
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | ATA ORDINÁRIA Nº 009 | 28 DE MARÇO DE 2017 |JQ

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 009/2017

1º PERÍODO – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA 
Data: 28/03/2017 Início: 09:18h                        Encerramento: 10:20h
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- 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 SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS:

Não houve.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes: cumprimentou o público e aos vereadores em nome da presidente. 
Disse que na região da CAIP houve uma paralização, que foi preocupante para as instituições públicas e 
privadas, comércio, enfim. A motivação são os caminhões madeireiros que trafegam na estrada que dá 
acesso à comunidade, o que prejudica a estrada; os moradores almejam uma diminuição do tráfego 
especialmente no período das chuvas, onde invariavelmente os veículos quebram e dificultam a entrada e 
saída de ônibus coletivos, deixando a comunidade ilhada. Houve uma reunião no período anterior ao 
período chuvoso, solicitando aos motoristas que diminuíssem a sua circulação, o que foi aceito pelos locais, 
entretanto, os madeireiros de fora do município, não concordaram, gerando essa mobilização popular; há 
ainda um agravante, visto que os serviços da prefeitura municipal não têm surtido efeito justamente pelo 
fato de os veículos não diminuírem o trânsito durante o serviço; cerca de 2 mil pessoas chegaram a dormir 
no ponto interditado pela população, o que gerou discórdia entre os próprios moradores, já que alguns não 
aderiram ao movimento e queriam transitar pelo local, sendo impedido pelos demais. O vereador disse que 
atualmente o povo tem há mais necessidade de interditar a BR, a interdição de perímetro local já chama 
bastante atenção, especialmente com o recurso das redes sociais, onde o mundo inteiro toma 
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conhecimento do que acontece na região; disse que o prefeito Paulo Tocantins, conhecendo o fato, 
providenciou meios de ir até o local para buscar uma solução, e que a população ficou muito satisfeita com 
as medidas tomadas e parabenizou o prefeito municipal pela postura. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro: cumprimentou a todos e se referiu sobre a vitória alcançada 
por uma empresa local do ramo de alimentos, de propriedade do Sr. Luis Alves, que obteve após muito 
esforço a sua licença ambiental em última instância para dar continuidade aos seus trabalhos; disse que 
acompanhou de perto a luta deste senhor que teve o apoio do vereador João Bosco Silva Almeida, na 
legislatura passada, que na época, as autoridades políticas não o puderam ajudar de forma efetiva, mas 
Deus trouxe-lhe a resposta ao seu anseio. Em seguida, solicitou ao público que desse uma salva de palmas 
pela conquista do empresário cujo empreendimento gerará renda e emprego a nosso município.

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

REQUERIMENTO Nº 067/2017. 
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva
ASSUNTO: Instalação de poços artesianos com rede de distribuição de água nas comunidades Mandacarú 
(Vila dos Capienses) e Nova Vida, bem como reiterar o pedido do vereador David Sodré Honorato que 
solicitou a perfuração de um poço na comunidade Nazaré. 
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores.

REQUERIMENTO Nº 068/2017. 
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Criação de um espaço adequado para comercialização de carros e motos.
EM DISCUSSÃO: a autora do requerimento referiu que no centro da cidade está havendo um comércio de 
carros e motos, que não é o local apropriado para essa finalidade, e que já vem acontecendo há bastante 
tempo; disse que no entorno da praça já temos poucos locais de estacionamento para os condutores locais 
e que tem buscado alternativas junto aos interessados e que propôs o redirecionamento desses 
comerciantes para um ponto mais adequado, tendo como sugestão a praça do ginásio ou o espaço 
localizado em frente ao Estádio Arena Verde, inclusive com a possibilidade de se fazer um feirão aos 
domingos. O vereador Hesio Moreira Filho aplaudiu o requerimento e acredita inclusive que se deve propor 
um projeto para tornar os estacionamentos da praça central, em rotativos. O vereador Antonio Batista 
Oliveira Lopes, concorda com a ideia, entretanto, disse que não devemos firmar o compromisso da cessão 
da praça do ginásio todos os domingos, visto que inviabilizaremos a realização de algumas programações 
culturais do município neste espaço, e que a ideia do feirão deve partir do comerciante e não do município. 
A autora esclareceu que esteve conversando com o departamento de trânsito do município e que foi uma 
sugestão deste órgão o redirecionamento para os espaços sugeridos no requerimento. O vereador Antonio 
Ailton Dias Mendes disse que se preocupa com o fato de ao ceder espaço para a comercialização de 
automóveis, estes mesmos se sentirem proprietários do local e quererem vender o espaço futuramente, 
causando ainda mais conflitos. A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro sugeriu que os comerciantes 
sejam convidados para uma reunião na sala das comissões permanentes da casa para chegarmos a um 
consenso, pois este assunto é bastante sério, uma vez que o município já impediu o comércio ambulantes 
nesses locais e que, portanto, os vereadores podem estar cometendo uma injustiça ao ceder o espaço a 
estes outros.
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EM VOTAÇÃO: aprovado por maioria dos vereadores presentes, com uma abstenção do vereador Antonio 
Ailton Dias Mendes.

REQUERIMENTO Nº 069/2017. 
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Reforma ou construção da ponte da Colônia Oriente.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 070/2017. 
Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira
ASSUNTO: Moção de Aplausos à Escola Municipal de Ensino Médio Reginaldo Souza Lima, motivados pelo 
excelente trabalho que a escola desenvolve junto as crianças portadoras de Síndrome de Down.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 071/2017. 
Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva
ASSUNTO: Construção de uma rotatória para organização do trânsito no cruzamento da Avenida Samuel 
Câmara com a Rua Bonfim, em frente ao bar Olympus, no bairro Camboatã.
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 005/2017. 
INTERESSADO: Poder Legislativo 
Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho
ASSUNTO: Dispõe sobre a implantação de ciclovias/ciclofaixas quando da instalação de novos loteamentos 
no município de Paragominas.
EM DISCUSSÃO: o autor do projeto disse que este foi o seu primeiro projeto de lei, inclusive deste sua 
primeira candidatura. Disse que o objetivo é incentivar o uso de bicicleta que é um meio de transporte 
saudável que contribui para contornar um dos gargalos que é a mobilidade urbana, de forma inteligente 
em conformidade com este novo modelo de gestão municipal.
EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 010/2017. 
INTERESSADO: Poder Legislativo  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
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ASSUNTO: Institui no calendário oficial de Datas e Eventos do Município de Paragominas as campanhas 
denominadas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” dedicadas à mobilização e o desenvolvimento de ações 
de conscientização e prevenção do câncer de mama e de próstata, e dá outras providências.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

A vereadora Fabiana Santos Silva solicitou que se fizesse 1 minuto de silêncio em memória da senhora 
Terezinha Leão, que muito contribuiu com nosso município e veio a falecer recentemente. A senhora 
presidente concedeu.

Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão às 10:20 horas.


