
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 033/2017 

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

Data: 03/10/2017 Início: 09:18h                        Encerramento: 11:20h 
Presidência Vereadora-Presidente em exercício 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- Denise Terezinha Gabriel 
Ausências Justificadas 
10- Mauro Roberto Dias de Oliveira 

 

EM SEGUIDA, 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 

Não houve. 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

Projeto de Lei Nº 051/2017, de procedência do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

modificação de dispositivos da Lei nº 682/2008, criando e extinguindo cargos da Agência de 

Saneamento de Paragominas e dá outras providências. 

A senhora presidente o encaminhou às comissões permanentes da Casa.  

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que ontem se dirigiu ao Ministério do Trabalho 

para verificar o andamento da concessão de carteira de trabalho para a população, pelo que tomou 

conhecimento de que já está em andamento. Disse que até o final do mês, as carteiras de trabalho 

já estarão sendo fornecidas. Agradeceu ao ministro Helder Barbalho, que a recebeu para tratar do 

assunto, e providenciou a regularização deste problema; agradeceu também aos vereadores que 

encamparam essa luta com ela. Em seguida, lembrando que neste mês acontece a campanha 



“outubro rosa”, falou de um projeto de sua autoria que objetiva a criação da Casa da Mulher, e 

espera que o executivo lhe atenda. 

Vereador David Sodré Honorato falou com pesar sobre o falecimento do senhor Oziel, servidor 

público deste município, vítima de um acidente de trânsito no município de Açailândia, no 

Maranhão. Uma pessoa carismática, que deixará muita saudade aos seus parentes e amigos. E 

solicitou à Mesa, que fosse feito 1 minuto de silêncio em sua memória. 

Vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou a todos e disse que acaba de vir do sepultamento de 

uma criança falecida por afogamento na zona rural. E pediu que fosse feito 1 minuto de silêncio 

também em memória desta criança e da esposa do servidor do município, senhor Odilson Picanço. 

Comentou que houve uma ação cidadã na comunidade rural, que contou com apoio da CESPA, da 

defensoria, do SENAR, corpo de bombeiros, das polícias civil e militar, e de diversas outras 

entidades, bem como dos deputados Hidelgardo Nunes e Sidney Rosa, a quem muito agradece. 

Vereador Hesio Moreira Filho cumprimentou a mesa e ao público. Disse que a questão da carteira 

de trabalho, também é uma preocupação sua, pelo que esteve conversando com o superintendente 

do trabalho, que expressou sobre o que está sendo planejado para a nossa cidade, mesmo diante 

de um corte de 30% no orçamento, mas tem criado estratégias que têm funcionado, apontando que 

neste ano de 2017, já foi emitido um montante superior a 300% das emissões do ano passado. O 

vereador acrescentou que na nossa cidade, falta o básico no ministério para a emissão do 

documento, mas que está sendo regularizado e dentro de pouco sanado o problema. Comunicou 

com muito pesar o falecimento do seu tio, ocorrido no sábado, vítima de fibrose, foi um empresário 

que muito ajudou o município no início da década de 90, o desenvolvimento da pecuária. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes parabenizou os vereadores que estão empenhados em 

resolver a problemática da emissão da carteira de trabalho no município, todos o estão, cada um 

com seus representantes, usando os meios que se tem. Reforçou o seu pedido do projeto que trata 

do fundo municipal de cultura. 

Vereador João de Castro Glória expressou o seu pesar diante das pessoas citadas que se foram. 

Parabenizou os senhores vereadores que se empenharam para a solução da questão da carteira de 

trabalho. Em seguida falou sobre a Rua Rio Capim, vulgarmente conhecida como “rua do buraco”, e 

citou que a dona Maria José, que é moradora desta rua e que sempre está presente às sessões, na 

última trouxe um cartaz para chamar a atenção para esta rua. Não só essa, mas outras ruas no bairro 

Laércio Cabeline merecem atenção. Esteve conversando com o secretário de infraestrutura, que 

prometeu resolver a situação, mas o problema continua. Disse que o posto de saúde daquele bairro 

também merece atenção, pois o setor de curativo não está funcionando por falta de uma lâmpada 

que não há no local. Acredita que o prefeito está mal assessorado, pois são questões básicas que 

precisam ser solucionadas para que um serviço tão importante para a população continue 

funcionando. Em aparte, a vereadora Fabiana Santos Silva disse que esteve conversando com o 

secretário de saúde, que disse que os postos de saúde estão passando por reformas. Comentou 

sobre o atraso de cestas básicas do poder executivo, que faz grande diferença na vida dos 

servidores, que já chega aos 3 meses, e pede que o executivo dê uma satisfação aos seus servidores 

em respeito aos mesmos. 



