
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 004/2018
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA 

Data: 27/02/2018 Início: 09:15h                        Encerramento: 11:20h
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- Antonio Batista Oliveira Lopes
03- David Sodré Honorato
04- Francisco Lopes da Silva
05- Hesio Moreira Filho
06- João de Castro Glória 
07- Manoel Brasilino da Fonseca
08- Mauro Roberto Dias de Oliveira
Ausência justificada
09- Antônio Ailton Dias Mendes 

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

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA:

VETO Nº 003/2018 AO PROJETO DE LE Nº 060/2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar em lugar 
visível a lista dos médicos plantonistas, do responsável pelo plantão e demais profissionais da área nos 
estabelecimentos de saúde no município de Paragominas.

A senhora presidente agradeceu à polícia militar pela cessão do espaço para a realização desta sessão 
ordinária, que coincide com a celebração dos 200 anos da instituição; que segurança pública é um assunto 
muito importante, razão pela qual hoje a pauta será para tratar, sobretudo, desse tema. Em seguida, 
concedeu a palavra aos senhores policiais.

Carlos Augusto de Sousa Machado, Chefe Geral de Administração da Polícia Militar, representando o 
comandante geral da polícia militar, para fazer parte da Mesa dos Trabalhos. Convidou ainda os senhores: 
Coronel José Duarte de Oliveira; Comandante do 19º Paulo Sérgio Braga Fernandes; Presidente do 
Conselho de Segurança Pública Cássia Manuela; Delegado de Polícia Civil, Cristiano Machado do 
Nascimento.



A senhora vereador convidou o vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira para entregar a Comenda de 
Honra ao Mérito à Polícia Militar do Estado do Pará pela excelência nos serviços prestados e a parceria com 
o município de Paragominas.
Em seguida, passou a palavra ao Cel. Augusto de Sousa Machado.
Cel. Augusto de Sousa Machado cumprimentou aos senhores vereadores, soldados e público em geral, 
dizendo que é uma honra ser policial militar e receber uma comenda neste município, por fazer parte da 
transformação deste município. Disse que quando um policial cometia alguma falha, o castigo era vir para 
“Paragobala”, porque aqui policial não dorme. Esta cidade não parece fazer parte do estado do Pará. Esta 
casa representa o povo de Paragominas e, portanto, entende que esta comenda é uma homenagem de 
todos os munícipes. Disse que o público hoje está formado por professores, os quais são formadores de 
opinião, e que hoje, o crime organizado recruta a criança aos 7 anos de idade. Os adolescentes passam o 
dia inteiro no computador e temos a sensação de que o crime está dominando. Mas não é verdade. Caso 
alguém vá em uma “boca de fumo” comprar alguma substância toxicológica, o traficante lhe dá total 
atenção. Diferentemente, quando alguém vai a alguma repartição pública, tem que esperar o servidor 
terminar sua ligação telefônica ou outra afazer para ser atendido. Caso o traficante assim o fizesse, ele seria 
morto. Disse que os pais e os nossos professores precisam transmitir a disciplina para os seus filhos.
Cel. Paulo Sérgio Braga Fernandes disse que a busca deste comando de polícia é incessante e incansável no 
sentido de trazer a sensação de segurança e bem servir a esta sociedade.
Cel. José Duarte de Oliveira deu início ao seu pronunciamento, dando toda honra e toda glória ao nosso 
Deus. Em seguida, disse que os resultados que aqui serão apresentados quanto aos índices de segurança 
pública não são méritos somente da polícia, mas de todos os parceiros com órgãos da municipalidade. O 
comando regional abrange seis municípios, com cerca de 250 mil habitantes no total, e cerca de 240 
policiais prontos para atender todo esse contingente. Em seguida, presentou os indicadores da violência 
nessa região. Foram 63 homicídio no decorrer do ano; os roubos estão estáveis no município; seis 
indicadores de roubo (que são crimes que incomodam a população), que incluem roubo a transeunte, 
automóveis, residências, marcação (que quase não ocorre aqui). Disse que a polícia do CPR conseguiu 
cumprir todas as metas, exceto o de roubo a veículos, o que conferiu ao órgão um troféu pelo bom 
desempenho. Que no último quadrimestre houve um declínio dos indicadores e espera que neste ano de 
2018 seja reduzido ainda mais. Cerca de menos 110 ocorrências de roubo a transeunte, por exemplo, do 
que estava estabelecido. Não adianta o estado pagar um policial para ficar 24 horas sentado em uma 
viatura sem abordar ninguém. O policial deve verificar o comportamento das pessoas, seja para coibir 
crimes ou para orientar o cidadão que pode estar facilitando a ação de criminosos ao estar em local ermo 
ao telefone ou coisa semelhante. A polícia é um órgão e controle social e controle não agrada a ninguém. 
Portanto, é difícil que a polícia receba algum agradecimento. Essa comenda que tem recebido hoje, é um 
ato de agradecimento, que é muito importante para cada policial. Falou da atuação policial na área de 
comércio e banco e deu orientações ao público presente sobre como se precaver das ações dos meliantes. 
Disse que esse é um momento ímpar, quando a PM completa os seus 200 anos, onde deve ter cometido 
muitos erros, mas é preciso reconhecer seus acertos. Que a história não termina quando chegamos e nem 
termina quando saímos. Que é uma honra fazer parte dela.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador João de Castro Glória cumprimentou a todos e disse que o orgulho não é somente da polícia, mas 
de todos os cidadãos paragominenses. Que são pessoas dedicadas, que arriscam suas vidas para defender 
as nossas. A polícia militar faz um belo trabalho e desempenha um grande esforço para defender a nossa 



