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Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel 

 Vereador 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 Ailton Dias Mendes  

03- Antonio Batista Oliveira Lopes 

04- David Sodré Honorato  

05- Francisco Lopes da Sila 

06- Hesio Moreira Filho 

07- João de Castro Glória  

08- Manoel Brasilino da Fonseca 

09- Mauro Roberto Dias de Oliveira 

 

LEITURA DE 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 019/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo 
ASSUNTO: Dispõe sobre a denominação de “JANDERSON HENRIQUE SABINO”, o polo moveleiro de 
Paragominas-PA. 

PROJETO DE LEI Nº 020/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo 
ASSUNTO: Modifica dispositivos da Lei Municipal Nº 904/2015, de 08 de dezembro de 2015, que 
regulamenta o exercício das atividades de agente comunitário de saúde – ACS e Agente de Combate às 
Endemias – ACE no âmbito do município de Paragominas PA. 

PROJETO DE LEI Nº 021/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo  
ASSUNTO: Declara e reconhece como de UTILIDADE PÚBLICA, no âmbito do município de Paragominas, a 
Associação Paragominense das Pessoas Portadoras de Deficiências e Necessidades Especiais – APPDNE. 

A Senhora Presidente encaminhou os mesmos às comissões. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 



Vereador João de Castro Glória o vereador disse que recebeu um abaixo assinado que lhe chamou bastante 

a atenção, pois foi assinado por crianças da comunidade Escadinha, situada na região do assentamento CAIP, 

o mesmo foi encaminhado à prefeitura. As crianças dizem que andam aproximadamente 10 km todos os dias 

porque a comunidade não possui estradas e a ponte que passa pela estrada está em construção, obra esta 

assumida pela própria comunidade. As crianças se queixam também pela arrogância do motorista e pede 

que seja substituído. O vereador disse que estas crianças merecem o nosso respeito e esta é a realidade 

daquela comunidade. Em seguida, o vereador queixou-se à presidência da Casa pelo fato de os projetos 

apresentados por este à Casa tem demorado para chegar às comissões permanentes para que enfim possam 

ser deliberados no plenário. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e disse que esteve em uma reunião do 

Conselho Municipal de Saúde, onde, na oportunidade, questionou ao secretário, se os requerimentos 

realizados por estes vereadores estão chegando até os secretários, e sentiu-se envergonhada ao saber que 

os requerimentos não estão chegando até os secretários; envergonha-se porque estes edis representam os 

interesses da população, e se esses requerimentos não são atendidos, estes vereadores estão aqui falando à 

toa. Os vereadores não estão sendo vistos pelas suas ações e reforçou que a classe política está desacreditada 

em Brasília, mas isto não pode se repetir em nossa cidade.  

Vereador David Sodré Honorato disse que esteve participando de um evento no último fim de semana, em 

Tomé Açu, que foi a candidatura do Sr. Amilton Caliman para o cargo de prefeito daquele município. Disse 

que o empresário está preparado para assumir a gestão de Tomé Açu, e que recebe o apoio do Deputado 

Estadual Sidney Jorge Rosa, e, na ocasião, lembrou-se que veio para Paragominas instalar sua empresa à 

convite de Sidney quando prefeito de Paragominas. Disse que se coloca à disposição para apoiá-lo nessa 

campanha. E acredita que o Senhor Amilton vai gerir bem aquele município assim como gere sua empresa. 

Vereadora Fabiana Santos Silva falou sobre a colheita de abacaxi que houve na sexta-feira, 7, na Colônia 

Potiritá. Agradeceu ao apoio da prefeitura municipal através de sua secretaria de agricultura, na pessoa do 

Sr. Manoel, presente à sessão. Agradeceu também à presidente da Casa, vereadora Denise Gabriel, que 

esteve presente à ocasião. A vereadora disse que é um projeto piloto, realizado por cinco famílias e que deve 

ser expandido para demais agricultores. 

Em aparte, a vereadora Denise Gabriel disse que a colheita foi muito representativa, e que a SEMAGRI teve 

muito cuidado para que a fruta tivesse aquela qualidade. Precisamos colocar no papel a relação de custo x 

lucro, para repassar aos demais produtores, e demonstrar aos outros produtores que é possível melhorar a 

qualidade da cultura e obter lucro desde que sigam a orientação técnica. E que é preciso entender que para 

chegar à excelência, tudo tem sacrifícios. 

Em aparte, o vereador Antonio Ailton Dias Mendes disse que os produtores rurais devem se preocupar, 

sobretudo, com a venda, pois a CAIP passou por uma experiência trágica, visto que não conseguiram com 

que o produto fosse absorvido pelo mercado, e 3800 unidades de abacaxi foram jogadas no lixo. 

Em aparte, o vereador Hesio Moreira Filho disse que temos experiências bem sucedidas no Pará e, lembra-

se que esta câmara visitou a cidade de Floresta do Araguaia, onde há o beneficiamento de abacaxi, cujo 

melaço é exportado para a Itália. Parabenizou o empenho da vereadora e desejou muito sucesso aos 

produtores daquela comunidade. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que precisamos voltar ao tempo da boa produção, onde 

quem vivia na roça, conseguia viver de sua produção e havia fartura. Disse que o vereador Antonio Ailton 

Dias Mendes já sofreu decepção, mas precisamos pensar em meios de beneficiar o fruto quando não houver 



compra do mesmo, isto é, a instalação de fábrica no município. A vereadora parabenizou a equipe de saúde, 

especialmente da UPA, pois passou por uma situação de risco na família, com sua nora grávida, e o 

atendimento foi de tal competência que tudo deu certo. O médico reconheceu as limitações do município, 

já que a UCI do município ainda não está em funcionamento, e precisou ser encaminhada para a Santa Casa 

de Misericórdia, em Belém. 

