre PMP e Ministério do Trabalho para que a prefeitura assuma a 
CTPS, e disse que o deputado Sidney Rosa até se dispôs a levar para o ministro o 
referido documento. Esse é um problema federal e a prefeitura não deveria ter um 
pingo de intervenção naquele órgão, mas será mais um órgão que a prefeitura terá 
que assumir para resolver a situação. E se solidariza com os demais vereadores quanto 
a esse caso.
Vereador David Sodré Honorato falou de sua ida à superintendência do ministério do 
trabalho em Belém, onde o superintendente disse que o município de Paragominas se 
colocou à inteira disposição para solucionar o caso, e que a responsabilidade é 
totalmente do ministério do trabalho em Paragominas.
Vereador Francisco Lopes parabenizou a todas a mulheres pelo seu dia alusivo em 
nome de sua avó que completou 102 anos de idade e deu seu apoio aos demais 
vereadores quanto à questão da carteira de trabalho. Que precisamos nos unir para 
alcançarmos esse objetivo.
A senhora presidente disse que a questão das carteira de trabalho chega a ser 
indecente. E solicitou aos vereadores que permaneçam no local para conversar e 
buscar uma solução ao problema, sugerindo colocar uma faixa na frente do ministério 
do trabalho, na próxima quinta-feira. Não havendo mais assunto a tratar, declarou 
encerrada a sessão às 11:48 horas.


