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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017 

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

Data: 07/02/2017 Início: 09:15h Encerramento: 10:00h 
Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel 
 Vice-Presidente Tatiane Helena Soares Coelho 
Secretariado Vereadora – 1ª Secretária Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
 Vereadora – 2ª Secretária Fabiana Santos Silva (ausência justificada) 
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 

 

A pedido do vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, a senhora presidente solicitou a todos que ficassem 

de pé e fizessem 1 minuto de silêncio em memória do senhor Rodivaldo Santos Nogueira, que prestou 

relevantes serviços ao município, e falecera em Belém recentemente. 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

Projeto de Lei Nº 003/2017 – Poder Legislativo. 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece regras de segurança para a 

condução responsável de cães de grande porte e/ou de raças consideradas perigosas. 

Projeto de Lei Nº 004/2017 – Poder Executivo. 

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

Projeto de Lei Nº 005/2017 – Poder Legislativo. 

Assunto: Dispõe sobre a implantação de ciclovias/ciclofaixas quando da instalação de novos loteamentos 

no município de Paragominas. 

A Senhora Presidente encaminhou os mesmos às comissões. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 
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Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou o público em nome da Mesa Diretora e falou sobre 

a manifestação do Ministério Público que encaminhou a cada um dos vereadores desta Casa, no último 31 

de janeiro, informando sobre instalação de inquérito civil público sobre possíveis irregularidades no processo 

licitatório, conforme a seguir: “No último dia 31 de janeiro recebi em meu gabinete oficio circular n 044/2017 

do Ministério Público do Estado do Pará, informando sobre a instauração de Inquérito Civil Público, contra a 

Prefeitura de Paragominas para apuração de possível irregularidade em processo licitatório. Não obstante 

esta casa de leis respeitar o trabalho do Ministério Público, acredito que recai sobre mim, enquanto legislador 

deste município a obrigação de manifestar-me sobre a abertura de procedimento investigatório contra o 

poder executivo. Nota-se que nos últimos anos o nosso município prova da imponente atuação do Ministério 

Público em ações e procedimentos nunca antes experimentados. O Ministério público, instituição 

permanente, essencial a função jurisdicional do Estado tem mostrado à população e aos dirigentes a sua 

essencial função. No tocante a investigação instaurada, especialmente contra a Secretaria de Administração 

e finanças, na pessoa da Sra. Graça Quadros, sem entrar no mérito da investigação, cumpre-me destacar a 

importância e a relevante contribuição do trabalho da Secretária para o município de Paragominas. 

Funcionária do executivo a frente da Secretaria de Administração e finanças há 20 anos, merece todo o apoio 

e respeito do Povo de Paragominas, uma vez que durante todo o tempo de sua gestão nunca houve qualquer 

denúncia capaz de desabonar a sua conduta. Sempre de uma postura ilibada, luta para atender os interesses 

da nossa população e justamente por isso que está no cargo há tanto tempo. Em rasa análise do Processo 

licitatório sub judice, vejo que não há indícios de prejuízo ao erário público, tão pouco de violação aos 

interesses da população. Logo, neste momento em nome do povo de Paragominas, coloco-me a disposição 

do executivo municipal para atuar na defesa dos princípios norteadores da Administração pública a fim de 

preservar os interesses da população acima de qualquer injustiça ou providência que venha prejudicar o 

povo. No mais, por ser assunto de extrema relevância para o município, sugiro a Presidência da Câmara que, 

a frente do Poder legislativo Municipal represente a opinião dos legisladores desta casa junto ao Ministério 

Público, para que possamos dar respostas mais eficientes à população”.  

