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LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

Não houve 

A senhora presidente informou aos senhores vereadores que nesta data receberemos o Ministro da 

Integração Nacional às 17 horas neste parlamento onde fará a liberação do financiamento de saneamento 

básico para as comunidades rurais, um projeto que já existe por parte de nossa secretaria municipal de 

agricultura. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador João de Castro Glória reiterou o convite para a visita do Ministro Helder Barbalho que trará boas 

novas, um projeto na ordem de R$ 7,2 milhões, que atenderá diversas comunidades rurais. Enalteceu a 

presença do ministro, pois percebe o trabalho que vem acontecendo em todo o estado do Pará, inclusive, 

em municípios governado por outros partidos, como é o caso de Paragominas, por quem tem muito carinho. 

Todos os anos, o ministro da integração vem ao nosso município, diferentemente de outros políticos que só 

vem em período de campanha. Aproveitará a visita do ministro para lhe apresentar três ofícios, inclusive 

solicitando asfaltamento para estrada que dá acesso à agrovilas; pedirá ainda a terraplanagem da estrada da 

CAIP; e a ampliação do sistema de abastecimento de água da Colônia do Uraim e da Caip, bem como a 

implantação do abastecimento na Colônia Del Rey. Cabe-nos receber o ministro e apresentar anseios de 

nossa comunidade, independente de denominação partidária. O vereador demonstrou sua tristeza e seu luto 

em virtude de um atentado ocorrido na cidade de Manchester, onde 22 crianças perderam suas vidas, e que 



é um absurdo que por causa de diferenças ideológicas, uma pessoa se sinta no direito de ceifar a vida de 

outros, através de um ato covarde e monstruoso. 

Vereador David Sodré Honorato disse que ontem recebeu um convite para uma reunião do distrito de Canaã, 

onde a comunidade demonstrou o descontentamento, pois há uns 20 dias, um cidadão foi picado por cobra, 

a balsa fica disponível à população somente até as 10:30h, e em virtude disso, não foi possível conduzir o 

atendimento ao senhor em tempo hábil, tendo o mesmo vindo à óbito, deixando a população indignada; e o 

que a comunidade almeja é o que há muito lhes foi prometido que é a construção de uma ponte. O vereador 

os aconselhou a procurar os órgãos competentes e os políticos, pois temos na região, diversos deputados 

eleitos com votos nessa região, e a denominação política pouco importa, devendo conclamar estes 

deputados a visitarem e tomarem conhecimento dos anseios desta comunidade.  

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos e parabenizou os pedagogos pela data 

alusiva ao seu dia e também fez menção ao evento em prol da saúde da mulher, realizado pela secretaria 

municipal de saúde de Paragominas, com palestras e orientação por parte dos servidores daquele órgão para 

a comunidade em geral. Falou que atualmente muitas pessoas buscam a UPA para resolver coisas que há 

tempos eram possíveis ser resolvidas com os chás caseiros e que esse ensinamento deveria ser resgatado 

para os mais novos. 

Vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou a todos e em seguida falou sobre o evento Agroshow 

realizado neste município, dizendo que foi um grande evento, tão bem organizado, que nem parecia ser feito 

no Brasil. Agradeceu ao secretário de estado Adnan Demachki que entregou aos pequenos produtores rurais 

um caminhão para atender a todas as comunidades.  

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes cumprimentou ao público e disse que se sente muito feliz com a vinda 

do ministro Helder Barbalho, especialmente pelo fato de o mesmo estar trazendo benefícios para as 

comunidades rurais. Solicitou ao vereador João de Castro Glória que anexe aos ofícios direcionados ao 

mesmo, os seus requerimentos apresentados neste plenário. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que esteve presente na conferência das mulheres e 

esteve pesquisando, tendo tomado conhecimento que o governo federal estará organizando a segunda 

conferência, e devemos estar atentos e atualizados neste sentido, buscando soluções para as questões 

relativas à saúde da mulher. Disse que criou um projeto com solicitando um espaço adequado para oferecer 

atendimento às mulheres. Devemos ter a cultura de entender que os problemas existem e devemos 

apresentá-los para que sejam solucionados, neste sentido, compareceu ao programa do João Glória para 

assim, falar de questões que são da alçada do governo municipal. Disse que em alguns setores da saúde, 

faltam funcionários, e esta situação precisa ser resolvida, para oferecer o atendimento adequado aos 

usuários. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho falou sobre a conferência municipal da mulher, em que esteve 

presente, falou do intuito que Paragominas tem em crescer e melhorar a atenção à mulher. Disse que a 

mulher tem por hábito ajudar a todos, mas esquece de se ajudar. Através dessa conferência, a mulher irá se 

cuidar mais. Em seguida, disse que o promotor público Reginaldo Colares, entrou na luta em prol do valor do 

gás no município. Em aparte, o vereador David Sodré Honorato, disse que ficou triste pela postura de alguns 

vereadores, pois convidou os vereadores para uma reunião com os donos dos estabelecimentos de gás, 

entretanto, ao final da reunião, alguns vereadores ficaram “paparicando” os mesmos. Em aparte, o vereador 