população e é uma pena que o aparato seja pequeno diante da realidade de mais 240 mil habitantes e que, 
mesmo assim, a polícia vem conseguindo mostrar o seu trabalho. E sugeriu ao comando que invista mais na 
inteligência policial, que tem surtido grande resultado. 
Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que hoje precisamos fazer uma reflexão quanto à sensação 
de insegurança da população, que muitas pessoas culpam à polícia, mas é preciso reconhecer o empenho 
da nossa polícia que atua com um pequeno aparato. A população precisa confiar nos nossos policiais, não 
podemos desacreditar naqueles que estão à frente do serviço público. Como combater a criminalidade se a 
cada dia, o desemprego aumenta? Que, da forma como o nosso país está conduzindo a sua política, a 
tendência é a criminalidade aumentar e a polícia continuar trabalhando com as mesmas dificuldades. 
Parabenizou os policiais pela atuação e a PM pelos 200 anos de existência no estado.
Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que muitos não chegarão vivos até o final do dia, mas 
enquanto houver vida, devemos ser gratos ao nosso Deus. Que muitas das mazelas sociais são a falta de 
Deus na vida de cada um. E que devemos ensinar as nossas crianças, para que sejam bons cidadãos quando 
crescerem. Aos policiais, que nessa batalha, muitos perderam a sua vida. Mas precisamos acreditar no 
trabalho e na sensibilidade de quem atua para fazer a segurança da nossa população. Que antes, como 
disse o coronel, era um castigo vir trabalhar em Paragominas, hoje é um privilégio.  Que estes policiais 
sejam sempre abençoados e também os seus trabalhos.
Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e parabenizou à polícia militar pelo seu 
belíssimo trabalho, e que a polícia deve ser formada por um grupo de pessoas que a ajudem a realizar o seu 
trabalho. Que o vice-governador esteve presente na câmara de vereadores, ocasião em que esta vereadora 
apresentou algumas propostas que ajudarão no desempenho da nossa polícia. Disse que há várias formas 
de gerar a criminalidade, uma é a falta de emprego, outra é a falta de atenção às nossas crianças. Que os 
professores também tem um papel fundamental, que é dando atenção ao alunado, formado de crianças e 
também de jovens. Tem certeza que a união faz a força.
Vereador Manoel Brasilino da Fonseca cumprimentou a todos e disse que a nossa segurança melhorou 
muito na área urbana, mas é preciso de um reforço à zona rural, onde os índices de assaltos têm 
aumentado, seja na estrada, seja nas próprias comunidades. Também comentou sobre os índices de 
assaltos no bairro Jardim Bela Vista, sobretudo, na madrugada, quando os trabalhadores da Hidro saem 
para esperar a condução para a mina.
A senhora presidente Denise Gabriel concedeu novamente a palavra ao Cel. Carlos Augusto.
Cel. Carlos Augusto de Sousa Machado parabenizou a todos os policiais e pediu a todos que cantassem os 
parabéns à honrosa polícia militar do estado do Pará.

