
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 006/2018
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA 

Data: 13/03/2018 Início: 09:15h                        Encerramento: 10:17h
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 025/2018. 
Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva
ASSUNTO: Envio de expediente ao Ministério do Trabalho e Emprego de Paragominas, no que 
tange ao cumprimento da Lei nº 10.097/2000 do JOVEM APRENDIZ.
EM DISCUSSÃO: 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por maioria dos vereadores.

REQUERIMENTO Nº 026/2018. 



Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva
ASSUNTO: Envio de expediente a Agência de Trabalho e Emprego de Paragominas, no que 
tange ao cumprimento da Lei nº 8.213/1991, do Trabalhador Portador de Deficiência.
EM DISCUSSÃO: A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que a câmara deveria dar 
o exemplo e empregar pessoas com deficiência no seu quadro de trabalho. O vereador Hesio 
Moreira Filho parabenizou a iniciativa do vereador por apresentar esses dois projetos 
importantes. O vereador João de Castro Glória e lembrou que há outros dois projetos de lei 
nesta casa de sua autoria sobre os temas; fica feliz que o vereador tenha apresentado as 
proposições e acredita que o projeto de lei seja mais eficiente do que requerimento, já que o 
seu cumprimento é obrigatório. O autor da proposição disse que as leis voltadas para as 
pessoas com deficiência já existem, e acredita que o papel do vereador é o de fiscalizar e 
cobrar o cumprimento das mesmas, assim como do jovem aprendiz.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 027/2018. 
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Revitalização de Pintura da Sinalização vertical e horizontal da PA 125.
EM DISCUSSÃO: A autora da proposição disse que na região há um grande fluxo de pessoas 
haja visto que é área turística e de lazer, e que se faz necessário o olhar por parte da secretaria 
municipal de trânsito para aquele lugar.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 028/2018. 
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Implantação de academia ao ar livre na praça do bairro Helena Coutinho.
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 035/2017, Que altera os art. 25 e 26 da lei nº 
591/1991, que dispõe sobre a Política Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. 
(Jornada de Trabalho nos Conselhos Tutelares).
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: Foi promulgada a Lei que será encaminhada ao Poder Executivo 
Municipal.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS



O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que mais cedo esteve na secret0aria 
municipal de assistência social para verificar se funcionaria a ação para a emissão da 
carteira de trabalho onde verificou uma quantidade enorme de pessoas, haja visto que 
muitas pessoas não podem se deslocar até o município de Castanhal para dar entrada 
no documento; e ressaltou que é vergonhoso o serviço não ser fornecido em nosso 
município; que é obrigação da União fornecer os documentos; que é uma situação 
vexatória; e que o município de Ulianópolis que emite o documento não mais está 
fornecendo o documento para moradores de Paragominas, o que, em breve, também 
deveria acontecer por parte do município de Castanhal; mas ontem, se conseguiu 
aparar todas as arestas quanto à emissão do documento em nosso município, com 
apoio do Poder Executivo local.
O vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira reforçou as palavras do vereador Antonio 
Batista quanto à carteira de trabalho, e que o problema será resolvido definitivamente 
no prazo de 30 dias, com o acordo do poder executivo e ministério do trabalho, 
juntamente com o apoio da câmara municipal de Paragominas. Disse ainda que ontem 
esteve participando do fórum da educação, onde pôde conhecer a fundo os percalços 
do setor, inclusive os valores destinados pelo executivo para essa área, que usa 
metade do orçamento municipal, que as discussões foram bastante produtivas. E falou 
de sua felicidade com relação à postura da câmara municipal de Barcarena que 
declarou apoio à empresa Hidro, e que, os vereadores de Paragominas ainda não se 
manifestaram, como se a Hidro não tivesse qualquer importância para o nosso 
município. Que Paragominas não tem nenhum problema ambiental pela intervenção 
da Hidro, pelo contrário, a mineradora fez muito por nosso município, responsável 
pela infraestrutura dos espaços públicos da cidade, hospitais, escolas, e empregando 
mais de mil pessoas; portanto, precisamos dar apoio àquela empresa. E que, nesse 
momento em que todos jogam pedra na Hidro, deveríamos prestar nosso apoio. Que 
os problemas que foram ocasionados em Barcarena têm solução, e não devemos 
querer que a empresa feche suas portas, com o quer o Sarney Filho e os 
ambientalistas.
O vereador David Sodré Honorato agradeceu e parabenizou a ação que está 
acontecendo na secretaria de assistência social.
A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro se posicionou quanto ao salário dos 
professores grevistas, que não foi repassado pela prefeitura, que a justiça deu seu 
veredicto e o prefeito recorreu, e que muitos professores estão passando por uma 
situação muito difícil em suas casas, sem condições de dar o alimento aos seus filhos, 
de pagar a conta de luz e outras coisas básicas; e que devemos prezar pela paz e 
acabar com essa guerra; imagina aquela criança que vai crescer pensando que passou 
necessidade porque o prefeito deixou de pagá-los. Agradeceu ao secretário de saúde 
por direcionar uma ambulância para a Colônia do Uraim.  
A senhora presidente Denise Gabriel disse que não existe mais fila na assistência social, 
que foram dadas senhas a 150 pessoas e agendados os atendimentos; que é uma 



vergonha que o trabalhador leve tanto tempo para ter a sua carteira de trabalho; que 
percebemos a melhora de 100% dos serviços com a sua municipalização; que esse é o 
país dos absurdos, que muito lhe envergonha tudo isso; que o município vai assumir a 
reforma da casa, energia, servidores e até a internet para que o serviço seja 
disponibilizado aos nossos munícipes. A câmara não pode expedir nenhum documento 
sobre a Hidro antes que haja uma reunião e visita in loco; que muito lhe preocupa o 
que está acontecendo no município de Barcarena. Que não tem dúvida de que há 
interesses de terceiros neste caso, onde as causas advocatícias têm valores 
exorbitantes.
Não havendo mais assunto a tratar, declarou encerrada a sessão às 10:17 horas.


