
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 011/2018

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

Data: 17/04/2018 Início: 09:15h
                       
Encerramento: 11:12h

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- Antônio Ailton Dias Mendes
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 
09-     David Sodré Honorato (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

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA:

Projeto de Lei nº 007/2018.
ASSUNTO: dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais em decorrência 
nascimento, por morte, vulnerabilidade temporária, de calamidade pública e situação 
de emergência. 

Projeto de Lei nº 008/2018.
ASSUNTO: Modifica dispositivos da Lei Municipal nº 650/2007 que dispõe sobre o 
Código Tributário do Município de Paragominas e dá outras providências.
A senhora presidente encaminhou os mesmos às Comissões.



FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Presidente Denise Terezinha Gabriel informou aos presentes sobre a Reunião 
Extraordinária, tendo como assunto principal a tragédia que atingiu Paragominas. 
Todos os órgãos competentes devem comparecer, visto que essa reunião tem como 
finalidade tomar medidas cabíveis, em prol das 1.810 famílias desabrigadas. 
Acrescentou que, diante dos fatos ocorridos nesta cidade, a Defesa Civil constatou que 
cinco barragens bem próximas a essa cidade se romperam, causando alagamento em 
todo município. A presidente reforçou o pedido de doações a fim de ajudar os 
desabrigados.

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou a todos os presentes e em 
seguida leu um artigo que escreveu, com o tema: Barragens, de quem é a culpa? Os 
momentos difíceis que vivemos na nossa cidade, nos últimos três dias, precisa servir 
para cada um de nós, como uma grande lição. Não dá para esquecer os relatos de 
famílias que ao longo do tempo lutaram para conseguir, muitos com enormes 
dificuldades, a casa própria. Ver sonhos se tornando um pesadelo, faz com que essa 
profunda dor, seja sentida por todos nós, portanto o momento vivido por irmãos, 
passa a ser de responsabilidade de toda a sociedade, posto que todos contribuíram 
para o caos. Nossos dois rios não merecem ser tão mal cuidados, uma vez que os maus 
tratos começaram deste a fundação da cidade, pelos pioneiros que aqui chegaram e se 
estenderam até os dias atuais. Todos ao longo do tempo vem cometendo danos, 
ocasionando a destruição e a ira dos rios que banham nosso município, o que nos 
torna culpados pela degradação causada. Cada um de nós tem uma parcela de culpa, 
aqueles que derrubaram as matas nas margens dos rios; Autoridades que não fizeram 
legislação proibindo as derrubadas e a ocupação populacional nas beiras dos rios; As 
pessoas que jogam lixos nas ruas para poluir nossos igarapés; Donos de barragens. 
Diante de tudo isso a prioridade agora, é cuidar daqueles que estão pagando um preço 
por todos nós. 

Neste momento devemos não devemos pensar em punir os proprietários das 
barragens, será se são só eles os culpados? Não é justo trata-los como criminosos. Eles 
na verdade são homens trabalhadores, que mantendo costumes e tradições antigas, 
construíram essas barragens. Agora a contribuição de todos é fundamental, o espírito 
solidário e principalmente o governo, que com ações coletivas devolverá aos cidadãos 
o que lhes foi tirado. Devemos também imaginar que tudo isso possa ser cobranças 
das transgressões que nossos rios vêm sofrendo, todos juntos devemos pagar pelo 
desastre, não só os mais afetados. Essa dor precisa ser dividida com todos nós... 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes comentou sobre a catástrofe, inesperada, 
que ceifou vidas e comoveu toda a cidade, uma vez que famílias inteiras perderam 
todos seus pertences, mas que possamos dar apoio a estas para que não percam as 
esperanças e não desistam de seus sonhos. Continuou o discurso dizendo que, a culpa 



da inundação em Paragominas é dos donos das represas que se romperam, 
ocasionando todo incidente e que por conta de irresponsabilidades, dos proprietários 
de barragens e dos órgãos fiscalizadores, duas crianças morreram nesse 
acontecimento avassalador. Perante o ocorrido, apoia a ideia de que todas as represas 
devem ser esvaziadas e que nenhuma seja construída sem alguma justificativa 
aplausível, posto que essas barragens não tem uma finalidade importante, somente 
para benefício próprio, para que assim incidentes sejam evitados. Frisou que o 
município não precisa de barragens, pois nesta existem rios.

