
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 024/2017 

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

Data: 11/07/2017 Início: 09:20h                        Encerramento: 10:50h 
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 (ausência justificada) 
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 
  

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: 

PROJETO DE LEI Nº 034/2017  
INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 884, de 26 de maio de 2015, relativas à 

composição do Comitê de Investimentos e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 035/2017  
INTERESSADO: Poder Legislativo  

ASSUNTO: Altera os Art`s 25 e 26 da Lei nº 591/1991, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. (Jornada de Trabalho nos Conselhos Tutelares). 

A Senhora Presidente encaminhou os mesmos às comissões  

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e em seguida cobrou do executivo municipal 

o envio a esta casa de Projeto de Lei que crie o Conselho Municipal de Cultura, uma vez que o Anteprojeto 

de Lei já foi encaminhado à Prefeitura e agora aguarda os tramites da prefeitura para sua criação. 

Parabenizou a vereadora Irmã Vera pela sua atuação para realização da Semana da Saúde Visual  

 



em Paragominas. Disse que hoje é a última sessão do semestre, que reconhece o empenho dos vereadores 

pela busca constante por melhorias para a cidade. Acrescentou que algumas câmaras já se encontram de 

recesso, no entanto a Câmara de Paragominas faz diferente. Por último, pediu desculpas aos demais edis 

pelos embates que ocorreram nesse período e que é amigo de todos. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos da mesa e aos demais vereadores, 

estendendo seus cumprimentos ao público presente. Falou sobre a Semana da Saúde Visual que está 

acontecendo em Paragominas. Agradeceu todos os envolvidos na realização da ação. Em seguida, detalhou 

como está sendo feito os atendimentos e os procedimentos a serem adotados pelos pacientes após as 

consultas. Relatou que a iniciativa está reduzindo a grande demanda existente na Secretaria Municipal de 

Saúde pelos serviços oftalmológicos. Finalizou dizendo que estão sendo atendidas cerca de 200 pessoas no 

período matutino e cerca de 800 pessoas no período vespertino.  

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e se expressou repudiando a violência 

contra a mulher. Relatou que Paragominas já foi citada como município que tem altos índices de violência 

contra a mulher e lembrou que na cidade existe um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, fez menção 

a esse tema em virtude da agressão sofrida por uma garota na semana passada que ganhou os noticiários. 

Solidariza-se com a jovem e disse que apresentou um Projeto de Lei que trata da defesa da mulher, pelo que 

agradece o prefeito por sancioná-lo.    

Vereadora Tatiana Helena Soares Coelho se pronunciou inicialmente agradecendo o deputado federal Hélio 

Leite pelas emendas encaminhadas à Paragominas, que serão utilizadas para aquisição de uma van para o 

projeto Juquinha, aquisição de equipamentos e materiais para UBS e aquisição de ambulância. Agradece a 

atuação do deputado e disse que a cidade só tem a ganhar. Sugere que os demais vereadores busquem junto 

aos seus deputados emendas para Paragominas. Em seguida, registrou a conclusão do curso de apicultura 

que aconteceu na colônia Oriente, que conseguiu levar esse curso para a colônia e que será de grande 

importância para a comunidade. Por fim, trouxe a notícia que até sábado a colônia Independência estará 

ganhando um poço artesiano para o abastecimento de água em toda a comunidade. 

Vereador Davi Sodré Honorato cumprimentou a todos e em seguida disse que cada vereador cumpre seu 

papel no parlamento, que cada um quer o bem da cidade. Lembrou que o parlamento é local de discussões, 

que a discussão faz parte da política. Ressaltou que continuará na luta em defesa dos paragominenses e que 

seu partido PSB é o mais unido hoje no Estado do Pará, disse também que realiza um papel de independência 

na câmara. Falou que o vereador não está na câmara somente para aplaudir o executivo, que foram eleitos 

para representar a sociedade. Sobre o Conselho Tutelar, disse que é uma classe que não é respeitada, 

ganham pouco e os defende desde o mandato passado. Finalizou dizendo que não é inimigo do executivo, 

mas tem uma postura de independência no legislativo e que seu patrão é o povo. 

Vereadora Fabiana Santos Silva manifestou-se lembrando que estamos em período de férias, que nesse mês 

de julho as pessoas podem ir se divertir na colônia Potiritá. Parabenizou a vereadora Irmã Vera pela iniciativa 

e pelo empenho na realização da Semana da Saúde Visual. Agradeceu o prefeito municipal e secretário Adnan 

Demachki pela viabilização da energia elétrica na colônia Potiritá, reforçou seu agradecimento aos demais 

envolvidos nessa conquista. 

 

 



Vereador João de Castro Glória cumprimentou a todos, enalteceu a ação social realizada através da 

vereadora Irmã Vera e que reconhece o que é feito de positivo no município. Lembrou da reunião que os 

vereadores tiveram com o vice-governador e que o mesmo é um homem de palavra, pois os resultados estão 

acontecendo, como a conclusão da pavimentação asfáltica da PA-125. Ressaltou o trabalho realizado pela 

Câmara Municipal em benefício da população de Paragominas no primeiro semestre. Finalizou dizendo que 

apesar das discussões com os demais, são todos amigos e as discussões fazem parte do debate. 

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 163/2017.  

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Instalação de lixeiras para armazenamento de lixo doméstico para o Residencial Santa Rosa. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 171/2017.  

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Revitalização da sinalização vertical e horizontal da Rua Eixo WE 01, e instalação de faixa de 

pedestre em frente à SANEPAR. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 172/2017.  

Autoria da Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz  

ASSUNTO: Melhorias na visibilidade das placas na BR-010, de ambos os sentidos do trevo do Km 12. 

EM DISCUSSÃO: a autora disse que a referida rotatória já tem um histórico de acidentes, que apesar do trecho 

ser de competência federal, o município pode interceder junto ao órgão responsável. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 173/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Dimax, 

localizada na comunidade Paragonorte.  

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

A Senhora Presidente verificando a importância do PROJETO DE LEI Nº 035/2017 que altera os Art`s 25 e 26 
da Lei nº 591/1991, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. (Jornada 
de Trabalho nos Conselhos Tutelares), solicitou ao plenário um recesso de até 30 minutos, para que as 
comissões pudessem analisar a referida matéria e sendo aprovado nas comissões no retorno do recesso será 
votado em primeira votação nesta sessão ordinária. Após a deliberação na comissão de justiça e findo o 
recesso, a presidente colocou o projeto em discussão na SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA: 
 



PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 035/2017  
INTERESSADO: Poder Legislativo  

ASSUNTO: Altera os Art`s 25 e 26 da Lei nº 591/1991, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. (Jornada de Trabalho nos Conselhos Tutelares). 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

A senhora presidente agradeceu a presença do público, desejou uma ótima semana a todos e convocou os 

vereadores para uma sessão extraordinária no intuito de votar em segunda instância o Projeto de Lei 

035/2017 que modifica Art`s da Lei 591/1991, após o término desta sessão ordinária. Declarou encerrada a 

sessão às 10:50 horas. 


