
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 042/2017 

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

Data: 05/12/2017 Início: 09:20h                        Encerramento: 11:50h 
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  
03- Antônio Batista Oliveira Lopes 
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 David Sodré Honorato 
 

EM SEGUIDA, 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, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

Projeto de Lei Nº 059/2017 

Interessado: Poder Legislativo 

Assunto: Dispõe sobre estabelecer que o dia 15 de outubro seja considerado feriado escolar em 

homenagem ao dia dos professores. 

 

Projeto de Lei Nº 060/2017 

Interessado: Poder Legislativo 

Assunto: Estabelece a obrigatoriedade de estabelecimentos de saúde do município de 

Paragominas de afixar em lugar visível, a lista dos médicos plantonistas, do responsável pelo 

plantão e demais profissionais da área e dá outras providências. 

 

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS Nºs 002 ao 014/2017, que concede título de mérito 
municipal José Bonifácio da Rocha. 
INTERESSADO: Poder Legislativo. 
EM VOTAÇÃO: Aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. 
 



Projeto de Resolução nº 006/2017 

Interessado: Poder Legislativo 

Assunto: Dispõe sobre a Concessão de abono extraordinário de natal aos Servidores da Câmara 

Municipal de Paragominas e dá outras providências. 

A senhora Presidente encaminhou os mesmos às comissões permanentes da casa. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes relembrou mais uma vez sobre o pedido do projeto do 

conselho e fundo de cultura e esporte do município. 

Vereador João de Castro Glória agradeceu a Deus por mais este dia; cumprimentou a todos os 

demais vereadores em nome da presidente Denise Gabriel; falou sobre sua visita à comunidade 

CAIP acompanhando o ministro Helder Barbalho; parabenizou a estrutura da comunidade e 

comentou sobre o trabalho desenvolvido ali pelo vereador Antonio Ailton Dias Mendes; queixou-

se das condições da estrada que dá acesso àquela comunidade; disse que o ministro Helder 

Barbalho tem feito um grande trabalho por este estado, é jovem, porém um político visionário; na 

ocasião de sua visita, entregou o título definitivo aos proprietários de terra na comunidade CAIP; 

disse que ano que vem o Basa estará financiando placas solares para qualquer cidadão, através do 

FNO e esta é mais uma conquista do referido ministro, o que é muito bom, pois a energia está 

muito cara em nosso estado, e que, com essa medida, vamos ao invés de pagar, vender energia 

para a concessionária. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a mesa e a todos os demais 

vereadores; cumprimentou ainda o público; questionou à presidente se foi repassado para esta 

casa pela concessionária de energia elétrica, a planilha de valores recebidos pela empresa, a qual 

foi solicitada por vereadores desta casa, já que os valores não constam no portal da transparência; 

questionou sobre o projeto do esgoto sanitário, uma vez que o município recebeu recurso entorno 

de R$ 40 milhões, mas até o momento nada foi feito; questionou sobre o recurso do precatório do 

FUNDEF, cujo relatório foi solicitado por estes vereadores, no entanto, até o momento não tem 

notícias do mesmo. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho cumprimentou a Mesa, vereadores e público presente; 

parabenizou ao vereador João de Castro Glória pelo seu aniversário; agradeceu ao prefeito por 

atender sua solicitação reformando o posto de saúde da comunidade...; reforçou questionamento 

quanto à implantação do sistema da SANEPAR em algumas ruas da cidade, onde foi retirado 

asfalto, e não foi restituído. 

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes cumprimentou a todos em nome da presidente; agradeceu 

pelo acontecido na CAIP no último final de semana, com a visita do ministro da integração social, 

Helder Barbalho; o evento foi de grande importância para a comunidade, onde os vereadores 

tiveram oportunidade de conversar com o ministro; disse que o vereador João de Castro Glória foi 

celebrado pelo seu aniversário; desculpou-se com os colegas que não fizeram uso da palavra na 

ocasião, mas o povo queria mesmo ouvir era ouvir o prefeito que estava presente e o ministro; 



comentou que os secretários estiveram visitando as obras que estão sendo realizadas na ocasião; 

disse que o prefeito se sensibilizou com a situação da água naquela comunidade e a SANEPAR está 

fazendo um bom trabalho naquelas ruas; disse que o prefeito está tomando providências quanto à 

estrada, no entanto, quem está afetando aquela estrada são os caminhões madeireiros que 

transitam ali; disse que a partir de janeiro do próximo ano, será colocada uma faixa na estrada, 

para que os madeireiros parem a extração de madeira no período chuvoso ou não transitem por 

aquela estrada, pois toda uma população fica penalizada com o uso da estrada por estes. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos e falou da satisfação e privilégio 

de participar da inauguração do SEST/SENAT; existem 144 unidades da instituição do Brasil e a 