Antonio Batista Oliveira Lopes disse que a câmara deu início a estas discussões, tendo observado que nos 

municípios vizinhos, o valor do gás é consideravelmente inferior ao do nosso município, e essa discussão foi 

dada início pelo vereador David Sodré Honorato. Em aparte, a vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 



disse que o vereador David Honorato deveria ter produzido um ofício subscrito por todos os vereadores para 

solicitar à promotoria para entrar nesta luta. O vereador David Honorato disse que não fez o ofício, mas 

apresentou requerimento solicitando audiência pública nesta casa. Novamente com a palavra, a vereadora 

Tatiane Helena Soares disse que esteve na Colônia Independência, em que observou a necessidade da 

construção de uma ponte, pois a existente está em situação precária. Disse ainda que haverá no dia 25 uma 

reunião com os produtores rurais no Sítio Rainha da Paz. Comunicou que na semana passada, esteve na 

secretaria de estado de esporte e lazer, solicitando apoio para o nosso município nesta área e acredita que 

Paragominas conquistará boas coisas para essa área após esta reunião. 

A senhora presidente passou a presidência à vice para fazer uso da tribuna. 

Vereadora Denise Gabriel falou sobre a mortalidade infantil quando a água ainda não era oferecida pela 

Sanepar, o que contribuía para índices altos de doenças que afetavam especialmente as crianças. 

Começamos uma semana feliz com a cessão de um caminhão pelo deputado estadual Sidney Rosa aos 

pequenos produtores rurais. Em seguida falou sobre a associação Mira Gabriel, onde são realizados cursos, 

especialmente o de corte e costura, que tem dado muitos resultados, lembrando que a sua mãe durante 

muitos anos sustentou toda a família através da costura. Estes cursos trazem independência para as mulheres. 

Esse crescimento profissional das mulheres pode ser feito também na área técnica, através da qualificação. 

À medida em que foi observando durante todos esses anos em que mais de 2 mil mulheres passaram pela 

instituição, observou a necessidade de uma qualificação melhor, tendo conseguido através do SENAI o curso 

de costura industrial, onde 45 mulheres estarão se formando dentro de pouco. Temos em Paragominas uma 

área grande a ser explorada no ramo da costura, e que haverá novos cursos chegando através do SENAI. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e em seguida cobrou à presidente da Casa 

o projeto que cria o conselho municipal e o fundo municipal de cultura. Falou também sobre a importância 

da vinda do ministro Helder Barbalho a este município, onde serão apresentadas algumas demandas, dentre 

as quais o asfaltamento das estradas que dão acesso às comunidades rurais. Disse que o ministro está 

buscando um aporte na ordem de R$ 50 milhões para a reforma de aeroporto no município e espera 

persuadi-lo a converter esse valor em asfalto, pois acredita que na atual conjuntura, muito mais munícipes 

usufruiriam. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira falou sobre a reunião destes vereadores com os proprietários de 

postos de gás, parabenizando ao autor do requerimento, vereador David Honorato. Disse que não houve por 

parte destes edis, o referido “paparico”, os vereadores buscaram tomar conhecimento sobre os motivos de 

o valor do gás no município ser tão alto em relação aos municípios circunvizinhos. Posteriormente, falou 

sobre a vinda do ministro Helder Barbalho, que é sua obrigação, mas devemos bem representá-lo. Vivemos 

num estado que é muito mal representado, um estado pujante, que não tem grandes representantes na 

esfera nacional, embora o ministro tem mostrado seu comprometimento. Sugeriu que estes vereadores se 

reúnam para criar uma pauta para apresentar ao ministro. Disse que o condomínio rural do município, por 

exemplo, precisa de asfaltamento, são apenas 4 km, tão pouco que separa aquele povo do asfalto e merecer 

ser contemplado. Expressou-se sobre o Agroshow, que foi uma grande feira, resultado das políticas públicas 

desenvolvidas por este município, em prol da agricultura, que veio suprir o mercado extrativista que existia 

há tempos no município. Disse que os  vereadores são responsáveis pela instalação da Agroshow, pois foi na 

legislatura passada, que aquela área foi destinada para a finalidade, entretanto, ficou entristecido, pois os 

vereadores sequer foram lembrados nas falas dos organizadores. E estes vereadores precisam continuar 

tomando medidas para ajudar aos produtores rurais, que são verdadeiros heróis, enfrentando as 

adversidades, de clima e econômicas, para continuar desenvolvendo o nosso município. 



PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 124/2017.  

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de banheiros masculino e feminino no Lago Verde.  

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 127/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a instalação de redutores de velocidade com sinalização horizontal 

e vertical na Rua Barão de Limeira no bairro Jaderlândia. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 129/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a destinação da Unidade Móvel do Programa Brasil Sorridente para 

o bairro Camboatã, visando o atendimento odontológico dos moradores do referido bairro, bairros 

circunvizinhos e moradores da zona rural. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 130/2017.  