A senhora presidente em exercício, vereadora Tatiane Helena Soares Coelho passou a presidência à 

vereadora Denise Terezinha Gabriel que por compromisso agendado anteriormente no fórum 

chegou quando esta reunião já havia iniciado. 

A senhora presidente Denise Gabriel pediu desculpa pelo seu atraso, justificou que estava no fórum 

tratando de assunto de interesse da coletividade. Expressou seu pesar às pessoas falecidas, 

especialmente à família Moreira pela perda de um de seus membros. Sobre a carteira de trabalho, 

é um absurdo que o governo federal não dê atenção a este órgão tão importante para o trabalhador. 

Sobre o outubro rosa, disse que devemos encarar esta campanha como uma militância, a começar 

de nossas residências, e que o autoexame é importantíssimo nessa luta, que não deve ser travada 

somente no mês de maio, mas continuamente. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho disse que esta casa se veste de rosa hoje porque essa 

campanha é muito importante, a cada doze mulheres, uma terá câncer de mama, e devemos 

encampar essa luta e levantar essa bandeira, pois a prevenção é a melhor medida a ser tomada.  

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes agradeceu ao ministério público pela audiência pública com 

relação à educação, realizada no mês passado, ocasião em que este vereador encaminhou um 

pedido para que tomassem uma solução quanto ao transporte escolar na comunidade rural, que 

tinha deixado de funcionar na comunidade do Onça, próximo à CAIP, e que sua solicitação foi 

atendida, pelo que solicita à Mesa que encaminhe ofício em agradecimento à secretaria de estado 

de educação. Falou sobre outras questões que são dificultosas nas comunidades rurais do 

município, que está em busca de solução com os órgãos competentes. Disse ser conhecido como 

Vereador Pixilinga da CAIP, mas é vereador deste município, e nunca deixou de apoiar aquelas 

proposições que venham beneficiar o município e solicitou que a vereadora Fabiana Santos Silva e 

a senhora Maria José se juntassem a ele em uma visita ao prefeito para tratar da questão da “rua 

do buraco”, no Laércio Cabeline. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que a secretaria municipal de saúde está realizando 

ações em prol da campanha do outubro rosa, e que esteve acompanhando as ações, onde está 

acontecendo nas igrejas os exames de mamografia, em horários diferentes do horário comercial, 

bem como nos finais de semana, para atender àquelas mulheres que não podem ir aos postos 

durante a semana. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
REQUERIMENTO Nº 199/2017.  

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Reforma do Posto de Saúde do bairro Laércio Cabeline. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

REQUERIMENTO Nº 200/2017.  

Autoria do Vereador João de Castro Glória 



ASSUNTO: Manutenção da Rua Diomário Cardoso, bairro Laércio Cabeline. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

REQUERIMENTO Nº 201/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Limpeza e manutenção das Ruas do bairro Sidney Rosa, bem como instalação de manilhas na Rua 

Izauriana Santos com Antônio Marques.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 

PROJETO DE LEI 038/2017 
INTERESSADO: PODER EXECUTIVO 
ASSUNTO: Altera a redação do artigo 89 da Lei Municipal Nº 884, de 26 de maio de 2015, que dispõe 
sobre alteração, atualização e consolidação da legislação previdenciária do Município de 
Paragominas (IPMP). 
EM DISCUSSÃO: a vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro falou que se preocupa com a questão 

da terceirização, que o instituto poderá contratar terceirizados, que não contribuirão para o 

instituto, e isso vai acarretar em perdas para o mesmo. E disse que não concorda com o aumento 

da alíquota patronal, que o município vai perder recursos. O vereador Hesio Moreira Filho disse que 

foi feito um cálculo atuarial onde ficou constatado que o IPMP não terá sustentabilidade caso não 

seja feito o aumento da alíquota. O vereador David Sodré Honorato disse que votaria contrário ao 

projeto, pois o próprio presidente do IPMP havia dito em reunião com estes vereadores, que o 

instituto estava bem financeiramente até o ano de 2050 e que essa informação foi fundamental 

para basear a aprovação nesta casa do projeto dos comissionados. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por maioria dos vereadores presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 048/2017 
INTERESSADO: PODER EXECUTIVO 
ASSUNTO:  Plano Plurianual 2018-2021 – PPA. 
EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

A senhora presidente solicitou a todos que ficassem de pé e fizessem 1 minuto de silêncio para 
homenagear as pessoas citadas durante a sessão. 
 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereador David Sodré Honorato disse que se preocupa com a questão do IPMP, dizendo que o 

executivo teve como estratégia apresentar primeiramente o projeto do patronal, mas em breve 

encaminhará o do servidor, e isto lhe preocupa bastante. 

A senhora presidente agradeceu a presença de todos e, verificando não haver mais assunto a tratar, 

declarou encerrada a sessão às 11:20 horas. 


