
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 008/2018

1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA 
Data: 27/03/2018 Início: 09:10h                        Encerramento: 10:54h
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- João de Castro Glória 
07- Manoel Brasilino da Fonseca
08- Mauro Roberto Dias de Oliveira
Ausência justificada
09- Hesio Moreira Filho

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.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE
Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes comentou sobre as questões atinentes à emissão da 
CTPS acordadas com a chefe de gabinete da superintendência do trabalho em Belém, e 
solicitou à presidente da casa que autorize à mesma comitiva de vereadores a retornarem 
àquele órgão para que possam reivindicar celeridade na emissão do documento, que 
diferentemente de outros documentos que evoluíram, como o título eleitoral, para o qual 
existe biometria, o documento de motorista, que é virtual, no entanto, a emissão de CTPS está 
andando para trás. Disse que até admite que sejam feitas ações para emissão do referido 
documento nas comunidade rurais mais distantes, mas na sede da cidade, serem necessárias 
fazer ações, é inadmissível. Em aparte, a senhora presidente disse que pensava que esse 
problema era do norte do país, no entanto, tomou conhecimento de que no Espírito Santo, as 
dificuldades são as mesmas; e que isso é uma forma de os políticos manterem o povo reféns 
de si. Com a palavra, o vereador Antonio Batista Oliveira Lopes, disse que deve-se acionar a 
superintendência da polícia civil, que é um órgão emissor do registro geral, que antigamente o 



cidadão conseguia receber no mesmo dia da entrada e hoje o processo leva entorno de 60 
dias, e é preciso que se manifestem sobre o assunto. Em aparte, a vereadora Alice Tatiane de 
Almeida Leandro disse que leu no site Jorge Quadros onde se afirma que, apesar de a ação ter 
ocorrido pela secretaria de assistência social, os cidadãos atendidos ainda não receberam seus 
documentos.
A senhora vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro comentou sobre uma ambulância 
alcançada através de emenda de deputado para ser destinada à Colônia do Uraim, que o 
veículo chegou ao município e que, até o momento, o poder executivo ainda não encaminhou 
para aquela comunidade, e que se for necessário, irá cobrar todas as terças-feiras, ou até que 
seja alcançado.
A senhora vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que fez uma visita ao Hospital 
Regional, onde lhe foi relatado as dificuldades para exames urológicos. Em seguida, comentou 
sobre a necessidade de se ter um projeto diferenciado para o cemitério municipal, pensando 
no futuro espaço, que já está superlotado. Disse que ao visitar o cemitério, que chamou a 
atenção do túmulo do finado Cleodoval Gonçalves M. dos Santos, cujo nome é homenageado 
com a praça do Ginásio, que no entanto, o túmulo está em situação precária; observou outros 
túmulos de falecidos cujos nomes foram imortalizados através das obras públicas; acredita que 
é o momento de darmos uma atenção a esses túmulos.
O senhor vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira reforçou a questão da emissão de 
documentos no município, e que, da mesma forma, é precisa conversarmos com o prefeito 
municipal para contornar o erro relativo ao aumento do alvará, os comerciários têm 
reclamado com razão, pois realmente está muito alto. Quanto à pavimentação de ruas, 
acredita que estes vereadores precisam estar cientes de quais ruas estão no cronograma, pois 
precisamos avançar nessa questão, e os vereadores precisam planejar juntamente com os 
técnicos, quem sabe quais as ruas que precisam ser asfaltadas são os representantes de cada 
bairro e cada comunidade. Comentou em seguida sobre o jogo político no estado, sobretudo, 
quanto à indecisão da chapa para o governo do estado, e acredita que os melhores nomes 
para administrar o estado são Adnan Demachki e Sidney Rosa, pois sabemos das suas 
competências. E acredita que para combater o Helder Barbalho, somente essa dupla.
O senhor vereador Antonio Ailton Dias Mendes endossou os argumentos em relação à emissão 
dos documentos, que é uma grande dificuldade para conseguir a carteira de trabalho, além de 
dispendioso, pois o cidadão tem que se dirigir a outros municípios para isso; que esse 
problema é como uma epidemia em que as autoridades locais correm para todos os lados na 
tentativa de resolver o problema. Solicitou a realização de uma sessão ordinária na CAIP, pois a 
população da zona rural tem o desejo de participar, mas é muito difícil que consigam 
participar. Agradeceu ao secretário de agricultura por encaminhar máquinas para resolver o 
problema da estrada, mas que ainda está na metade, é preciso mais empenho para resolver o 
problema.
O senhor vereador David Sodré Honorato comentou sobre o alvará, que o município está na 
contramão de muitos outros que facilitam a vida do empreendedor que gera emprego e 
contribui para o desenvolvimento da sociedade; tem conhecimento de cidades no nordeste 
em que o alvará vale por dois anos, por exemplo. Em aparte, a senhora vereadora Alice Tatiane 
de Almeida Leandro disse que o a cobrança do alvará só tem validade se a nova lei tiver sido 
publicada no Diário Oficial, caso contrário, a cobrança é indevida e os comerciantes que se 
sentirem lesados devem ser ressarcidos.