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz ressaltou a solidariedade de toda a 
população paragominense diante do episódio, que ocorreu na madrugada do dia 12 de 
abril de 2018. Enfatizou que presenciou e participou de ações solidarias, que tinham a 
finalidade de ajudar famílias afetadas pela tragédia. Informou sobre projetos que 
podem ter uma eficácia gigantesca, visto que esses projetos visam recuperar às 
margens dos rios de Paragominas, para que diante de uma possível inundação às 
arvores ali plantadas controlem a força da água. Salientou que a fiscalização das 
barragens deve ser feita, para evitar outras fatalidades. Parabenizou as pessoas e 
equipes que se disponibilizaram em ajudar os desabrigados e reforçou a ideia de que a 
situação não está resolvida, em razão de que ainda há bastante fiscalização a ser feita, 
principalmente nas represas próximas ao município de Paragominas.

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro lamenta e expressa seus sentimentos a 
todos os familiares das crianças que morreram no desastre, ocorrido em nossa cidade. 
Expôs que após ajudar famílias desabrigadas, se voltou para avaliar as raízes do 
problema em que o município se encontra e concluiu que o poder público, os donos de 
barragens e os órgãos responsáveis pela fiscalização necessária para a manutenção 
dessas represas, são os causadores. Ressaltou que o Lago Verde é uma ameaça para a 
população e em razão disso uma vistoria deve ser feita nesse cartão postal. Em 
consequência dos acontecimentos, recursos públicos serão enviados a Paragominas e 
pediu a todos os vereadores que fiscalizem essas verbas, para não serem gastas em 
vão. Destacou que o Ministério Público Estadual, entrará com uma Ação Civil Pública 
para punir criminalmente os causadores, inclusive o Poder Executivo, pelo acontecido. 
Finalizou dizendo que, ficou imensamente agradecida pelas doações de outros 
municípios que foram destinadas a esta cidade.

Vereador Hesio Moreira Filho saudou aos participantes da sessão ordinária e 
agradeceu as autoridades que compareceram e participaram de ações solidarias. 
Relatou sobre a construção de barragens e suas finalidades antigamente. Requisitou 
que providências relacionadas as pessoas que constroem suas residências nas margens 
dos rios, sejam tomadas. Comentou que a falta do sistema de drenagem pluvial em 
Paragominas interrompe a passagem de água, deixando todo líquido acumulado em 
determinas zonas da cidade. Pediu que projetos sejam implantados com a finalidade 
de recuperar às margens dos rios. Em aparte, a presidente Denise Terezinha Gabriel, 



declarou que já existem processos no Ministério Público para que comércios e 
moradias irregulares próximos aos igarapés, sejam demolidos. Com a palavra, o 
vereador Hesio Moreira Filho disse que os vereadores devem acompanhar e fiscalizar 
em que setores as verbas destinadas a Paragominas serão aplicadas. Agradeceu a 
todos que se sensibilizaram diante do evento. 

Vereadora Fabiana Santos Silva sente pelo episódio devastador ocorrido no município. 
Frisou que recebeu notícias lamentáveis das agrovilas e diante dessas informações 
comunicou ao poder executivo para que medidas fossem tomadas de imediato, 
medidas estas que foram uteis para tranquilizar os moradores dessas vicinais. 
Parabenizou a população paragominense que se empenhou a todos os momentos em 
prestar solidariedade ao próximo. 

