
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 018/2018

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

Data: 12/06/2018 Início: 09:00h
                  
Encerramento: 11:20h

Presidência Vereadora-Presidente em 
Exercício  

Tatiane Helena Soares Coelho

Secretariado Vereadora – 1ª Secretária
Vereadora – 2ª Secretária 

Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
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 (ausência justificada)
05- Francisco Lopes da Silva 
06- Hesio Moreira Filho
07- João de Castro Glória
08-     Manoel Brasilino da Fonseca (ausência justificada)
09-     Mauro Roberto Dias de Oliveira

  Denise Terezinha Gabriel (ausência 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

Ofício nº 006/2018 - Ver. Mauro Roberto Dias de Oliveira para a Presidente da Câmara 
ASSUNTO: Parabenizou o prefeito pela conquista de recursos para asfaltamento e 
demonstrando sua tristeza por não constar no programa de asfaltamento nenhuma 
rua beneficiando o bairro Nagibão. 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2018. 

Interessado Poder Legislativo Municipal



ASSUNTO: Modifica o Artigo 139 e o Parágrafo Único do Art. 139, da Lei Orgânica do 
Município de Paragominas, fixando prazo de envio à Câmara Municipal de Vereadores, 
do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro seguinte, bem como 
o Plano Plurianual e Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras 
providências.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

REQUERIMENTO Nº 052/2018.

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO:  Solicita que o Poder Executivo Municipal providencie junto a Secretária 
competente, medidas urgentes no sentido de garantir o planejamento de 
infraestrutura para sanar a problemática do esgoto a céu aberto, localizado no bairro 
Jardim América Promissão (antiga Promissão III).

EM DISCUSSÃO: Sem discussão.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 053/2018.

Autoria do Vereador Antônio Ailton Dias Mendes

ASSUNTO:  Solicita que o Poder Executivo Municipal, junto ao órgão ou secretaria que 
assim for responsável, providencie a reforma das escolas Raimundo Expedito Bragança 
e Anexo na comunidade Caip. .

EM DISCUSSÃO: Sem discussão.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 001/2018.

Autoria do Vereador João de Castro Glória

ASSUNTO: Dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) nas 
contratações para prestação de serviços com fornecimento de mão de obra ao 
município de Paragominas e dá outras providências.



EM DISCUSSÃO: O autor falou que esse Projeto de Lei beneficiará inúmeros moradores 
com deficiência física em nosso município. Aparte, Vereadora Alice Tatiane de 
Almeida Leandro parabenizou o autor do Projeto. Aparte, o Vereador Antônio Batista 
Lopes Oliveira salientou que critérios devem existir para regulamentar o Projeto de 
Lei, como o número de pessoas com deficiência por empresa e o cargo que irão 
ocupar.  

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PROJETO DE LEI Nº 004/2018.

Autoria do Vereador João de Castro Glória

ASSUNTO: Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de adolescentes, jovens e 
idosos pelas empresas prestadoras de serviços a órgãos da administração pública 
municipal direto e indireta e dá outras providências.

EM DISCUSSÃO: O autor expôs que ao realizar visitas em alguns órgãos públicos 
observou a presença de jovens e idosos trabalhando e, em razão disso confeccionou o 
referido Projeto de Lei. Aparte, o Vereador Hesio Moreira Filho frisou que o § 4º pode 
inviabilizar o Projeto, uma vez que se for incluindo auxilio transporte e auxilio 
alimentação a mão de obra se tornará bem mais custosa. Com a palavra o Vereador 
Antônio Batista Lopes Oliveira que pediu explicações sobre o horário de trabalho dos 
jovens, visto que pela Lei Federal o período de trabalho é de meio período. Questão de 
Ordem, o Vereador João de Castro Glória disse que seu Projeto de Lei está baseado na 
Legislação Federal. Com a palavra Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro frisou 
que os jovens devem ter uma oportunidade de emprego, posto que estes procuram 
um futuro promissor. Aparte, a Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz destacou 
que muitos idosos que não são aposentados estão à procura de um emprego, mesmo 
com desgastes físicos, para sustentar suas famílias.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro solicitou novamente uma ambulância 
para a Colônia do Uraim. Destacou que os moradores da Zona Rural onde a energia foi 
desligada indevidamente, estão presentes na Sessão para reivindicarem seus direitos. 
Frisou que o Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio de 
Paragominas, Breno Colonnelli, não atende suas ligações e solicitações que faz 
pessoalmente. Solicita que seja confeccionado um ofício para a prefeitura e a 
Secretária de Agricultura de Paragominas, para que todos os vereadores desta Casa de 
Leis assinem, uma vez que os ofícios que ela encaminha a prefeitura não são 



