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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 007/2017 

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

Data: 14/03/2017 Início: 09:15h                        
Encerramento: 

10:39h 

Presidência Vereadora-Presidente em exercício  Tatiane Helena Soares Coelho 
 Vereador Vice-Presidente em exercício Hesio Moreira Filho 
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- Antonio 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-   Denise Terezinha Gabriel 

 

LEITURA DE 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, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

NÃO HOUVE. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

NÃO HOUVE INSCRITOS. 

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 043/2017.  

Autoria do Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes  

ASSUNTO: Reforma da ponte de acesso à Colônia Reunida 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
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REQUERIMENTO Nº 044/2017.  

Autoria do Vereador David Sodré Honorato 

ASSUNTO: Reforma da Praça João Paulo II, localizada no bairro Jaderlândia.  

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 045/2017.  

Autoria do Vereador David Sodré Honorato 

ASSUNTO: Implantação de um laboratório de análises clínicas no bairro Jaderlândia.  

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 046/2017.  

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro  

ASSUNTO: Reforma completa da Feira do Produtor Rural, localizada no Mercado Municipal. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 047/2017.  

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Instalação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no bairro Nagibão. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 048/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Instalação de iluminação pública e alteração da sinalização horizontal localizada na Rodovia dos 

Pioneiros, em frente à escola Presidente Castelo Branco (antiga Carmerino Cunha).   

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 049/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Reforma no posto de saúde do bairro Jaderlândia, reiterando proposição já aprovada nesta casa 

de leis em legislatura anterior. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 050/2017.  

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Construção de um Posto de Saúde da Família (PSF) no bairro Helena Coutinho.  
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EM DISCUSSÃO: A autora da proposição disse que não quer com esse requerimento privilegiar apenas um 

bairro, mas acredita que é uma localização estratégica para a instalação de um posto de saúde que atenderá 

uma área de maior abrangência.  

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

  

REQUERIMENTO Nº 051/2017.  

Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho 

ASSUNTO: Informações da Secretaria Municipal de Saúde acerca do Processo Licitatório nº 02/2016-00012 

quanto à execução do serviço de ressonância magnética realizada com a empresa Hospital São Paulo, visto 

que o serviço não está sendo disponibilizado para os pacientes do SUS. 

EM DISCUSSÃO: Gostaria de entender o porquê de haver um contrato firmado e o serviço não estar sendo 

prestado, haja visto que é um exame extremamente caro e os usuários do SUS não têm condições de realizá-

lo por conta própria. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 052/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Serviços de manutenção do esgoto na rua Rio Xingu no bairro Laércio Cabeline II. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 053/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Construção de um posto de saúde na comunidade Cachoeira. 

EM DISCUSSÃO: Disse que o requerimento se deve ao descaso que as comunidades da região vivem, posto 

que durante um evento alusivo ao Dia da Mulher, foram diagnosticados muitos casos de pressão alta entre 

outros problemas de saúde, e as pessoas dão início ao seu tratamento e não continuam devido às dificuldades 

de locomoção. A presidente em exercício passou a presidência ao vereador Hesio Moreira Filho para falar da 

tribuna. Concedida a palavra, a vereadora Tatiane Helena Soares Coelho disse que não é contra a proposição, 

mas há um posto na Colônia Oriente que tem capacidade de atender a demanda referida, que não está 

funcionando e o serviço deveria ser efetivado. O vereador Francisco da Silva Lopes acredita que a Colônia 

Oriente é distante da comunidade Cachoeira. O vereador Davi Sodré Honorato aplaudiu a proposição e anuiu 

às palavras da vereadora Tatiane Coelho, dizendo que ambas as colocações são pertinentes, visto que as duas 

comunidades merecem a devida atenção quanto à saúde. O vereador João de Castro Glória disse que não há 

necessidade de defender uma ou outra comunidade, ambas estão necessitadas e merecem o serviço; 

acrescentou que não existe um vereador para cada comunidade, os vereadores legislam em prol de toda a 

cidade e, assim sendo, deve-se respeitar da vereadora. O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que 

o desejo da vereadora deve ser respeitado, é um benefício a mais para a comunidade, pois quem vive na 

zona rural, tudo é mais dificultoso, e, se houver verba para isso, vamos fazer. O vereador Antonio Ailton Dias 

Mendes disse que vota favorável ao requerimento e roga aos demais colegas que façam o mesmo.  

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
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REQUERIMENTO Nº 054/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Instalação de placas indicativas com o nome das ruas e o cadastramento numérico dos domicílios 

localizados nos bairros Camboatã I e II, Novo Camboatã e Paraíso. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 055/2017.  

Autoria do Vereador Manoel Brasilino da Fonseca 

ASSUNTO: Serviços de manutenção das vias e arborização nas comunidades Nossa Senhora da Conceição 

(Piriá) e São João Batista (204). 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 056/2017.  

Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Funcionamento do abastecimento de água potável na CAIP 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

NÃO HAVENDO MATÉRIA PARA A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES 

FINAIS. 

A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que em respeito ao povo de Paragominas, na próxima 

sessão falará sobre o aumento da água e o seu repúdio. 

O vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que estas sessões decidem em muito os destinos da nossa 

população e não podem se resumir a requerimentos. Solicita que as comissões agilizem os requerimentos 

nas comissões para não ficarmos aqui debatendo sobre buracos de rua. Solicita da senhora presidente em 

exercício que os projetos sejam colocados em pauta. Parabenizou o presidente da comissão de justiça que 

faz o possível na sua comissão, mas acredita que precisamos produzir, pois não considera que requerimento 

seja produção, razão pela qual parou de apresentar requerimentos. Tem atuado portanto de forma 

diferenciada. É preciso que tenhamos requerimentos, mas precisamos prezar o conteúdo das comissões. 

Registrou a presença das senhoras Vanécia e Taís Tenório na plenária. 

O vereador Hesio Moreira Filho comentou sobre os projetos das comissões dizendo que as comissões ainda 

não deliberaram porque os mesmos estão pendentes de alguma forma por falta de resposta em petições de 

membros da comissão aos órgãos competentes e enquanto não sanarem as pendências. Disse sobre os 

requerimentos que é importante fazermos uma reunião interna para avaliarmos o que é cabível solicitar via 

requerimento e o que não é, pois se o executivo não tiver dotação orçamentária para a realização dos 

mesmos, o requerimento será sempre inócuo. 

O vereador Francisco da Silva Lopes disse que os vereadores devem observar pela cidade o que é preciso 

melhorar e solicitar sim, ao executivo. Aquilo que o prefeito aprovar será um bem auferido. 

A vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse falou sobre dois ofícios de sua autoria que em breve serão 

enviados ao executivo, tendo esta considerado mais apropriado solicitar de ofício do que apresentá-los 

através de requerimentos.  
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O vereador João de Castro Glória disse que o requerimento representa um anseio da população que não foi 

solucionado anteriormente e o vereador tem esse papel de dar uma satisfação aos cidadãos. 

O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que o Ministério Público apresentou um anteprojeto a esta 

câmara, em que sugere diminuir 1 hora no funcionamento dos horários de bares, mas acredita que isto em 

nada vai impactar na violência pública, pois os bandidos continuarão à solta e os crimes vêm acontecendo à 

luz do dia. Assim estaremos penalizando a população e não os criminosos. O que precisamos é que o 

Ministério Público vá até o governo do estado, junto com estes vereadores, exigir que o governo coloque 

mais policiais atuando nas ruas para que os bandidos fiquem com medo de atacar a população. 

 

Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente em exercício declarou encerrada a sessão às 10:39 

horas. 

 


