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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 

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

Data: 24/01/2016 Início: 09:20h Encerramento: 12:26h 
Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel 
 Vice-Presidente Tatiane Helena Soares 
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 Silva 
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 SECRETÁRIO, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS 

Inexistentes 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

Projeto de Lei Nº 001/2017 – Poder Executivo. 

Assunto: Dispõe sobre o aumento salarial dos servidores da administração direta e autárquica e dá outras 

providências. 

Projeto de Lei Nº 002/2017 – Poder Legislativo. 

Assunto: Prestação de contas do exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Prefeito Paulo 

Tocantins. 

Processo Nº 003/2017 – Poder Executivo. 

Assunto: Veto ao Projeto de Lei nº 013/2016 – normatiza o corte e a suspensão de serviços de 

concessionárias no município de Paragominas. 

A Senhora Presidente encaminhou os mesmos às comissões. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira pronunciou-se sobre os eventos em alusão aos 52 anos do 

município de Paragominas, ocorridos no último final de semana, que foi uma programação muito bonita, que 

há muito tempo não havia visto. Disse que muitos municípios não tem podido realizar eventos como este em 
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virtude da crise assoladora, mas este município tem conseguido manter suas contas equilibradas que nos 

permite realizar eventos como este que contou com a participação de muitos cidadãos. Disse que é motivo 

de alegria recebermos nesta casa na manhã de hoje um projeto de lei que aumenta o salário dos servidores 

públicos municipais. Disse ainda que os cidadãos desta cidade é batalhador e que esta câmara é reflexo disso, 

pois, enquanto muitas câmaras ainda nem deu início aos seus trabalhos, já estamos aqui na labuta, dando o 

ponta pé inicial a este ano que será de grandes conquistas para nossa cidade. O nosso grande diferencial é 

que em outros municípios os conflitos no poder público se alastra prejudicando os seus cidadãos. Já em 

Paragominas, os três poderes andam de mãos dadas em busca de dias melhores para a nossa sociedade. 

Disse que os vereadores que ora chegam a esta casa já demonstraram ânimo em trabalhar em prol da nossa 

população, o que vem estimular ainda mais aqueles que há muito tempo defendem os munícipes no 

parlamento. Acredita que os mesmos farão a real diferença entre estas bancadas. 

O vereador Antonio Ailton Dias Mendes cumprimentou aos presentes e se referiu à festa do aniversário de 

Paragominas, que foi realizada com grande responsabilidade. Parabenizou a secretária de cultura, professora 

Aparecida Luciano pela condução dos trabalhos durante este momento especial. Dedicou esta sua fala ao 

amigo R. Vilhena, agradecendo-o pelo serviço prestado na comunicação de Paragominas, que muito fez pelo 

seu nome, durante as eleições, pois o seu programa era retransmitido na CAIP onde vive o maior parte do 

seu eleitorado. Em seguida, falou que algumas conquistas já foram alcançadas para o povo da região da CAIP, 

como uma nova ambulância concedida pela Secretaria Municipal de Saúde. Disse que na semana que passou 

houve uma reunião com o secretário municipal de agricultura, Sr. Breno Colonelli, naquela comunidade, que 

pretende apoiar a instalação de uma indústria de beneficiamento de açaí. Falou ainda que neste período 

chuvoso, a estrada da CAIP encontra-se enlameada com muitos buracos, entretanto, o prefeito Paulo 

Tocantins já sinalizou que serão designadas máquinas para correção do problema. 