atendidos. Aparte, a Vereadora Fabiana Santos Silva falou que o Secretário, Breno 
Colonnelli, respondeu sua solicitação dizendo que a Prefeitura Municipal não tem 
carro pipa, no entanto entrará em contato com Secretário Felipe Zagalo para fornecer 
um carro pipa. 

Vereadora João de Castro Glória expressou seu apoio a Vereadora Alice Tatiane de 
Almeida Leandro, posto que o Prefeito Municipal é mal assessorado, pois seus 
Secretários não fazem a mínima questão de atenderem os pedidos dos vereadores. 
Destacou que os Secretários têm sentimento de grandeza, porém os leitos pela 
população foram os vereadores. Frisou que a Vereadora Alice Tatiane de Almeida 
Leandro está solicitando água para a população da Zona Rural e não para si mesma. 

Vereadora Fabiana Santos Silva falou sobre o segundo dia de campo da Colônia 
Potiritá, que é de extrema importância para os moradores da Zona Rural. Salientou 
que está triste com uma possível ação de despejo dos moradores da Colônia Potiritá.

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz falou que hoje faz exatamente dois meses 
que ocorreu a enchente em nosso município e que ainda tem famílias nos abrigos. 
Relatou que participou de uma reunião com a Secretaria de Assistência Social, para 
analisarem relatórios técnicos com os dados da catástrofe que ocorreu em 
Paragominas.

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes cumprimentou os presentes e parabenizou os 
organizadores de uma ação, realizada pela Assistência Social para emissão de 
documentos. Agradeceu aos funcionários da escola localizada na Caip, que se 
disponibilizaram em ajudar na ação de emissão de documentos.  Frisou a situação 
difícil que os alunos da Zona Rural estão passando, visto que os alunos não estão indo 
para a escola, em razão das estradas danificadas e intransitáveis que dão acesso a 
Colônia Caip. Salientou que maquinários foram prometidos, para fins de realizar a 
manutenção das vicinais, pelo Poder Executivo, porém até o presente momento nada 
foi feito. 

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes iniciou seu discurso dizendo que todos os 
vereadores desta Casa de Leis devem juntos, buscar soluções para os problemas de 
cidadãos paragominenses. Que os problemas da população não devem ser 
individualizados e sim solucionados pela Câmara Municipal de Paragominas. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira saudou os presentes e expôs que esteve em 
reunião com o Ministério Público Estadual e a Assistência Social, para discutirem sobre 
os recursos que serão disponibilizados para fins de atenderem as necessidades das 
famílias atingidas na enchente. Destacou que na cidade existem inúmeros problemas, 
no entanto os vereadores estão dispostos a dar soluções para estes. Falou sobre o 
Projeto de Lei que está providenciando para a emancipação do Km 12, Paragominas. E 



por fim leu um pequeno texto de seu ofício, parabenizando o prefeito Paulo Pombo 
Tocantins por ter conquistado o recurso de 12 milhões de reais para serem investidos 
na pavimentação dos bairros. Entretanto, enfatizo a tristeza por parte dos moradores 
do bairro Nagibão e região do Km 12 por não terem sido incluídos nessa partilha dos 
12 milhões de reais em asfalto que serão executados neste ano. 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Não havendo inscritos, a senhora presidente agradeceu a presença do público e 
declarou encerrada a sessão às 11:20 horas.