A senhora presidente deixou os policiais à vontade e acompanhou até a porta os coronéis.

PASSOU-SE À ORDEM DO DIA
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO Nº 012/2018 – Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Grades de proteção na canaleta de águas pluviais na Rua Galdino Oliveira – Promissão I.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

REQUERIMENTO 013/2018 – Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho.
ASSUNTO: Manutenção das ruas e avenidas do bairro Nova Esperança.



EM DISCUSSÃO: A autora da proposição solicitou à presidente que agende uma reunião com o 
superintendente geral da Sanepar para tratar da questão da referida via pública, já que está intrafegável 
aquela via.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

REQUERIMENTO 021/2018 – Autoria da Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz
ASSUNTO: Manutenção da Rua São Gabriel, no bairro Guilherme Gabriel.
EM DISCUSSÃO: disse que devido às chuvas, a água está sendo empoçada e que uma senhora daquela 
localidade veio à óbito por dengue hemorrágica, o que preocupa os moradores do lugar, acreditando que 
possa ser em razão dessas águas.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 022/2018 – Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva
ASSUNTO: Viatura policial para os bairros Camboatã I, II, Paraíso e Novo Camboatã.
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA
VETO PARCIAL Nº OO1/2018 AO PROJETO DE LEI Nº 055/2017
ASSUNTO: Código Tributário Municipal (Emenda 003, 004, 008 e 012).
Foi realizada uma votação nominal, sendo rejeitado por unanimidade dos vereadores presentes, ficando 
assim rejeitado o veto por esta Casa e o resultado será comunicado ao executivo municipal para as 
providências cabíveis.

Em seguida, foi realizada a discussão e votação nominal do veto à emenda 008 ao Projeto de Lei 005/2017, 
que foi mantido na Comissão de Justiça.

Vereador Alice Tatiane de Almeida Leandro – Não
Vereador Antonio Ailton Dias Mendes - Ausente
Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes – Sim
Vereador Davi Sodré Honorato – Não
Vereadora Fabiana Santos – Sim
Vereador Francisco Lopes da Silva – Sim
Vereador Hesio Moreira Filho – Sim
Vereador João de Castro Glória – Não
Vereador Manoel Brasilino da Fonseca – Sim
Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira – Sim
Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho – Sim
Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz – Sim

Ficando assim, mantido o veto por 2/3 dos veredores.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS
Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira falou sobre a greve do magistério, dizendo que espera 
que tenha um bom desfecho e que seja breve para que os alunos do município voltem às aulas e 
tudo volte à normalidade. Em seguida, falou sobre o possível fechamento da Alunorte no 



município vizinho, que gerará um grande impacto à nossa cidade e também ao nosso estado. 
Sugeriu à presidente que os vereadores vão à empresa Hidro para amanhã, para prestar apoio à 
mineração no nosso estado.
Vereador David Sodré Honorato falou que não podemos ficar alheios à greve do magistério e pede 
o apoio do parlamento e assessoria jurídica da casa sobre as reivindicações dos professores. Não 
quer dizer que o executivo esteja errado ou que os professores estejam errados, mas precisamos 
chegar a uma solução.
Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse aos professores, que estão como cidadãos, e 
esperam uma posição dos vereadores com relação à greve e as demais questões do município. 
Disse que estevem em um banco e ouviu um pai reclamando da greve, ao dizer que os professores 
ganham bem. Disse que ficou calada, pois todos têm o direito de defender a sua causa, no 
entanto, os magistrados estão reclamando o direito ao auxílio moradia, mas eles não são melhores 
que os professores.

A senhora presidente declarou encerrada a sessão às 11:20 horas.


