
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 012/2018

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

Data: 24/04/2018 Início: 09:12h
                       
Encerramento: 11:03h

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
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  

Diante do incidente ocorrido em São Miguel do Guamá, que ceifou de forma precoce a 
vida do professor Wilson Pires, o que causou a comoção geral da população. Diante do 
ocorrido, a senhora presidente convidou a todos os presentes que ficassem de pé para 
juntos fazermos 1 minuto de silêncio em memória deste. 

FOI FEITA A LEITURA DE UM TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA

VOTAÇÃO DO CONTEÚDO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR
Aprovada por unanimidade
Errata, em tempo: na ata da sessão anterior, no pronunciamento do vereador Antonio 
Batista Oliveira Lopes, onde se lê: Frisou que o muni não precisa de barragens, leia-se Frisou 
que o município não precisa de barragens. 
 
LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS

Ofício nº 312/2018-tr/DGI/SE/MI.
ASSUNTO: liberação de recursos financeiros, referente ao Cronograma de Desemprego do 
Convênio/Cadastro SIAFI/Nº 693102.

Oficio nº 01/2018.



ASSUNTO: informar acerca da intenção da instituição de comparecer à sessão plenária dessa 
casa de leis.
 
Requerimento Partido Democratas nº 004/2018.
ASSUNTO: solicita a possibilidade de fornecer cópia da solicitação do pedido de 
Impeachment requerido pelo Sindicato dos Professores de Paragominas – SINPEMP, em que 
pede a cassação do Prefeito Paulo Pombo Tocantins, bem como do andamento do processo.

Ofício s/n – 2018.
ASSUNTO: convite para participar do Seminário de Direito de Trânsito de Paragominas.

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA:
Nenhum.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

A vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos os presentes e 
prosseguiu seu discurso dizendo que, diante do ocorrido nesta cidade, os moradores 
afetados requerem uma assistência ainda maior, visto que perderam bens materiais e suas 
moradias na tragédia. Ressaltou que os rios de Paragominas precisam de cuidados especiais 
e projetos eficazes, para que assim as margens destes sejam recuperadas. Agradeceu a 
solidariedade dos munícipes paragominenses, órgãos públicos, autoridades e aos cidadãos 
dos municípios vizinhos que se empenharam em ajudar o próximo. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro solicitou novamente, uma ambulância para os 
moradores da Colônia do Uraim. Prestou seus sentimentos aos familiares do professor 
Wilson Pires, assassinado em São Miguel do Guamá, Pará. Expôs que a corporação da Policia 
no Estado do Pará encontra-se em total despreparo, principalmente em abordagens, em 
razão de que o Governo do Estado do Pará não proporciona aos policiais cursos de 
capacitação e qualificação profissional. Informou que o Secretário de Segurança Pública do 
Estado do Pará em nenhum momento se reuniu com os vereadores desta Casa de Leis para 
discutir medidas eficiente, em prol de melhorar a segurança Pública deste município. 
Salientou que estará presente em todas as fiscalizações em relação a catástrofe, para que 
assim os responsáveis pelo episódio sejam punidos criminalmente. Finalizou dizendo que, 
convidará o atual Prefeito e as autoridades competentes para que estes acompanhem uma 
visita na UPA, uma vez que está superlotada e que os funcionários estão sobrecarregados, 
visto que em razão da enchente o número de pacientes se tornou ainda maior.

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira fez uso da tribuna para agradecer todos Órgãos 
Públicos que se encontram comprometidos em auxiliar as famílias desabrigadas, inclusive na 
mudança dessas famílias para pontos de abrigo. Em virtude da inundação, a Defesa Civil 
emitirá laudos técnicos que tem como finalidade esclarecer para a população 
paragominense as verdadeiras causas do alagamento ocorrido nessa cidade, bem como a 
liberação de recursos financeiros a Paragominas, por esse motivo os vereadores desta Casa 
de Leis, tem o dever de supervisionar em que setores essas verbas serão aplicadas. Lembrou 



que os donos das barragens que romperam não são os verdadeiros culpados e que devemos 
aguardas laudos técnicos para anunciar os responsáveis por esse desastre. 

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes saldou a todos os presentes e em seguida expôs que 
este município se encontra em um momento árduo para todos cidadãos, no entanto Órgãos 
Públicos estão mobilizados em organizar e ajudar todos os afetados pelo evento destruidor. 
Frisou que moradores das agrovilas dessa cidade, estão isoladas, visto que as estradas que 
dão acesso a Paragominas se encontram em estado crítico, necessitando de reparos 
urgentes e em razão disso assaltos, na Zona Rural, se tornaram frequentes. Solicitou apoio 
de todos os vereadores para que essa situação seja resolvida o mais breve possível.

Vereador David Sodré Honorato fez uso da palavra para parabenizou aos cidadãos 
paragominenses, PROPAZ e em especial os voluntários, que se prontificaram a socorrer 
pessoas atingidas pelo fenômeno ocorrido em nossa cidade.
Não havendo mais inscritos, passou-se à...

