
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 013/2018 

 

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

 

Data: 08/05/2018 Início: 09:15h                        
Encerramento: 

11:10h 

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- Antônio 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   

 

 

A Presidente saudou em especial os alunos da Instituição SENAI, do curso de Auxiliar 
Administrativo.  
 

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 

 

Portaria nº 28/2018. 

ASSUNTO: Designação de funcionário. 

 

Lista de assinaturas. 

ASSUNTO: Solicitação através de assinaturas de munícipes paragominenses para 

abertura do curso de graduação em enfermagem. 

 

Ofício nº 1.107/2018/SEMS. 

ASSUNTO: Relatório geral das internações do hospital municipal, referente ao mês de 

abril de 2018. 

 



Ofício Circular nº 33/2018. 

ASSUNTO: I Noite de Autógrafos das Estrelas Literárias. 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 

 

Projeto de Lei Nº 009/2018 – Poder Legislativo 

Autoria da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação de Leis. 

Assunto: Autoriza a criação, define critérios, diretrizes e procedimentos para o programa 

de aluguel social no município de Paragominas e estabelece a concessão de benefício 

financeiro mensal para cobertura de despesas com moradia de famílias de baixa renda, 

na forma que específica. 

 

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 040/2018. 

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicitando que o Executivo Municipal possa atender a população de 

Paragominas em tempos de chuvas e alagamentos, tendo como proposta a criação de 

um Mutirão de Saúde, bem como aumentar o número de atendimentos nos postos de 

saúde e acrescentar mais um médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). 

EM DISCUSSÃO: Sem discussão. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 041/2018. 

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Solicitando que o Executivo Municipal, providencie alguns equipamentos, 

conforme tabela anexada no requerimento, à Escola Municipal Ensino Fundamental 

Hilda Oliveira Sá, localizada no bairro Nagibão, para fins de elevar a qualidade de ensino 

e aprendizagem dos alunos. 

EM DISCUSSÃO: Sem discussão. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 042/2018. 

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicitando que o Executivo Municipal para que através da secretaria 

competente, venha sanar a problemática do esgoto a céu aberto, localizado na rua Café 

Filho, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento- UPA, bairro Uraim I. 

EM DISCUSSÃO: Sem discussão. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 



REQUERIMENTO Nº 043/2018. 

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita o encaminhamento de Moção de Congratulações e Aplausos ao 

senhor Antônio José Cardoso de Andrade. 

EM DISCUSSÃO: Sem discussão. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 007/2018. 

Autoria: Poder Executivo 

ASSUNTO: dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais em decorrência de 

nascimento, por morte, vulnerabilidade temporária, de calamidade pública e situação 

de emergência. 

EM DISCUSSÃO: O vereador Antônio Batista Oliveira Lopes saudou ao presentes e 

apresentou uma nova emenda ao projeto, referente ao art. 18, que não define prazo 

mínimo suficiente para que as pessoas afetadas pela enchente que perderam todos seus 

bens materiais. Ressaltou que o valor de R$ 450,00 reais não é insuficiente para ressarcir 

nem se quer os prejuízos mínimos. Aparte, a presidente Denise Terezinha Gabriel 

relatou que o projeto já passou por reuniões de Comissões para análise de todos os 

pontos deste e que agora o referido projeto deve ser aprovado para o bem comum da 

população paragominense. Com a palavra o vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, 

expressou que não vê necessidade alguma da emenda apresentada pelo vereador 

Antônio Batista Oliveira Lopes, uma vez que o Poder Executivo, autor do Projeto de Lei, 

não estabeleceu prazo e que em razão disso o melhor a se fazer é deixar o projeto sem 

essa emenda. O importante é que o cidadão tenha a garantia dos benefícios eventuais 

o mais breve possível, portanto a emenda atrapalhará a liberação dos benefícios e que 

esta requer mais tempo para ser discutida e analisada na Comissão Permanente de 

Justiça, legislação e Redação de Leis, em virtude disso vota contra a emenda. Aparte, o 

vereador Davi Sodré Honorato, frisou que a emenda apresentada deve ser analisada 

pelo Colégio Vereadores, uma vez que esta é de extrema importância para o projeto 

supracitado. Com a palavra o vereador Antônio Batista Oliveira Lopes, salientou que se 

o Prefeito tivesse urgência em liberar benefícios para a população afetada pela 

catástrofe, teria feito DECRETOS e que essa emenda deve ser apreciada pela Comissão 

de Justiça, que neste momento tem toa liberdade para tal apreciação. Aparte, o 

vereador Antônio Ailton Dias Mendes, disse que a referida emenda apresentada é de 

extrema importância, no entanto a aprovação imediata do projeto tem maior 

importância, visto que inúmeras famílias estão necessitando da liberação dos benefícios 

eventuais do projeto em questão. Questão de Ordem, vereador Mauro Roberto Dias de 



Oliveira frisou que não se deve ficar dias e dias discutindo um projeto indispensável para 

que famílias desabrigadas recomecem sua vida. Com a palavra o vereador Hesio Moreira 

Filho, saudou os presentes e continuou seu discurso sugerindo que o vereador Antônio 

Batista Oliveira Lopes, insira sua emenda no Projeto de Lei n° 009/2018, que está 

tramitando nesta Casa de Leis. Questão de Ordem, o vereador Antônio Batista Oliveira 

Lopes, ressaltou que falta boa vontade por conta da Comissão Permanente de Justiça, 

Legislação e Redação de Leis, uma vez que esta Comissão se recusa em averiguar a 

emenda em questão. Aparte, a presidente Denise Terezinha Gabriel, expos que a 

Comissão de Justiça desde a entrada do Projeto de Lei n° 007/2018, está sendo 

discutindo em Reuniões Extraordinárias, enquanto o autor da emenda estava viajando. 

