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Presidência Vereadora-Presidente

Vereadora-Presidente 
em Exercício

Denise Terezinha Gabriel (ausência 
justificada)
Tatiane Helena Soares Coelho

Secretariado Vereadora – 1ª Secretária

Vereadora – 1ª Secretária 
em Exercício

Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
(ausência justificada)
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 

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
Nenhum.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro, frisou sua indignação em relação a uma 
ação realizada pela Empresa Celpa, juntamente com a Polícia Civil para cortar a energia 
de uma comunidade próximo a Colônia do Uraim. As famílias dessa comunidade estão 
sem energia, os transformadores foram retirados, deixando essas pessoas sem sua 



base de sustento que é o cultivo de hortaliças, uma vez que sem energia seus 
trabalhos ficam prejudicados. Pediu que o prefeito se manifeste diante dessa situação, 
visto que a população carente também necessita.

Vereador Hesio Moreira Filho, saudou aos alunos do curso de direito, da Faculdade 
Metropolitana e comentou sobre seus requerimentos que foram aprovados em 
Plenário e que diante disso os ofícios foram encaminhados a UEPA, IFPA e UFPA, no 
entanto não foram respondidos. Solicitou que a Secretaria Legislativa reitere todos os 
ofícios e encaminhe novamente para que possamos receber uma resposta.

Vereador Antônio Batista Lopes, cumprimentou a todos os presentes e salientou 
sobre um Projeto de Lei, que tem como objetivo a inserção dos alvarás e do IPTUS para 
as famílias que foram atingidas na enchente. Retomando o assunto da catástrofe, a 
Empresa Celpa juntamente com a Prefeitura Municipal de Paragominas divulgaram nas 
redes sociais que seria doadas a população carente 360 (trezentos e sessenta) 
geladeiras, porém nada ocorreu como divulgado e tudo se tornou uma verdadeira 
palhaçada com as pessoas que ali estavam. Solicita o envio de um oficio para 
Assistência Social, para fins de saber quais os critérios básicos para o recebimento de 
uma dessas geladeiras. Acrescentou que a Celpa usou a situação para divulgar o nome 
da companhia. Ressaltou o perigo que os usuários dos transportes Boa Esperança vem 
passando, visto que assaltos estão cada vez mais frequentes. À vista disso, solicita uma 
reunião com os representantes dessa empresa. Expôs que o advogado Ismael Moraes 
pediu o fechamento da Hydro e isto é um absurdo, em virtude de que essa empresa 
proporciona muitos empregos e outros benefícios aos munícipes paragominense e que 
o fechamento de uma empresa que geram inúmeros benefícios para esta cidade será 
uma grande impacto negativo.

Vereadora Fabiana Santos Silva, frisou a situação precárias dos bairros desta cidade, 
principalmente Alan Kardec, uma vez que uma senhora grávida ao passar por uma rua 
esburacada desse bairro, caiu da garupa de uma bicicleta e quase perde seu filho. 
Então requer que o Poder Executivo tome as devidas providências o mais rápido 
possível e que as ruas Castelo Branco do bairro Angelim que sofreram pela enchente 
sejam atendidas pelo prefeito, uma vez que não tiveram nenhuma ajuda da Prefeitura 
Municipal.

Vereador João de Castro Glória, retomou o assunto das geladeiras que deveriam ser 
entregues pela Celpa, mas que tudo não passou que uma propaganda enganosa. 
Pessoas que foram atingidas pela enchente estão necessitando de cestas básicas para 
a alimentação de suas famílias, no entanto não estão recebendo e que não entende a 
razão pela qual estas pessoas estão passando necessidade, posto que muitas doações 
foram destinadas a esta cidade. Destacou o descaso com as pessoas que vivem na 
Zona Rural desta cidade, primeiramente dois colonos foram detidos por conta dos 
queijos artesanais que estavam comercializando e segundo a situação em que a Celpa 



desligou a transmissão de energia para famílias. Relatou sobre o descaso do Poder 
Executivo com as estradas e vicinais que dão acesso a zona rural de Paragominas, visto 
que essas estradas não passaram por manutenções. Retomou o assunto da 
mineradora Hydro e disse que a pessoa que realizou a denúncia para o fechamento 
dessa empresa esqueceu que existe um lixão próximo a bacia de rejeito e que uma 
embarcação com vários animais naufragou, contaminado a água potável da população.

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes, saudou os presentes e destacou a importância 
da empresa Hydro e que o fechamento desta causará significativos problemas para a 
cidade de Paragominas. Frisou que os maquinários já foram encaminhados para a 
manutenção das vicinais da Colônia Caip e que seu pedido foi atendido pelo Poder 
Executivo. Relatou que realizou uma visita a Brasília paras fins de criar novos 
municípios no Estado do Pará e que isso proporcionará melhorias para os moradores 
de regiões esquecidas neste município.