cidade de Paragominas foi contemplada; nossa unidade é de número 110, depois de autorizada a 

construção em Paragominas, outras 34 unidades foram liberadas; ouviu na inauguração quais os 

critérios utilizados para contemplar um município, pelos quais o município foi escolhido pela sua 

organização, crescimento e desenvolvimento, dentre outros; o município precisa melhorar, 

sempre haverá críticas, mas estamos em estágio avançado de desenvolvimento em relação aos 

demais municípios. Em aparte, o vereador Hesio Moreira Filho falou que em conversa com a sua 

esposa sobre o tema do SEST/SENAT, esta comentou que como seu pai trabalhava com transporte 

em Belém, ela foi beneficiada até os seus 18 anos com os serviços de saúde da instituição. Com a 

palavra, a vereadora Vera Lúcia comentou sobre a importância de estarmos buscando sempre o 

melhor, sempre o crescimento.  

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
REQUERIMENTO Nº 240/2017.  
Autoria dos Vereadores João de Castro Glória e Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita do Executivo Municipal a realização de audiência pública sobre a implantação do novo 

Código Tributário do Município de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: a autora da proposição disse que o objetivo é a transparência; a presidente Denise Gabriel 

disse que é importante divulgarmos o que é o código tributário, que o governo faça seja por audiência 

pública ou utilizando em massa os meios de comunicação, pois é obrigatoriedade no país de fazer uma 

reavaliação dos estabelecimentos da cidade, mas o IPTU não é tão importante, porque quem paga, vai 

continuar pagando, portanto, é importante que o código seja debatido não somente no tocante ao IPTU, 

mas o próprio ISS; o vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse ser cético em relação à realização de 

audiências públicas, pois todas aquelas realizadas por esta casa ou por outras entidades, não surtem 

resultados e contam com a participação mínima da população, disse que esse novo código não vem tratar 

de valores, mas da eficiência do sistema; o vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que é contra a 

realização de audiências públicas para debater assuntos técnicos, como alíquotas, pois se o vereador que 

está debruçado sobre o projeto não tem plenitude sobre o mesmo, menos ainda terá a população que 

desconhece a matéria; o vereador Hesio Moreira Filho se posiciona a favor do requerimento, mas acredita 

que uma campanha institucional por parte do propositor, que é o executivo, seria mais eficiente do que 

uma audiência pública; o vereador João de Castro Glória discorda do vereador Mauro Roberto, quando este 

disse que a população não teria o entendimento para acompanhar este debate, mas é importante que a 



população tenha ciência do que está sendo debatido, e disse que fica triste quando o próprio vereador 

reconhece que as nossas audiências não  

 

têm resultado; o vereador Francisco Lopes da Silva se posiciona a favor do requerimento, mas também 

acredita que as audiências não têm sido produtivas. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por maioria dos vereadores presentes. 

  

REQUERIMENTO Nº 241/2017.  
Autoria dos Vereadores João de Castro Glória e Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: solicita ao Executivo Municipal a reforma e manutenção na infraestrutura da Escola Municipal 

Presidente Castelo Branco.  

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

  

REQUERIMENTO Nº 249/2017.  
Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de uma praça na comunidade Vila Nossa Senhora 

da Conceição (Piriá). 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 250/2017.  
Autoria dos Vereadores Tatiane Helena Soares Coelho e Antonio Batista Oliveira Lopes 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a realização dos serviços de limpeza e manutenção da Avenida 

Beira Rio, esquina com a Rua Bom Jesus, Bairro Promissão II. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
A senhora presidente abriu recesso à presente sessão para analisar nas comissões permanentes da 

casa os projetos de decretos legislativos 002 ao 014/2017, lidos nesta mesma sessão, os quais 

serão apresentados para discussão e votação logo em seguida; bem como o Projeto de Lei Nº 

056/2017, que Dispõe sobre o plano de carreira dos titulares de cargos efetivos de procurador municipal e 

dá outras providências, para a inserção de emendas.  

 
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS Nº 002 ao 014/2017, que concede títulos de mérito 
municipal José Bonifácio da Rocha. 
INTERESSADO: Poder Legislativo. 
EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
 



 
 
 
PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 049/2017             
INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 

providências. LDO 2018. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PROJETO DE LEI Nº 056/2017.  
INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Dispõe sobre o plano de carreira dos titulares de cargos efetivos de procurador municipal e dá 

outras providências. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: o projeto foi aprovado com emendas apresentadas pela comissão de justiça, legislação e 

redação de leis, por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro agradeceu a aprovação do requerimento referente 

à audiência pública, pois a população precisa da transparência, e espera que os vereadores 

repassem ao executivo a vontade da divulgação do novo código tributário. 

A senhora presidente agradeceu a presença de todos e, verificando não haver mais assunto a 

tratar, declarou encerrada a sessão às 11:50 horas. 

 

 