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a criação de um Terminal Rodoviário Rural. 

Em discussão: não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 131/2017.  

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal as providências necessárias para a implantação de um posto do 

cartório de registro civil dentro do Hospital Municipal de Paragominas. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 132/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho  

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a revitalização da pintura e da sinalização vertical em todas as 

faixas de travessia de pedestres da cidade de Paragominas. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 



REQUERIMENTO Nº 134/2017.  

Autoria da Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a manutenção da Rua Helena Barbosa, no bairro Promissão III. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 004/2017 

INTERESSADO: Poder Executivo 

ASSUNTO: Institui o Segundo Conselho Tutelar de Paragominas e dá outras providências.  

EM DISCUSSÃO: o vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que mais uma vez se surpreende com este 

projeto em pauta e questiona o porquê da pressa, já que foi pedida a sua retirada de pauta para uma 

reconstrução do próprio, inclusive coincidindo com um pedido do executivo com o mesmo objetivo. No 

entanto, na semana seguinte, o projeto volta para a pauta sem nenhuma alteração, e o que é pior, sem 

nenhuma justificativa. Disse que o conselheiro tutelar ganha absurdamente mal para colocar sua vida em 

risco, não podendo atuar em outro emprego e que por essa razão o projeto foi retirado de pauta. E o vereador 

elencou todas as demandas apresentadas pelos interessados. O projeto saiu de pauta e retornou com o 

mesmo teor. O vereador disse que gostaria de ter uma justificativa para quando for questionado por aqueles 

que acreditavam que o projeto ia melhorar. Não podemos confundir a harmonia com a independência dos 

poderes. Falta justificativa para o mesmo. A senhora presidente disse que o projeto que está em votação é 

somente o que cria o segundo conselho tutelar, e que o mesmo foi retirado de pauta e que, durante uma 

semana, nenhuma providência foi tomado sobre o mesmo. Faremos a primeira votação e haverá ainda prazo 

para apresentar emendas. A vereadora Alice de Almeida falou que também ficou surpresa com esse projeto 

de volta à pauta, visto que o conselho tutelar está em funcionamento há 26 anos neste município e até o 

momento não tem condições satisfatórias de trabalho e que, se o município não tem condições de dar 

melhoria de trabalho para os que já estão trabalhando, como terá capacidade de contratar mais cinco 

servidores. O vereador João de Castro Glória acredita que o projeto deva ser retirado da pauta para que 

melhore o seu conteúdo, haja vista que já houve um acordo prévio, inclusive, com a participação dos 

vereadores na reunião que tratou do caso. O vereador Hesio Moreira Filho disse que o jurídico da câmara fez 

uma compilação da lei que cria o conselho a qual sofreu várias emendas de lá para cá. Disse que a comissão 

de justiça também apresentou emendas, a qual está anexada ao projeto, que autoriza o poder executivo a 

criar novos conselhos e atrela o mesmo à secretaria municipal de assistência social. Disse ainda que o reajuste 

salarial seria inconstitucional neste projeto, devendo, portanto, ser criado outro projeto com essa finalidade. 

Nenhum dos vereadores podem apresentar projeto de lei reajustando salário, pois não é competência dos 

mesmos, podendo causar vícios de legalidade. Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho disse que não é 

contra a criação de um novo conselho e que a pressa é da promotoria, pois é uma solicitação desta, e pede 

uma resposta formal do executivo municipal, que não houve. Precisamos estar documentados em tudo. O 

vereador David Honorato disse que não acha correto a criação de novos conselhos se o atual trabalha sem 

condições e que tomou conhecimento que executivo e conselho não chegou a nenhum acordo e que seria 

imaturo por parte desta câmara votar neste projeto da forma como está. 

EM VOTAÇÃO: Considerando a apresentação do projeto sem uma justificativa por parte do executivo, falta 

de respeito para com este parlamento, os vereadores Antonio Batista Oliveira Lopes e David Sodré Honorato 

se retiraram da sessão. O projeto foi aprovado por maioria dos vereadores presentes, com emenda 



apresentada pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação de Leis. A vereadora Alice Tatiane 

de Almeida Leandro e o vereador João de Castro Glória votaram contra o projeto. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro reiterou seus argumentos em relação ao projeto que cria o 

segundo conselho tutelar, haja visto que não há possibilidade de ser favorável a um projeto, em detrimento 

da condição de trabalho dos atuais servidores. 

  

A senhora presidente disse aos vereadores que se retiraram que não houve desrespeito, o projeto já foi 

retirado de pauta por duas vezes em favor das considerações dos vereadores e que nenhuma reunião foi 

providenciada pelos mesmos. Informou a todos os vereadores que haverá uma audiência pública do 

ministério da educação para a escolha dos novos cursos do IFPA para os próximos anos. A audiência será no 

dia 31 de maio nesta casa e convida que estes vereadores convidem representantes de comunidades. 

Agradeceu a presença do público, desejou uma ótima semana a todos e declarou encerrada a sessão às 11:38 

horas. 