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, saudou os presentes e destacou a 
importância da empresa Hydro neste município e que o fechamento dessa empresa 
causara inúmeros problemas a população paragominense. Comentou também 
comentou sobre a entrega das geladeiras pela Celpa e que essa empresa fez uma auto 
propaganda, tornando essa ação um verdadeiro “CARNAVAL”. Destacou o belíssimo 
evento da Agroshow e solicitou que fosse confeccionada um moção de aplauso a 
empresa realizadora do evento, Coopernorte. Por fim salientou sobre documentos que 
serão encaminhados ao Ministério Público Federal para dar apoio a empresa Hydro e 
leu um texto sobre a mineradora Hydro: “Quais os motivos para FECHAR a Hydro, 
desequilíbrio ambiental? São tantas catástrofes causadas por desequilíbrio ambiental 
mundo a fora, que certamente nem todas são em consequência da ação do homem. 
Todavia grandes projetos são passivos de erros, não temos dúvidas quanto a isso, se 
erros acontecem, precisamos aprender com eles e, não devemos destruir um grande 
empreendimento, por causas de denúncias que não foram comprovadas. Como se não 
bastasse o nosso Estado do Pará ser tão descriminado ainda é explorado por outros 
Estados do Brasil. Será que os responsáveis pela defesa do ambiente, estão realmente 
preocupando com o povo? Tenho minhas dúvidas. A extinção de uma atividade 
econômica com grande importância econômica e social, não traz somente 
desempregos e, olha que não são poucos, mais de 1.450 (mil quatrocentos e 
cinquenta) diretos e 900 (nove centos) indiretos, totalizando 2.400 empregos, 
beneficiando e influenciando toda população paragominense. Milhares de pessoas 
vivem hoje com a insegurança dessa ação que pode implantar o caos neste município, 
uma vez que para o comércio o impacto negativo não será pequeno. A Hydro 
representa mais de 10% da receita local, anualmente cerca de 343 (trezentos e 
quarentar e três) milhões de reais são injetados na economia de Paragominas. Não 
podemos abrir mão dessa importante empresa, responsável por grandes avanços em 
nosso município e uma nova perspectiva de futuro para todos que querem o melhor 



para nossa cidade e para o Estado do Pará também. Defender atividades que geram 
empregos e renda deve ser prioridade dos poderes constituídos, visando a melhoria na 
qualidade de vida, na distribuição de renda e ajudando a inibir a escalada da violência 
que ameaça todos nós. A Câmara Municipal de Paragominas como representante 
direta do povo, tem a devida obrigação de defender o progresso e o desenvolvimento, 
que empresas trazem para o município e o poder político precisa não só se manifestar, 
decidir, visto que as decisões do governo são de interesse da sociedade. Se o povo 
quer a mineradora, por conta dos benefícios que ela traz, devemos cumprir com a 
nossa obrigação, fazendo com que a vontade do povo seja cumprida. Tudo que 
estamos presenciando é uma verdadeira frustação. Para o povo servimos para quê?  Se 
os poderes púbicos não evitarem que sonhos se tornem pesadelos. Para nós, se a 
Hydro parar, Paragominas PARA”.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

REQUERIMENTO Nº 050/2018.
Autoria do Vereador Manoel Brasilino da Fonseca 
ASSUNTO: Solicita Ao Executivo Municipal que através a Secretária Municipal de 
Saúde, providencie em enfermeiro para atender os moradores da Comunidade Nossa 
Senhora da Conceição (Piriá).  
EM DISCUSSÃO: O autor do requerimento destacou que o Posto de Saúde desta 
comunidade está fechado pela falta de um enfermeiro. Aparte, o vereador Francisco 
Lopes da Silva disse que para um melhor atendimento ao público primeiro o Posto de 
Saúde deve passar por uma reforma.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 005/2018.
Autoria: Poder Executivo
ASSUNTO: Dispõe sobre a revogação da Lei nº 422/2004 de 17 de março de 2004, que 
dispõe sobre a doação de imóvel urbano no Município de Paragominas e dá outras 
providências.
EM DISCUSSÃO: A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro, expôs que o terreno 
em que o abrigo atualmente está localizado foi doado pela Prefeitura Municipal para 
as Freiras e que em virtude dos maus tratos que os idosos sofreram, constatados pelo 
Ministério Público Estadual, foi passada a responsabilidade para a Prefeitura Municipal 
de Paragominas.



EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro solicitou uma ambulância para a Colônia 
do Uraim, posto que infelizmente o Poder Executivo ainda não atendeu sua solicitação. 

Vereador Hesio Moreira Filho, agradeceu ao vereador João de Castro Glória por 
mencionar sobre o advogado de seu escritório que se disponibilizou para ficar à frente 
do caso dos dois cidadãos que foram apreendidos pela venda de queijos artesanais. 

Vereador Antônio Batista Lopes convidou aos presentes para compareceram nas 
próximas sessões. Comentou sobre o tratamento do lixo nesta cidade e que existe leis 
nesta Casa que devem ser analisadas. Informou que a Câmara Municipal de 
Paragominas autorizou a doação de uma área localizada na Rodovia PA 256 ao Poder 
Executivo, para implantação da Empresa Techlixus Ltda para fins de melhor o 
tratamento do lixo nesta cidade e pediu a análise dessa áreas que foram doadas, para 
saber se realmente estão sendo utilizadas para fins de beneficiar exclusivamente a 
população.

Vereador David Sodré Honorato, cumprimentou a todos e destacou que áreas devem 
ser doadas para o despejo de lixos hospitalares da cidade e não para ficarem sem 
nenhuma utilidade. Solicita que áreas doadas a empresas e instituições e que 
atualmente não dão retorno positivo para a população, sejam devolvidas.

Não havendo mais inscritos, a senhora presidente agradeceu a presença do público e 
declarou encerrada a sessão às 11:00 horas.

 