O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou ao público e falou que um tema que o preocupa 

é a violência, que é uma preocupação em nível nacional. Referiu-se aos motins nas cadeias de todo o Brasil, 

que ainda não chegou no Pará, por enquanto, porque o crime no Brasil é organizado, mas o governo é 

desorganizado. Disse que a violência em Paragominas cresceu consideravelmente, que está acontecendo 

crimes de uma espécie que nunca tínhamos visto. Acrescentou que a política de segurança pública é de 

competência das polícias e se pergunta o que a polícia tem feito quanto a isso. Atualmente os assaltos 

acontecem à luz da manhã e as pessoas já acham normal e vamos nos espantar quando alguém próximo 

morre. Disse que a polícia pode fazer o preventivo desses crimes. Falou que maioria desses assaltos que 

acontecem são feitos por moleques viciados e o produto do roubo vai parar nas bocas de fumo. A polícia 

deve ter um mapa dos principais traficantes na cidade. O cidadão comum sabe onde estão as bocas de fumo 

e questiona o porquê de a polícia não fazer nada. Disse que não quer ensinar o trabalho da polícia e nem 

sabe, mas o seu papel é cobrar e, por isso, quer saber qual o plano de atuação que a polícia tem hoje para 

coibir o crime em Paragominas. Estamos vendo policiais e viaturas nas ruas, mas isto não está sendo 

suficiente para inibir estas situações.  

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro parabenizou a cidade pelos seus 52 anos, dizendo que se sente 

muito feliz em ser filha desta cidade. Sobre o tema da violência, acredita ter aumentado devido ao 

desemprego, pois a evasão da zona rural para a urbana foi um viés para que isso ocorresse, já que, na roça, 

as crianças ajudavam os seus pais, enquanto, na cidade, eles não podem ajudar na renda familiar, pois é 

crime. Maioria das crianças e jovens não está tendo acompanhamento dos pais e é papel do Conselho Tutelar 

fazer o mapeamento destas famílias. Há medidas que auxiliam no resgate de jovens, como o esporte, por 

exemplo. Não podemos responsabilizar somente à polícia pela violência, mas os pais tem um papel crucial 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | ATA ORDINÁRIA Nº 001 | 24 DE JANEIRO DE 2016 | JQ 

neste aspecto. É preciso começar a mudar a cabeça dos jovens, construindo mais ginásios de esporte, 

contratando mais profissionais da educação física. Em seguida, falou sobre a falta de emprego no município, 

que é alarmante, e é preciso que esta câmara se reúna urgentemente com o chefe do poder executivo, para 

juntos discutirmos meios de mudar esta realidade. 

Em aparte, o vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira aplaudiu o vereador Antonio Batista por levantar o 

tema e à vereadora Alice Tatiane pela complementação, abordando medidas com as quais compactuam. 

Disse que no seu bairro havia uma gangue perigosa formada por jovens. O vereador disse que, na época, 

tomou medidas, dando a devida assistência àqueles jovens, a atenção de que careciam, realizou reuniões, 

abriu as portas da sua casa, propôs outra conduta, e assim, aquela gangue foi desfeita. E é assim que a 

violência deve ser combatida entre os jovens. 

Vereador David Sodré Honorato cumprimentou o público e disse que é aqui nesta câmara que o povo tem 

voz, pois o papel do vereador é acatar as reivindicações do povo. Em se tratando do desemprego, disse que 

a família paragominense é trabalhadora, mas este sofre com os desmandos do comércio local. Queixou-se 

pelo preço do gás em Paragominas, que é um dos maiores do estado. Referiu-se a outros municípios vizinhos 

onde o gás custa R$ 10 reais a menos. Até na CAIP o valor do gás é inferior. Precisamos conversar com os 

donos dos postos de gás para saber a razão de termos um gás com preço tão alto. 

Vereador João de Castro Glória cumprimentou o público. Falou sobre os festejos do aniversário da cidade, 

que foi muito bonito e organizado, com a participação expressiva da população. Em seguida, falou que o 

povo elegeu estes vereadores para junto ao executivo municipal buscar soluções para os problemas do 

município. Referiu-se às chuvas torrenciais que caem sobre esta cidade, alagando diversos pontos. O prefeito 

disse que a cidade está fazendo uma limpeza em toda a cidade, mas atenta para um local mais preocupante, 

que é a “rua do buraco”, no bairro Laércio Cabeline, onde uma pessoa já perdeu sua vida. Parabenizou ao 

vereador Antonio Batista pela passagem do aniversário de sua filha que coincidiu com o aniversário da 

cidade. Em seguida, tocou no tema da violência, que cresce consideravelmente dia após dia em nosso 

município. Temos situações que são muito graves e incomuns no município, assassinados com requintes de 

crueldade, como foi a morte do senhor Piauí; assaltos a ônibus que fazem o trajeto do município à capital do 

estado. Disse que temos que voltar com os “patrulhões” que coibiam os bandidos a saírem de suas “tocas”. 