O vereador João de Castro Glória cumprimentou o público e se referiu sobre uma reunião que houve neste 

plenário sobre segurança pública, a partir da qual, a polícia já dera início a uma grande operação denominada 

“pente fino”, que vem contribuindo para minorar os índices de criminalidade na última semana. Em seguida, 

disse que teve a oportunidade de conversar com o Ministro da Integração Nacional, o qual conseguiu R$ 50 

milhões para adequar o aeroporto municipal, que será uma ponte com a capital do estado, que é uma grande 

conquista para este município, e denota que o ministro não olha bandeira partidária, e sim, a sociedade como 

um todo. Disse que é considerado um jornalista crítico e sempre acompanhou o trabalho dos poderes 

públicos, mas desde que entrou nesta casa, tem observado que os vereadores trabalham de forma incessante 

para o bem-estar da população, apresentando diversos projetos neste sentido. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 011/2017 – Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho 

ASSUNTO: Solicita informações do Ministro das Cidades quanto ao repasse de recursos referente ao contrato 

nº 0424362-40, no valor de R$ 30.894.812,06 (trinta milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos 

e doze reais e seis centavos), através da Caixa ao Município de Paragominas, para ampliação do sistema de 

tratamento e distribuição de água. 

DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
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REQUERIMENTO Nº 012/2017 – Autoria do vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Manutenção das vias públicas Rua Rio Capim e Rio Madeira ambas no Bairro Laercio 2 e a limpeza 

do córrego que corta essas duas vias. 

DISCUSSÃO: Nenhum. 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 013/2017 – Autoria da vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Construção de novos pontos para moto taxis na Praça do Ginásio, Hospital Regional, UPA, próximo 

a Loja City Lar, Morada do Sol, Morada dos Ventos; bem como reforma e revitalização dos pontos localizados 

no Mercado Municipal, Praça Célio Miranda, Hospital Municipal e KM 12.  

DISCUSSÃO: A autora do requerimento argumentou que alguns mototaxistas já usufruem de local adequado 

para prestar o seu serviço, entretanto, muitos outros não possuem. Lembra que esta foi uma promessa do 

gestor municipal e que, até o momento, estes últimos estão aguardando a instalação destes pontos de 

serviço. 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

REQUERIMENTO Nº 014/2017 - Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Reforma no atendimento do DRAC/TFD, tendo como propositura que todas as entradas no órgão 

sejam protocoladas. 

DISCUSSÃO: A autora do requerimento observou que no DRAC/TFD não existe um protocolo que informe o 

dia e hora do atendimento aos cidadãos que necessitam do serviço. 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

REQUERIMENTO Nº 016/2017 - Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Cumprimento imediato por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal do que determina o art. 

4º, VI, da Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS), e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros.  

EM DISCUSSÃO: A necessidade de mudança na gestão do governo municipal com intuito de ampliar o grau 

de governabilidade aumentando a eficácia e eficiência, propõe uma aceleração do processo de 

descentralização da gestão, com a participação da comunidade no SUS. 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

REQUERIMENTO Nº 017/2017 - Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Implantação de gramado no Residencial Santa Rosa no Bairro Nagibão.  

EM DISCUSSÃO:  Nenhum. 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

REQUERIMENTO Nº 019/2017 - Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Ofício ao Executivo Municipal, solicitando interceder junto ao INCRA, no sentido de solicitar ao 

referido órgão, a expedição de um documento para que as áreas livres dos terrenos localizados na 

comunidade da CAIP, entre as Vias Públicas: Avenida Presidente Vargas, Rua Nossa Senhora de Nazaré, 

Avenida Almir Gabriel e Travessa do Eucalipto; sejam destinadas para a construção de imóveis públicos, que 

possam ser utilizados no funcionamento de entidades filantrópicas e/ou órgãos públicos do Governo 

Municipal, Estadual e Federal; beneficiando, desta forma, toda a comunidade da CAIP. 

EM DISCUSSÃO: O autor da proposição disse que o requerimento é apenas que possamos assegurar que esta 

área seja reservada a alguma obra pública pelo INCRA. 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
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REQUERIMENTO Nº 020/2017 - Autoria do Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes 

ASSUNTO: Revitalização da Avenida Juscelino Kubitschek no Bairro JK, (PA 125). Uma vez que após o término 

das obras na PA citada, a mesma será a principal via de acesso de entrada e saída do nosso município.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Presidente Denise Gabriel Não havendo mais assuntos a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a 

sessão às 10:00 horas.   