Em aparte, o vereador João de Castro Glória disse esperar que o atendimento recebido pela família da 

vereadora não tenha sido em virtude do cargo que ocupa, pois diferentemente, ontem apresentou em seu 

programa televisivo outro caso de uma cidadã bem humilde de nosso município, cujo feto veio à óbito no 

ventre de sua mãe e segundo a mesma tudo se deu por negligência médica. 

Com a palavra, a vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que possui projeto na área da mobilidade 

urbana e aguarda o secretário assumir o cargo para apresentá-lo. Em seguida, falou sobre o projeto do 

vereador João de Castro Glória, da criação de restaurante popular, lembrando que já abriu certa vez um 

restaurante do tipo no município, e acrescentou que a dificuldade de mantê-lo foi o alto custo dos alimentos 

na nossa cidade. 

Vereador Manoel Brasilino da Fonseca disse que visitou a Colônia Três Lagoas na região do Km 204, e 

percebeu a grande dificuldade de acesso à comunidade nesse período das chuvas, e espera que durante a 

estiagem, o prefeito possa contribuir na melhoria daquelas estradas. 

Após os pronunciamentos, a Senhora Presidente, Vereadora Denise Terezinha Gabriel, Solicitou que 

façamos 1 minuto de silêncio em memória do vereador do município de Rio Maria, Paulo Chaves Marinho. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 081/2017.  
Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes  
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a revitalização da praça da CAIP, bem como a implantação de 
academia ao ar livre e um parquinho. 

EM DISCUSSÃO: o autor da proposição falou do estado deteriorado dos brinquedos que existem na referida 
praça que é um dos poucos locais de lazer, especialmente para crianças, no local. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.  
 

REQUERIMENTO Nº 082/2017.  
Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes  

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a aquisição de um gerador de energia elétrica para o posto de 
saúde da CAIP. 

EM DISCUSSÃO: o autor da proposição disse que já viu casos em que o atendimento precisou ser feito à luz 
de velas. O vereador Hesio Moreira Filho disse que está em estudo a instalação de placas solares no citado 
PSM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.  

 

REQUERIMENTO Nº 083/2017.  
Autoria do Vereador João de Castro Glória  



ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal através do Departamento Municipal de Trânsito, que se proceda 
à implantação de faixa de pedestre nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA. 

EM DISCUSSÃO: o autor disse que a UPA possui uma ótima estrutura, mas na parte externa, é preciso 
melhorar, pois não viu ali faixa de pedestre nem tampouco parada de ônibus, entre outras coisas que vai 
solicitar em outros requerimentos. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.  

 

REQUERIMENTO Nº 084/2017.  
Autoria do Vereador João de Castro Glória 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal que proceda junto a Secretaria Municipal de Saúde, a reforma do 
Posto de Saúde da Família da Promissão II. 

EM DISCUSSÃO: O autor disse que a reforma requer certa urgência porque há um número grande de pessoas 
que precisam do serviço naquela região. A vereadora Denise Gabriel disse que aquele posto foi construído 
há 20 anos quando ela era secretária de saúde, e na época era o mais bonito, mas a população cresceu e é 
necessária a sua reforma, sim. Entretanto, já existe um planejamento para reforma de todos os PSM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.  

 

REQUERIMENTO Nº 085/2017.  
Autoria dos Vereadores Tatiane Helena Soares Coelho e Antonio Batista Oliveira Lopes 
ASSUNTO: Encaminha minuta de Anteprojeto de Lei ao Executivo Municipal que institui o Sistema de 
Estacionamento Rotativo para Veículos Automotores na Praça Célio Miranda. 

EM DISCUSSÃO: A autora vereadora Tatiane Helena disse que esta é uma preocupação antiga que vem 
trazendo transtornos para nossa mobilidade. O vereador Antonio Batista que também é autor esclareceu 
que o requerimento prevê multas para quem fica estacionado por mais de 2 horas na referida praça, o que 
vai coibir problemas como de vendas de veículos que acontecem ali, onde os mesmos permanecem por mais 
de 1 dia. Os demais vereadores falaram da necessidade de um estudo para isso, já que os proprietários e 
funcionários de lojas e os bancários são usuários desses estacionamentos e podem sair prejudicados. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.  

 

REQUERIMENTO Nº 086/2017.  
Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro  
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de uma parada de ônibus no cruzamento da “estrada 
da CAIP” com a PA-125. 

EM DISCUSSÃO: a autora do requerimento fez uma crítica ao executivo, pois se a população da zona urbana 
tem à disposição uma parada de ônibus onde se abrigar do sol e da chuva, a população da zona rural também 
deve ser beneficiada. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.  

 

REQUERIMENTO Nº 087/2017. 

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a instalação de semáforos no cruzamento da Avenida do Contorno 
com a Avenida Monte Líbano. 



EM DISCUSSÃO: a autora disse que tem uma vala profunda na localidade, que deveria ser corrigida, além da 
sua sinalização.  

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.  

 

REQUERIMENTO Nº 088/2017. 

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Solicitando os estudos e as providências pertinentes através do departamento competente, 
visando à realização dos serviços de limpeza e instalação de galerias de águas pluviais na lagoa formada pelo 
acúmulo de resíduos e água da chuva, localizada na Rua Bonfim no bairro Camboatã. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.  

 

REQUERIMENTO Nº 089/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a arborização na Avenida principal do bairro JK. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.  

NÃO HOUVE MATÉRIA PARA SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

A Senhora Presidente solicitou à vereadora Fabiana Santos Silva para fazer a leitura de um convite feito pela 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Colônia Potiritá, para evento que ocorrerá no dia 16 de abril 

de 2017, para as comemorações do dia da páscoa. 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão às 11:10 horas. 


