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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 

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

Data: 14/02/2017 Início: 09:10h Encerramento: 11:20h 
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  
Presentes ainda os vereadores 
01- Alice Tatiane de Almeida Leandro 
02- Antonio Ailton Dias Mendes (ausência justificada) 
03- Antonio Batista Oliveira Lopes 
04- David Sodré Honorato 
05- Francisco Lopes da Silva 
06- Hesio Moreira Filho 
07- João de Castro Glória (ausência justificada) 
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 006/2017 – Poder Executivo. 

Assunto: Dispõe sobre as alterações na Lei Municipal Nº 114/96 – Política de Assistência Social no 

Município de Paragominas. 

Projeto de Lei Nº 007/2017 – Poder Executivo. 

Assunto: Institui o Fundo Municipal de Educação e dá outras providências. 

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: trouxe à luz um fato que considera de extrema gravidade contra 

o nosso município, onde alguns pesquisadores estão estudando a possibilidade de se criar uma unidade de 

conservação em nosso município, dentre os quais o Instituto Chico Mendes, ICMBIO, reservando uma área 

muito grande que será impossibilitada de realizar qualquer atividade econômica nesta área. Com isso, vamos 

perder perspectiva de ampliar a nossa área agrícola, que é o carro-chefe da nossa economia. Não podemos 

permitir que nos tomem essa área inviabilizando muitos projetos. É, portanto, muito grave o que querem 

fazer com o nosso município. 
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Vereador David Sodré Honorato: assentiu às palavras do vereador Mauro Roberto e falou, em seguida, sobre 

um investimento que será destinado para o Rio Capim, que os agricultores desconhecem, razão pela qual se 

faz necessário que esta Casa mobilize uma reunião com a classe para debatermos este assunto, pois estes 

serão prejudicados quando da sanção da presidência. Posteriormente falou sobre um assunto levantado em 

sessão anterior, como os altos preços do gás e combustível em nosso município que é maior que nos demais. 

Solicita que a presidência da casa convide aos proprietários de postos de gás e combustível para prestarem 

esclarecimentos nesta casa. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro: disse que hoje haverá uma reunião desta casa com o 

responsável pelo Hospital Regional, ocasião oportuna para levarmos um tema importante que é a cirurgia de 

câncer de próstata, que não temos atendimento no município. Falou também sobre a questão da segurança 

pública, que o prefeito falou em seu programa de rádio veiculado esta manhã sobre as medidas que serão 

tomadas para diminuir os problemas de segurança, mas questiona sobre o que será feito em relação ao 

social, dando oportunidades para os jovens para que não tenhamos que lidar mais tarde com criminosos. 

Vereador Hesio Moreira Filho: Expressou seu apoio ao vereador Mauro Roberto Paragominas foi 

contemplada com emenda pelo deputado Heder Mauro, que enviará uma caçamba para este município, no 

valor de R$ 230 mil reais, pedido este que partiu do vereador Francisco Lopes da Silva. Disse ainda que esteve 

em Brasília para pedir a liberação de mais de R$ 30 milhões de reais para o saneamento básico no município, 

tendo obtido o retorno de que não há impedimentos para sua liberação, talvez um pedido político seja 

suficiente. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho: Informou que teve a notícia de que a estrada da CAIP está cortada, 

com 1 km de engarrafamento, razão pela qual não o vereador Antonio Ailton Dias Mendes, que vive na 

região, não pôde comparecer à sessão. Solicitou que estes vereadores se juntem para uma conversa com o 

Prefeito com o objetivo de solicitar que o mesmo tome as devidas providências e também que faça a 

prevenção, pois os colonos têm necessidade da estrada. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 015/2017 

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Reforçar sinalização vertical e horizontal em toda extensão da Rodovia dos Pioneiros. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 018/2017 

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Envio de minuta de Anteprojeto de Lei ao Executivo Municipal, objetivando a “Criação da Guarda 

