
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 

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

Data: 31/01/2017 Início: 09:20h Encerramento: 11:30h  
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 

ERRATA: Onde se lê na ata da sessão anterior, ATA Nº 001/2017, “Projeto de Lei Nº 

002/2017 – Poder Legislativo”, leia-se “Processo Nº 002/2017 – Poder Legislativo”. 

 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIO, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DO PROJETO DE LEI: 

Projeto de Lei Nº 002/2017 – Poder Legislativo. 

Assunto: Dispõe sobre a interrupção do tráfego de veículos automotores por período 

determinado nas vias públicas próximas ao Lago Verde. 

A Senhora Presidente encaminhou o mesmo à comissão competente. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador João de Castro Glória cumprimentou o público em nome da mesa diretora e observou 

quanto à celeridade na atenção dos temas abordados nesta casa na sessão anterior, 

especialmente no tocante à segurança pública, onde percebe vários setores da sociedade se 

mobilizando para chegarmos a uma solução juntos. Em seguida falou sobre o inverso que chega 

com as chuvas que vem alagando as nossas ruas, e reforçou as suas palavras proferidas na sessão 

anterior em que roga para que o executivo tome providências quanto à rua conhecida como 

“rua do buraco”, onde uma pessoa já veio a óbito em virtude das enxurradas. Acrescentou que 

este período afeta todas as cidades da região norte, como Belém, onde os alagamentos são 

constantes, mas algo de que se orgulha é que Paragominas sempre sai na frente e espera que 

os problemas criados com a chuva sejam solucionados. 



Vereador Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e disse que esteve reunida 

com a secretária de assistência social sobre medidas para tratar dos dependentes químicos onde 

vislumbra a possibilidade de aquisição de uma área na zona rural para a instalação de uma 

comunidade terapêutica. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes enfatizou a questão da violência pública, dizendo que 

a polícia nada tem feito para coibir a criminalidade, pois toda cidade tem guarnição nas ruas e 

viaturas circulando, mas isto não muda em nada nos índices, o que precisamos é de um plano 

de ação, precisamos dar uma “sacudida” na polícia para esta apresente soluções plausíveis para 

solucionar o problema da segurança pública que piora a cada dia. Morada do Sol... 

Vereadora Denise Terezinha Gabriel cumprimentou o público e disse que se sente muito feliz 

com esta nova legislatura, aqui junto com os novos vereadores. Disse que esta casa não parou 

nenhum minuto desde que iniciou o ano, tanto pelos vereadores atuais quanto com os mais 

antigos, e cada um atuando num setor da sociedade. Que ainda assim, nas redes sociais, algumas 

pessoas tentam desestabilizar, dizendo que a câmara tem impedido que o cidadão adentre as 

suas instalações, entretanto, isto não procede, a intenção é que as pessoas tenham um 

acolhimento e melhor direcionamento a partir do momento em que buscam este poder público. 

Falou sobre uma visita realizada à Fiepa em Belém, nesta segunda-feira, na companhia da 

vereadora Fabiana Santos Silva, juntamente com um empresário local do ramo da confecção, 

cujo objetivo era atrair empresários para a criação de um polo da confecção para a nossa região. 

Além disso, a vereadora conseguiu trazer para o município a carreta do Senai para dar 

treinamento à população no ramo da costura industrial, acrescentou que a formação de mão-

de-obra colabora para a atração de investimentos em nossa cidade. Esta é uma parceria do Senai 

com o Espaço Mira Gabriel. Disse que o ramo da costura é o que mais tem dado resultado no 

sentido de empregar mulheres. Disse que houve recentemente também uma reunião como o 

Ministério Público onde o promotor instruiu aos vereadores sobre suas participações nos 

conselhos municipais e esta câmara irá se fazer presente. Agradeceu a todos os vereadores pelo 

empenho que tiveram no projeto de lei dos servidores municipais, em virtude de sua urgência, 

todos se empenharam, buscaram se informar e manter-se contato para chegar a um melhor 

entendimento e aprimoramento do projeto. 

Vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou a todos e parabenizou o autor do projeto Saúde 

na Praça que tem oportunizado a muitos cidadãos a prática de exercícios que previnem doenças 

recorrentes nos tempos atuais como a obesidade e a depressão. Disse que apresentará um 

requerimento nesta casa com o intuito de que o projeto se estenda à praça do bairro Jardim 

Atlântico, oferecendo àquelas famílias a mesma oportunidade. 

Vereador Hesio Moreira Filho ventilou sobre uma visita à SEDEME, cujo secretário de estado, 

Adnan Demachki que o recebeu e, na ocasião, discutiram sobre projetos em benefício ao 

homem do campo, que vão alavancar a produção local. Em seguida, falou sobre um acordo do 

estado com o Conselho Nacional de Política Fazendária, que isenta do ICMS sobre o excedente 

de energia gerada por sistemas de micro ou minigeração distribuída, como a fotovoltaica, da 

qual o município de Paragominas tem o maior projeto. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que se não tivéssemos um plenário aqui, seria 

muito monótono, mas o vereador é o intermediário do povo e a população acredita que o 

vereador tem as soluções, e mesmo que não tenha, é seu dever buscar as soluções. Disse que 

há alguns anos, quando o município ainda tinha na extração da madeira a sua principal fonte de 

renda, conversava com o então chefe de governo, Francisco Antonio da Silva, sobre o que seria 



do município quando findasse aquele ciclo. Agora vivemos um momento diferente e vemos que 

chegou a vez do produtor rural, mas a infraestrutura necessária para fomentar o setor é 

imprescindível, com o projeto de iluminação da zona rural e a melhoria nas estradas. Confere 

parte dos problemas sociais à evasão do homem do campo para a zona urbana, que 

sobrecarregou as cidades. Entretanto, agora todos se preocupam em oferecer condições e 

estratégias para incentivar a produção rural, o que mantém estas famílias no seu lugar de 

origem. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira após cumprimentar o público falou sobre a Agência 

de Saneamento de Paragominas, dizendo que o implantador da empresa pública, que está 

presente à casa, Francisco Antonio da Silva, e que o empenho deste foi bastante eficaz para que 

tenhamos a qualidade dos serviços que possuímos hoje, a qual já está chegando aos 100% das 

residências com água tratada. No entanto, precisamos discutir sobre o que queremos para 

