
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 015/2017 

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

Data: 09/05/2017 Início: 09:55h                        Encerramento: 11:30h 
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: 

Projeto de Lei Nº 024/2017 

Interessado: Poder Legislativo 

Assunto: Autoriza a Prefeitura Municipal do Município de Paragominas a instituir o projeto “Casa da Mulher”, 

para a inclusão das mulheres perante a sociedade. 

O mesmo foi encaminhado às comissões permanentes. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou o público presente e disse que o Brasil vive um 

momento vergonhoso na sua política, onde a sociedade já não acredita na hombridade dos seus 

representantes e a generalização acontece através das mídias sociais. Entretanto, Paragominas tem sido 

exemplo de boa gestão, sempre recebendo premiações por isso, e isto se deve ao empenho da classe política 

que tem feito a sua parte, mostrando-se diferenciada de outros municípios. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e disse que a prefeitura deve dar uma 

atenção ao DRAC, relatando o caso de uma mãe que esperou um ano para o atendimento de sua criança. 

Questiona se o problema é a falta de profissionais para atuar ali, pois não há nenhum que permaneça depois 

das 14 horas, e em caso afirmativo, a prefeitura deve se empenhar sim, na contratação desse profissional 

para que os cidadãos não fiquem desassistidos. Em seguida, falou das péssimas condições da Rodovia dos 



Pioneiros, que merece uma atenção da autoridade municipal, visto que ali além do asfalto precário, a 

iluminação é quase nula, o que contribui para acidentes, inclusive fatais, que vêm acontecendo na região. 

Vereadora Fabiana Santos Silva referiu-se ao dia de campo da Colônia Potiritá ocorrido no último sábado, 

ocasião em que houve a colheita do abacaxi, e que foi um verdadeiro sucesso. Agradeceu a todos os 

colaboradores, em especial ao prefeito e à secretaria municipal de agricultura, bem como à imprensa local. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz no tocante ao pronunciamento do vereador Mauro Roberto, disse 

que é preciso aprender a receber as críticas, crivá-las e crescer com elas. Em seguida falou sobre a 

necessidade da criação de uma legislação para a padronização das calçadas no município, buscando a 

acessibilidade. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e atinou para a necessidade da criação o 

mais breve possível, do Fundo Municipal de Cultura, instituído pelo Sistema Municipal de Cultura, aprovado 

pela câmara, que é tão necessário quanto o Fundo Municipal de Educação, e até o momento não foi 

encaminhado ao legislativo pelo prefeito municipal. Que é preciso dar esse alento àquelas pessoas que ainda 

se dispõem a fazer cultura na cidade. Posteriormente, falou sobre a mudança de nome de vias públicas, que 

sempre criticou, pois só prejudica o morador e, portanto, pede a retirada de pauta do Projeto de Lei 

031/2017, que será votado nesta manhã, pois devemos através desses projetos, homenagear pessoas que 

deixaram o seu legado ao município. 

Vereador David Sodré Honorato disse que os moradores da Morada do Sol e Morada dos Ventos se sentem 

desprezados pela empresa de ônibus do município, pois não há paradas na região e que não é de hoje que 

reivindicam esse serviço. Falou ainda sobre a primeira plenária da agricultura familiar de Paragominas, que 

será realizada no dia 25 de maio e todos devem comparecer. 

Vereador Hesio Moreira Filho disse que na última sexta esteve na SEDEME, em Belém, tratando com o 

Secretário de Estado Adnan Demachki sobre a ampliação da rede de energia para a zona rural. Esclareceu 

que a justificativa da SEMS sobre a não realização de exames pelo SUS no município é que o estado não 

firmou convênio. Disse que irá solicitar que município custeie esses exames. Em seguida, solicitou que fosse 

feito ofício a todos os órgãos públicos do município para que se adéquem instalando bicicletários. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho falou sobre evento social realizado no último sábado, 6, com 

serviços médicos, de dentista, assistente social, e agradeceu a todos os envolvidos, especialmente aos 

membros do seu partido Democratas, responsável pelo evento. Em seguida, falou que haverá na cidade um 

curso de capacitação de servidores públicos, realizado pelo TCM. Falou sobre a escassez de carteiras de 

identidade emitidas no município, que os vereadores estão buscando resolver a situação junto ao estado, 

inclusive com o apoio do deputado Helio Leite. 

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes disse que foi encerrado o contrato do ônibus que faz o transporte dos 

alunos do ensino médio da zona rural e solicitou à Semec a tomada de providências, buscando instâncias do 

estado para solucionar o problema, visto que esses estudantes não podem prescindir deste serviço. 

Vereador Manoel Brasilino da Fonseca referiu-se ao IML municipal cujo prédio foi construído com parte dos 

recursos da câmara municipal, mas que com sua instalação vieram os transtornos, já que não é possível a 

prestação do serviço no município devido à falta de profissional médico no local. Em seguida, reforçou a 

necessidade de atenção à Rodovia dos Pioneiros. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 



PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 111/2017.  

Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Construção de pequenos criatórios de peixes nas propriedades dos agricultores do nosso 

município e a criação de abelhas para a produção de mel. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 113/2017.  

Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Aumento do efetivo de agentes de saúde nas comunidades CAIP, ONÇA e PARAGONORTE. Em 

discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 118/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

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

horizontal/vertical, no cruzamento da Rua do Contorno com a Travessa Estado do Espírito Santo, nas 

proximidades da Capela Mortuária. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 119/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

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

horizontal/vertical, no cruzamento da Rua Samuel Cardoso Câmara com a Rua Trindade, no bairro Camboatã. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 120/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita à Presidência da Câmara Municipal de Paragominas que sejam tomadas as providências 

cabíveis e necessárias, visando à transmissão ao vivo das sessões plenárias no site institucional desta Casa, 

bem como a criação da Rádio Web Câmara, para divulgação das ações do Poder Legislativo Municipal. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 121/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal as providências necessárias para a construção de uma Praça no 

bairro JK. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

 



REQUERIMENTO Nº 122/2017.  

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo o remanejamento de servidores públicos municipal para o DRAC/TFD, 

incluindo Assistente Social. 

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 012/2017 

INTERESSADO: Poder Legislativo – Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho 

ASSUNTO: Dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas Citronela e Crotalária, como método natural de 

combate à dengue e dá outras providências. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 021/2017 

INTERESSADO: Poder Legislativo – Autoria do Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes 

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. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

 

Não havendo inscrição, a Senhora Presidente informou que no decorrer desta semana o TCM estará 

realizando formações para servidores e gestores da gestão municipal e que todos podem fazer suas inscrições 

in logo. Agradeceu a presença do público, desejou uma ótima semana a todos e declarou encerrada a sessão 

às 11:30 horas. 

 