Com a palavra a vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro, disse que todos os 

vereadores estão emprenhados em agilizar a tramitação do projeto, uma vez que 

inúmeras pessoas aguardam esse benefício. Questão de Ordem, a presidente Denise 

Gabriel Terezinha, relatou que o Colégio de Vereadores deve providenciar o mais rápido 

possível liberação do benefício. Aparte, o vereador Antônio Batista Oliveira Lopes, 

justificou que estava resolvendo outro assunto importante para os munícipes 

paragominenses, emissão da carteira de identidade e, em razão disso não participou da 

referida reunião. Com a palavra o vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira expos que 

esta emenda atrasará o projeto. 

EM VOTAÇÃO A EMENDA: Rejeitada por maioria dos votos dos vereadores presentes. 

EM VOTAÇÃO AO PROJETO: Aprovado por maioria dos votos dos vereadores presentes, 

no entanto houve duas abstenções, vereador Antônio Batista Oliveira Lopes e vereador 

Davi Sodré Honorato. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Davi Sodré Honorato, relatou que uma emenda pode ser apresentada em 

segunda votação sem nenhum problema e que o Regimento Interno desta Casa de Leis 

está sendo deixado violado. Solicitou que fosse registrado em ata que a Comissão de 

Justiça, da qual é membro, foi omissa nesta Sessão cometendo um erro e que somente 

este vereador se manifestou. Destacou que recursos serão enviados a este município, 

em razão disso um terreno deve ser providenciado o mais breve possível para que casas 

sejam construídas destinadas as famílias necessitadas e cadastradas. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz, expressou seus sentimentos a família do 

Senhor Rivelino e também a família de Evandro Castro Camargo, funcionários públicos. 

Destacou que mesmo diante das dificuldades devemos continuar a vida firmes. 

 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro, frisou a Comissão de Justiça poderia 

analisar sem nenhum problema a emenda do vereador Antônio Batista Oliveira Lopes e 

que essa Comissão passou alguns dias com o projeto m questão sem definir algo de 



efetivo nesse projeto, portanto o vereador Antônio Batista Oliveira Lopes merece 

respeito dos nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. 

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes, cumprimentou aos presentes e salientou que as 

famílias estão precisando do benefício apresentado no Projeto de Lei e que a emenda 

apresentada deve ser inserida ao novo projeto, exposto pela Comissão de Justiça. Que 

estava juntamente com o vereador Antônio Batista Oliveira Lopes, resolvendo a questão 

da falta de emissão da carteira de identidade. 

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes, sente-se decepcionado com a posição dessa 

Casa de Leis em relação a sua emenda apresentada, uma vez que este apresentou essa 

emenda somente para benefício das inúmeras famílias afetadas pela enchente. Espera 

que a consciência dos vereadores não os atormente, visto que estes vereadores 

deixaram de proporcionar a população benefício fundamental. Frisou que sua viagem 

para Belém, foi unicamente para reparar descasos na emissão de carteiras de 

identidade, que prejudica seriamente a população paragominense de forma geral. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho, relatou que o prefeito deste município, tem 

preocupação em resolver a questão do terreno para as famílias afetadas pelo fenômeno 

e que não se sente omissa em relação ao projeto de lei 007/2018, uma vez que a 

Comissão de Economia e Financias fez reuniões. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, relatou o Poder Executivo tem interesse em 

comprar um terreno para a construção de casas, no entanto isso requer tempo para 

análise e planejamento.  Informou sobre o movimento pró emancipação da região do 

km 12, visto que essa parte a cidade de Paragominas é esquecida. O km 12 deveria ser 

o cartão postal desta cidade, entretanto os moradores dessa região da cidade não têm 

oportunidades e que nada é feito para melhorar a condição de vida dos moradores. 

A presidente Denise Gabriel Terezinha, salientou que todos conhecem o tormento para 

a aprovação do Projeto de lei N° 007/2018. Agradeceu aos funcionários da prefeitura 

municipal e aos voluntários que ajudaram as famílias desabrigadas. Convidou os 

vereadores para fazerem um tour pela cidade para analisarem a rapidez que os 

problemas emergências foram resolvidos ou estão sendo resolvidos. 

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

 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

 

Não havendo inscritos, a senhora presidente agradeceu a presença do público e 

declarou encerrada a sessão às 11:10 horas. 