Paragominas no que se refere ao saneamento básico. Pois, a cidade que é a mais limpa do Pará, 

não tem um sistema de esgoto e as fezes são atiradas no rio que a corta. E questiona quando 

teremos um sistema de esgotamento sanitário. Quando poderemos alcanças um município com 

100% dos seus esgotos sendo tratados. Mas, por conta de nossa empresa ter uma gestão pública 

e com recurso público, não temos condições de empreendermos num esgotamento sanitário. 

Devemos perguntar à sociedade se queremos este modelo de gestão ou se devemos privatizar. 

E há grandes empresários buscando bons negócios com empresas idôneas. O fato de a Sanepar 

conseguir levar água às casas, não quer dizer que ela está alcançando 100% das suas 

possiblidades. Na visita dos vereadores à agência, o superintendente geral, Eng.º Herenildo 

Maciel, apresentou números satisfatórios quanto ao abastecimento de água, mas nada relativo 

ao esgotamento sanitário. Então precisamos ter coragem de discutir o futuro da empresa e do 

município que queremos futuramente. Em aparte, o vereador Hesio Moreira Filho disse que foi 

aprovado um convênio pelo ex-ministro das cidades, na ordem de R$ 30 milhões, para a 

duplicação do tratamento de água, mas a verba não foi repassada. E realmente não temos 

condições de investir no esgotamento sanitário, que é muito custoso. Mas é importante que o 

vereador frise esta questão que contribui para a prevenção de problemas de saúde da 

população.  Outra vez com a palavra, o vereador Mauro Roberto disse que só conseguimos a 

sistema de água porque houve inicialmente um investimento privado. Mas quanto a esta 

discussão, quem tem que definir não é a câmara ou a prefeitura, e sim, a sociedade. Em seguida, 

o vereador disse que a população acredita que o parlamento só trabalha na terça-feira. Ledo 

engano, pois a pauta do agente político é constante, e a população precisa respeitar o trabalho 

parlamentar. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 003/2017 – Autoria: vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Construção de uma academia popular ao ar livre na praça da Av. Teresina, Célio 

Miranda, antiga Cidade Nova. 

DISCUSSÃO: NENHUM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 004/2017 – Autoria: vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 

ASSUNTO: Fiscalização para cumprimento do código de posturas do município com relação às 

calçadas que estão sendo ocupadas no comércio de Paragominas, causando transtorno aos 



transeuntes, cadeirantes e outras pessoas com necessidades especiais que estão sendo 

beneficiadas com a acessibilidade; bem como que seja feito um planejamento para adequação 

de todas as calçadas do comércio em Paragominas, oferecendo acessibilidade. 

DISCUSSÃO: NENHUM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 005/2017 – Autoria: Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Revitalização da praça da comunidade Santo Antonio, pois a mesma se encontra 

deteriorada, prejudicando assim o lazer dos moradores que ali frequentam. 

DISCUSSÃO: NENHUM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 006/2017 – Autoria: vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Manutenção da iluminação da quadra do bairro Nagibão, como também a abertura 

de um novo acesso ao local. 

DISCUSSÃO: NENHUM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 007/2017 – Autoria: vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Expansão do programa Saúde na Praça para que chegue até o bairro Jardim Atlântico. 

DISCUSSÃO: NENHUM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 008/2017 – Autoria: vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Segurança da população que trafega pela Avenida Jacarandá, bairro Tião Mineiro, 

antigo Flamboyant, tendo como proposta a alteração de mão direção dupla para mão única. 

DISCUSSÃO: NENHUM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 009/2017 – Autoria: vereador Antonio Batista Oliveira Lopes 

ASSUNTO: Fornecimento de cestas básicas para os contratados e para funcionários terceirizados 

da Prefeitura Municipal de Paragominas. 

DISCUSSÃO: NENHUM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 010/2017 – Autoria: vereador Antonio Batista Oliveira Lopes 

ASSUNTO: Manutenção do Lago Verde, pois devido às chuvas, trouxe para o mesmo muito 

material que vem tirando a beleza de um dos principais cartões postais deste município. 

DISCUSSÃO: NENHUM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 001/2017 – Interessado: Poder Executivo 

ASSUNTO: Dispõe sobre o aumento salarial dos servidores da administração direta e autárquica 

e dá outras providências. 



EM DISCUSSÃO: Foi apresentada emenda substitutiva  ao projeto em questão, que, colocada em 

votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores. 

EM VOTAÇÃO: O projeto foi aprovado com emenda por unanimidade dos senhores vereadores. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS. 

 A senhora presidente agradeceu a presença de todos e convocou uma sessão extraordinária 

logo após o encerramento da atual, para deliberar em segunda votação  sobre o Projeto de Lei 

Nº 001/2017, por tratar-se de matéria de caráter urgente, declarando então encerrada esta 

sessão às onze horas e trinta minutos. Foi lavrada a ata que, após lida, vai assinada pelos 

membros da mesa e demais vereadores. 
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