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

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 031/2018, de autoria do vereador Francisco Lopes da Silva
ASSUNTO: Construção de tanques para serem utilizados na piscicultura familiar.
EM DISCUSSÃO: o vereador Antonio Batista Oliveira Lopes acredita que o pedido deve ser 
estendido a todas as colônias rurais do município.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 032/2018, de autoria da vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Manutenção do aeroporto de Paragominas
EM DISCUSSÃO: A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que o aeroporto é 
utilizado somente por pessoas que têm dinheiro, e não acha justo, portanto, que 
sejam utilizados recursos dos impostos municipais para essa finalidade. A autora da 
proposição acredita que o aeroporto foi reinaugurado, que é o segundo do interior em 
infraestrutura, mas se encontra em situação de abandono. O vereador Antonio Batista 
Oliveira Lopes lembrou das palavras do colega João de Castro Glória, que disse que o 
Ministro Helder Barbalho ia alocar R$ 50 milhões de reais para investir na 
infraestrutura do aeroporto. O vereador João Glória disse que o município não recebeu 
o recurso porque a prefeitura não realizou alguns projetos que seriam necessários para 
isso. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

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

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

O senhor vereador David Sodré Honorato solicitou informações quanto aos R$ 2 
milhões relativos à manutenção do aeroporto, cujo valor foi acordado por um 
produtor rural que planta naquele terreno, que teria se responsabilizado pelo mesmo.
O senhor vereador Antonio Ailton Dias Mendes reforçou sua solicitação referente a 
uma sessão ordinária na CAIP e parabenizou ao secretário Francisco Antonio da Silva, 
que sempre está presente às nossas sessões.
A senhora vereadora Tatiane Helena Soares Coelho disse que gostaria que a comissão 
de agricultura convide o INCRA, o ITERPA e a Prefeitura Municipal, para esclarecer de 
quem é a responsabilidade pelas estradas do município, já que um diz que a 
responsabilidade é do outro.
Em questão de ordem, o senhor vereador David Sodré Honorato, solicitou 1 minuto de 
silêncio em memória do senhor conhecido como Paulo Estiva, conhecido de todos e 



que muito contribuiu para o esporte do município, também em memória da mãe do 
vereador Manoel Brasilino da Fonseca.
A senhora vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro solicitou que o executivo inclua 
no cronograma de asfalto, a viela do bairro Cidade Nova.

A senhora presidente solicitou a todos que fizessem 1 minuto de silêncio em memória 
dos referidos cidadãos que foram de grande importância para o nosso município.
Não havendo mais assunto a tratar, declarou encerrada a sessão às 10:54 horas.