Municipal de Paragominas”. 
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EM DISCUSSÃO: O Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que este projeto já fora apresentado por 

seis vezes em legislaturas anteriores, entretanto, tem certeza de que a proposição não será executada, pois 

como o próprio projeto apregoa, a segurança é competência do estado, sabe da importância da guarda 

municipal para o município, mas com um orçamento engessado, acredita que não seja possível; mesmo 

assim, votará a favor do projeto, compreendendo a importância do tema e em respeito ao seu autor. O autor 

da proposição disse que já realizou um estudo incluindo a questão orçamentária para a execução do projeto 

e acredita que juntos estes vereadores conseguirão o apoio do prefeito. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 021/2017 

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Expansão do Projeto Ideflor-bio, que está sendo praticado nas Colônias Nazaré e São Sebastião, 

para as demais comunidades rurais de Paragominas; cujo objetivo é a recuperação de áreas alteradas e/ou 

degradadas estabelecidas no Plano Plurianual – PPA, assim como atender as ações recomendadas pelo 

Programa Estadual Municípios Verdes, a médio e longo prazo. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 022/2017 

Autoria do Vereador David Sodré Honorato 

ASSUNTO: Introdução como reforço na merenda escolar da rede pública de ensino, o frango do tipo caipirão, 

com objetivo de incentivar a agricultura familiar da região e beneficiar ainda mais as crianças do ensino 

público. 

EM DISCUSSÃO: A vereadora Fabiana Santos Silva disse que há um programa da secretaria de agricultura do 

município, que distribui crias de frango caipira nas comunidades rurais para que possam fomentar a produção 

e o requerimento vem contribuir para sua aquisição nas escolas. O autor da proposição disse que há muitas 

queixas no município contra a secretaria de agricultura, pois os frangos não estão chegando nas comunidades 

rurais. A vereadora Denise Gabriel disse que quer se unir nesse requerimento, entretanto, não concorda com 

o autor da proposição dizendo que todas as comunidades não recebem mas ganhamos prêmio e somos 

chamados para implantar o projeto em cidades como Castanhal; devemos portanto identificar quais as 

comunidades que não receberam para contornar o problema. A vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 

concorda com o vereador e acredita que o açaí também pode ser abrangido neste programa. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 023/2017 

Autoria do Vereador Manoel Brasilino da Fonseca 
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ASSUNTO: Construção de um muro ou outras providências cabíveis ao redor do terreno baldio, que fica 

localizado no bairro Vila Rica, em frente à Rua Angélica Vilar e atrás da quadra de areia daquele bairro. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 024/2017 

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Realização de sessão especial para discutir sobre a implantação da agência lotérica esportiva no 

bairro Nagibão. 

EM DISCUSSÃO: O autor da proposição disse que a concessão da agência foi dada para a sua implantação no 

bairro Nagibão, entretanto, o proprietário mudou-se para o centro da cidade alegando a periculosidade do 

local, deixando os moradores da região desassistidos. Uma semana após sua mudança, foi assaltado, mas 

manteve a sua propriedade no centro, o que não faz sentido. O vereador Hesio Moreira Filho disse que 

também foi cobrado por moradores do bairro sobre a loteria e acha certo que uma análise seja feita, pois 

isto certamente inviabiliza que outro empresário possa concorrer ao direito de instalar uma lotérica no 

centro. O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes acredita que é importante que haja ao invés de uma 

lotérica, a implantação de uma agência da Caixa, onde se pode fazer outras transações bancárias. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 025/2017 

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Instalação de Posto Comunitário dos Correios do bairro Nagibão. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

O vereador David Sodré Honorato falou sobre a importância do fomento à atividade agrícola e os  produtores 

de frango caipira tem a sua representatividade nesse mercado, o que subsidia a economia familiar. Portanto, 

espera que seu requerimento seja atendido. 

 

Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão às 10:00 horas.  