NÃO HAVENDO MATÉRIA PARA A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA...
 
PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 007/2018.
Autoria: Poder Executivo
ASSUNTO: Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais em decorrência de nascimento, 
por morte, vulnerabilidade temporária, de calamidade pública e situação de emergência. 
Houve emenda ao Projeto de Lei, apresentada pela Comissão de Justiça, que foi colocada em 
discussão.
EM DISCUSSÃO: O vereador Antônio Batista Oliveira Lopes vota contrário ao projeto em 
discussão, visto que boa parte da matéria desta lei já está presente em outro Projeto de Lei, 
aprovado nesta Casa de Leis. Evidenciou que concorda com a implantação do aluguel social, 
no entanto não compreendeu o motivo pelo qual assuntos desnecessários foram expostos 
nesta lei, uma vez que na lei do SUAS, existe conteúdos iguais e que não constata a 
necessidade de votar novamente em pontos que já existem em outro Projeto de Lei. 
Ressaltou a ineficiência e a falta de capacitação profissional do setor jurídico da Prefeitura 
Municipal de Paragominas, visto que este não verifica com atenção requisitos básicos para 
um Projeto de Lei apropriado. Salientou que pode rever sua decisão, quando referido 
projeto for reavaliado e ajustado com competência pelo setor jurídico da Prefeitura 
Municipal deste município. Aparte, a senhora presidente, Denise Terezinha Gabriel, 
informou que diante da situação de emergência, acontecerá uma Reunião Extraordinária, dia 
27 de abril de 2018, às 15: 00 horas, com todos os vereadores. Com a palavra a vereadora 
Alice Tatiane de Almeida Leandro, salientou que Projetos de Leis devem ser analisados com 
mais prudência por todos os vereadores. Reforçou que o Poder Executivo tem obrigação de 
prestar contas com esta Casa de Lei, todavia essa prestação de contas não está sendo 



efetuada. Aparte, o vereador Hesio Moreira Filho, cumprimentou a todos da mesa, 
estendendo seus cumprimentos ao público presente. Destacou que o Projeto de Lei nº 
007/2018, irá beneficiar de imediato a população afetada pela enchente, no entanto este 
Projeto em destaque terá aprimoramentos eficazes e benéficos aos cidadãos.
EM VOTAÇÃO A EMENDA: Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.
EM DISCUSSÃO AO PROJETO EMENDADO: O vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, disse 
que o Projeto de Lei apresentado é de extrema importância para os munícipes, uma vez que 
este proporcionará vantagens imediatas aos cidadãos desabrigados. Enfatizou que diante da 
aprovação deste projeto, os benefícios da lei do SUAS permanecerão. Com a palavra de 
ordem, o vereador Antônio Batista Oliveira Lopes frisou que todos estão preocupados com 
a situação das pessoas desabrigadas, porém como legisladores todos devem analisar com 
precisão e cautela o projeto supracitado, para que não haja equívocos. Apontou alguns 
pontos da lei que são desnecessários. Frisou que não é contra apoiar Projetos de Lei que 
beneficiem a população no geral, entretanto se opõe as inúmeras falhas, extremamente 
visíveis, que o projeto supramencionado apresenta.
EM VOTAÇÃO AO PROJETO EMENDADO: Aprovado por maioria dos votos dos vereadores 
presentes, registrando-se voto contrário do vereador Antônio Batista Oliveira Lopes, pelas 
razões acima mencionadas pelo referido vereador.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

O vereador David Sodré Honorato, explanou que a Prefeitura Municipal não tem um veículo 
adequado para prestar serviços funerais aos munícipes e requer que o Poder Executivo 
respeite esta Casa de Leis.
A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro relatou que o Prefeito deste município 
precisa se empenar em buscar recursos para a cidade e que todos os vereadores possam se 
unir nesse momento desagradável em Paragominas.
A vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz, informou que em decorrência da enchente a 
procura por eletrodomésticos terá aumento, em razão disso pede encarecidamente que os 
proprietários de lojas compreendam a necessidade da população tornando os preços dos 
produtos acessíveis. Anunciou o número total de atendimentos realizados na Ação Cidadania 
foi de 4.347 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais).
A vereadora Fabiana Santos Silva parabenizou um cidadão em especial, Jair, que 
disponibiliza transporte para as famílias que perderam seus entes querido, mesmo diante 
das dificuldades. Que todos possam orar por aqueles que necessitam. 
A senhora presidente informou que as equipes empenhadas em prestar auxílio aos 
desabrigados se reúnem no auditório de licitação da prefeitura, às 17:00 horas, para mostrar 
relatórios sobre a real situação das famílias afetadas.  Não havendo mais inscritos, a senhora 
presidente agradeceu a presença do público e declarou encerrada a sessão às 11:03 horas.