Também referiu-se ao alto preço tanto do gás quanto da gasolina, pois a diferença de preço daqui para a 

capital é cerca de R$ 1 real e não há concorrência entre postos, como ocorre na capital e em outros 

municípios, por exemplo, e isto precisa ser discutido. 

Vereadora Fabiana Silva Santos agradeceu a Deus e cumprimentou ao público. Parabenizou o município 

pelos seus 52 anos. Parabenizou também à professora Aparecida Luciano, secretária municipal de cultura, 

que conduziu os festejos com muita competência. Parabenizou também à presidente da casa, Denise Gabriel, 

que convidou a todos os vereadores, sem distinção, para a visita à Sanepar, uma visita muito oportuna, para 

que estes edis conheçam o sistema de abastecimento de água da cidade e dirimir dúvidas. 

Vereador Hesio Moreira Filho cumprimentou ao público e parabenizou a mesa pela condução dos trabalhos 

nesta casa, cujo trabalho efetivo começou na semana passada. Em seguida, fez a leitura de uma homenagem 

realizada nas redes sociais em alusão aos 52 anos deste município de Paragominas. Posteriormente, tratou 

do tema da violência, que é algo que o preocupa já há bastante tempo, pelo que tem tratado deste assunto 

entre seus pares desde quando foi diplomado. Esclareceu as vias jurídicas em relação ao menor infrator e 

acredita que o poder judiciário está lavando as mãos, pois o ônus é do poder público estadual, que tem a 

competência da segurança pública. Não acredita que a segurança pública deve ser cuidada só com os direitos 
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humanos, deve haver sim a repressão, e a sugestão dos “patrulhões” são importantes neste caso. A 

prevenção também é muito importante, investindo em medidas alternativas, como o esporte para os jovens. 

Falou sobre as “bocas de fumo”, que se a população sabe onde estão, a polícia também sabe, e estas devem 

ser reprimidas. Disse que conversou com o secretário de desenvolvimento estratégico do estado, Adnan 

Demachki, onde lhe questionou sobre o futuro econômico do município, tendo este lhe respondido que a 

principal vertente é a agricultura, que deverá futuramente ser realizado, o beneficiamento de grãos. 

Comentou sobre a visita à Sanepar, que foi muito produtiva, aproveitou a oportunidade para parabenizar o 

modelo de gestão da autarquia que vem sendo copiado por outros municípios, acrescentou que compõe o 

Conselho de Saneamento Básico do Município desde quando designado pela OAB, que vem acompanhando 

as reuniões e se diz orgulhoso de termos a Sanepar como gestora do abastecimento de água do município. 

Sobre o preço do gás, falou que já conversou com proprietário de uma das revendedoras, o qual lhe disse 

que já recebe o gás com preço mais alto que o município de Aurora, por exemplo, e que o problema está na 

distribuição e que é importante convidarmos os proprietários a esclarecerem suas razões nesta casa. 

A vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos e parabenizou a secretária Aparecida 

Luciano pela programação do aniversário do município. A vereadora disse que estamos vendo as atrocidades 

que ocorrem dentro dos presídios, com a morte de muitos presos, que nos referimos a eles com impropérios, 

mas é importante lembrarmos que estes presos têm famílias, tem mães que lhes aguardam e esperam que 

estas pessoas tenha lá nos presídios sua recuperação e não sua completa destruição, e percebemos o 

desespero destas famílias esperando que saiam de lá com vida. Referiu-se, posteriormente, aos altos preços 

de mercadorias que chegam a este município que tem um custo de vida elevado em relação ao de outros 

municípios e à capital. Não compreende como o valor pode ser tão diferenciado quando as mercadorias têm 

que passar por aqui para chegar a estes outros municípios. Sobre a corrupção de menores, lembrou-se do 

ECA que proíbe a correção da criança e adolescente pelos pais, mas não o obriga a estudar. As escolas têm 

um papel importantíssimo na vida das crianças, mas a família tem o principal, e não pode transferir para a 

escola a responsabilidade da educação dos seus filhos. Ainda sobre a violência, o estado, as autoridades 

maiores, não podem ficar refém dos criminosos, é preciso, portanto, buscarmos meios de coibir a 

criminalidade desde as suas raízes. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 001/2017 – Autoria: vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Presença de agentes de trânsito e implantação de faixa de pedestres próximo à Escola Presidente 

Castelo Branco, antiga escola Camerino Cunha Neto, localizada na Rodovia dos Pioneiros, bairro Sidilândia. 

DISCUSSÃO: A autora esclareceu que com o remanejamento dos alunos do “Castelinho” para esse local, o 

fluxo de alunos aumentou, o que é preciso ser levado em consideração, para a prevenção de acidentes. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 002/2017 – Autoria: vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

DISCUSSÃO: é uma demanda da comunidade, pois a loteria antiga funcionou durante três anos, saindo de lá 

por motivo de assalto, indo para outro bairro, e desde que foi para lá, já foi assaltada outras vezes. Mas 

precisamos do serviço no bairro Nagibão. Constatou-se depois que os assaltantes não são do bairro Nagibão 

e sim do centro da cidade. Disse que foi uma irresponsabilidade tanto do proprietário como da Caixa 
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Econômica que autorizou esta mudança, visto que a concessão do proprietário é para o bairro Nagibão. E 

não podemos permitir que a lotérica saia do bairro sem que haja uma conversa com a classe política. 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que ficou triste com o fato da mudança do nome da 

Escola Camerino Cunha Neto, que recebeu os alunos da escola Castelo Branco, cuja inauguração contou com 

a presença da família do homenageado e é um desrespeito à família a mudança. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes concordou com a vereadora Alice Tatiane, visto que chega a ser um 

desrespeito para com a família do homenageado, e acrescentou que tal mudança não pode ser realizada sem 

a anuência da câmara. E é importante que a presidente entre nesta discussão, pois o que definiu o nome da 

escola foi uma lei e este não pode ser mudado a não ser que esta Casa revogue esta lei. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira reforçou as palavras dos vereadores, dizendo que membros da 

família ligou para ele indignados com essa decisão da secretaria de educação.  

Vereador Francisco Lopes da Silva trouxe uma reclamação de populares sobre as acomodações do SINE, que 

não comporta satisfatoriamente os seus usuários, bem como quanto à acessibilidade que não possui. Disse 

que a internet não funciona há 28 dias e também não tem previsão de retorno. O vereador disse que já tinha 

conversado com o prefeito e que o mesmo disse-lhe que tomaria as medidas cabíveis, já que o local era 

provisório para atender a demanda. 

Presidente Denise Gabriel fez as considerações finais da presidência dizendo que todos os temas trazidos 

foram anotados pela presidência. Disse também que todos as conquistas alcançadas por nossa cidade nos 

mais variados temas foram debatidos, e que agora é a vez de tratarmos da segurança pública, que também 

foi tema do Bom Dia Prefeito de hoje. E Paragominas sairá na frente com esta discussão. É preciso 

continuarmos com a peregrinação do conhecimento junto às secretarias, para darmos as nossas sugestões 

durante as visitas e contribuirmos de forma eficaz. Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente 

declarou encerrada a sessão às 12:26 horas e convidou aos senhores vereadores a realizarem uma reunião 

extraordinária da Comissão de Justiça para deliberação do Projeto Nº 001/2017, logo após o encerramento 

desta sessão, devido a urgência do mesmo. 

 