Vereador João de Castro Glória elogiou a atuação do poder executivo municipal, por 
ser rápida e precisa, no entanto, evidenciou que existem erros na administração do 
poder público, em virtude de que esse fenômeno arrasador foi anunciado através de 
alguns acontecimentos ocorridos anteriormente na cidade. Pronunciou que o atual 
prefeito, deste município, respondeu ao seu questionamento dizendo que não existe 
nenhuma possiblidade de novos rompimentos. Pronunciou que atos de todos nós 
contribuíram para o acontecido, embalagens jogadas nas ruas, falta de fiscalização nas 
represas e moradias construídas próximas as margens dos rios. Relatou que ficou 
impressionado com a mobilização ocorrida em Paragominas e agradeceu as 
autoridades do Estado do Pará que acompanharam de perto a calamidade que ocorreu 
nesta cidade. 

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes proferiu que a Zona Rural também foi afetada 
pela catástrofe. Agradeceu a todos atos de solidariedade em especial o Promotor de 
Justiça desta cidade, Reginaldo César Lima Álvares, que está empenhado em apurar as 
circunstâncias que levaram o alagamento de partes da cidade, através de inquérito 
civil, para assim prestar uma resposta positiva aos cidadãos paragominenses. Expôs 
que, as barragens que romperam não serão reconstruídas, informação obtida através 
de uma reunião com o prefeito municipal.

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho cumprimentou aos presentes, expressou sua 
tristeza diante do episódio sucedido, bem como sua indignação em relação aos 
requerimentos não atendidos, que tem como objetivo requisitar aos órgãos 
competentes fiscalizações necessárias para evitar futuros eventos indesejáveis. Pede 
que os requerimentos sejam atendidos pelo poder executivo e que todos os 
vereadores possam se unir para agir, ir à luta. 

Vereador Francisco Lopes da Silva felicitou a todos os órgãos presentes na ação de 
solidariedade em Paragominas, sugeriu que levantamentos sejam feitos para avaliar 
em números exatos as necessidades da população atingida pelo alagamento. Requer 
que todos os vereadores se juntem para trabalhar em conjunto com a população que 



tanto precisa. Em parte, a vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz informou que 
participa de um grupo voltado unicamente para dar auxilio as famílias afetadas como 
também de conseguirem mais informações para melhorar o atendimento aos 
desabrigados. Com a palavra, a vereadora Fabiana Santos Silva pediu ao vereador 
Francisco Lopes da Silva que refizesse seu pronunciamento, em virtude de que todos 
os vereadores estavam colaborando com os moradores e que este está querendo se 
engrandecer diante da situação. Em parte, a presidente Denise Terezinha Gabriel 
corrigiu e informou que todos os vereadores desta Câmara Municipal ajudaram no que 
foi possível. Com a palavra, o vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira salientou que 
os vereadores precisam buscar soluções através de projetos e fiscalizar as verbas 
destinadas a população paragominense e diante da situação do município todos 
precisam agir. Em parte, o vereado Antônio Batista Oliveira Lopes ressaltou que o 
vereador Francisco Lopes da Silva foi infeliz em seu discurso e que não é o momento 
para este se glorificar.

Não havendo mais inscritos, passou-se à...

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

REQUERIMENTO Nº 039/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Solicitando que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, a 
instalação de sinalização vertical e aplicação de nova sinalização horizontal na rua Dr. 
Luís Carlos, Centro.
EM DISCUSSÃO: a autora relata que esse requerimento tem como finalidade o 
providenciamento da sinalização de estacionamentos para motos, próximo a agência 
dos correios, visto que os condutores estão usando as calçadas como estacionamento 
para suas motocicletas.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

NÃO HAVENDO MATÉRIA PARA A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA...

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Houve convocação a todos os vereadores presentes para participar da reunião 
extraordinária da Comissão de Justiça no dia 19 de abril (quinta-feira) de 2018, às 
10:00 horas, para análise do Projeto 007/2018. Não havendo inscritos, a senhora 
presidente agradeceu a presença do público e declarou encerrada a sessão às 11:12 
horas.


