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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 

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

Data: 21/02/2017 Início: 09:20h Encerramento: 11:05h 
Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel 
 Vereador Vice-Presidente em exercício Francisco Lopes da Silva 
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  (ausência justificada) 
05- Tatiane Helena Soares Coelho (ausência justificada) 
06- Hesio Moreira Filho 
07- João de Castro Glória  
08- Manoel Brasilino da Fonseca 
09- Mauro Roberto Dias de Oliveira 

 

A senhora Presidente convidou o vereador Francisco Lopes da Silva a ocupar o cargo de Vice-Presidente em 

exercício da Sessão no lugar da titular vereadora Tatiane Helena Soares Coelho, que está ausente em virtude 

do falecimento do seu sogro, e justifica a ausência desta. 

LEITURA DE TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA 

Em seguida, solicitou que se fizesse um minuto de silêncio in memoriam do senhor Paulo, paragominense e 

sogro da vereadora Tatiane Helena Soares Coelho. 

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 008/2017 – Poder Executivo. 

Assunto: Dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Paragominas e sua 

composição de cargos comissionados e dá outras providências. 

Projeto de Lei Nº 009/2017 – Poder Executivo. 

Assunto: Autoriza a agência de saneamento de Paragominas, a incluir em suas contas de recebimento, 

contribuição espontânea a favor dos que menciona e contém outras disposições. 

Projeto de Resolução Nº 002/2017 – Poder Legislativo 

Assunto: Autoriza doação de cestas básicas a servidores e assessores da Câmara Municipal 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 João de Castro Glória pronunciou-se sobre a situação calamitosa dos moradores dos bairros 

Sidlândia e Uraim II, que foram vítimas de uma enchente, perdendo seus pertences e ficando desabrigados. 

Parabenizou a prefeitura pela maneira como conduziu os moradores para um local adequado, que foi o 

ginásio de esportes, e prestou assistência com mantimentos e medicação. Disse que não se pode afirmar de 

quem foi a culpa pela enchente e que a prefeitura está fazendo uma investigação sobre o caso. Entretanto, 

o vereador acredita que a câmara também deve fazer a sua fiscalização, já que há barragens em empresas 

no município e teme que o problema volte a ocorrer, sendo assim, roga para que a presidente organize visitas 

às secretarias do município para saber como estão trabalhando. Posteriormente, repudiou algumas críticas 

que os vereadores desta casa estão recebendo de forma indevida, qualquer coisa que acontece no município, 

para estas pessoas, é culpa dos vereadores. É importante que os cidadãos saibam qual é o real papel do 

vereador, pois é muito fácil esconder-se atrás de uma rede social e desacreditar pessoas. 

Vereadora Fabiana Santos Silva também prestou sua solidariedade aos moradores dos bairros Sidlândia e 

Uraim II, disse que só tomou conhecimento do fato depois do ocorrido, pois se encontrava no interior, e 

parabenizou a prefeitura que foi muito rápida no auxilia àquelas pessoas. Reforçou as palavras do vereador 

Antonio Ailton Dias Mendes, dizendo que a zona rural também tem sofrido com as enxurradas, e é preciso 

que a prefeitura esteja atenta, por exemplo, a estrada da Colônia do Uraim também foi prejudicada. Em 

seguida, disse que também tem observado que a sociedade tem atribuído a culpa de algumas mazelas nos 

vereadores, inclusive os professores em suas salas de aula. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que a situação dos moradores prejudicados pelas enxurradas 

é preocupante, mas parabeniza a agilidade do poder público em prestar o devido auxílio àqueles cidadãos. 

Disse que a força da natureza contribuiu para esta situação e é difícil atribuir um culpado. Entretanto, convém 

mencionar que o poder público está fazendo o possível para auxiliar aos mesmos. Acrescentou que os 

cidadãos não sabem ao certo a quem recorrer para a solução de alguns problemas da sociedade e os 

vereadores são muitas vezes os primeiros a serem cobrados, pois são intermediadores e os primeiros a serem 

criticados. Mas é importante que os cidadãos conheçam as atribuições e participem mesmo das sessões 

plenárias para saber quem ao certo recorrer para a solução desses problemas. 

Vereador Hesio Moreira Filho se expressou sobre os moradores abrigados no ginásio de esportes devido às 

enxurradas. Reforçou que não se pode permitir a criação de bairros em locais inapropriados para tal, mas o 

caso dos bairros citados já não cabem mais em discussão neste momento. Entretanto, esta casa deve se 

atentar para os próximos loteamentos. No mais, falou sobre a matéria do Fantástico sobre os municípios com 

melhor e pior sistema de saneamento básico, onde o município de Franca foi referido como o melhor modelo. 

Disse que essa casa deveria organizar uma visita técnica a este município para conhecer o modelo de gestão 

para verificar o que podemos melhorar em nosso município. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que para os vereadores e prefeitura deve prestar o devido 

apoio àquela população desabrigada pelas enxurradas, é o nosso dever. Em seguida, falou sobre sua 

solicitação na reunião anterior, sobre o estudo do ICMBio , solicitando que esta casa crie uma comissão de 

vereadores para conhecer o projeto do instituto que pretende criar uma reserva ambiental no município, 

que, acredita, poderá atravancar a expansão de nossa economia. Sobre o saneamento, acredita que o nosso 

país está falido no quesito saneamento, e a única solução seria repassar à iniciativa privada a gestão do 

saneamento; em Paragominas, por exemplo, somos muito eficientes na gestão da água, mas no quesito 

esgotamento sanitário, estamos parados. Em seguida, falou sobre cultura, eventos que ocorrem no Brasil e 

não ocorrem em Paragominas, uma cidade que tem uma população ordeira e trabalhadora, que tem 

alcançado grandes resultados por seus esforços, mas é uma cidade triste, devido à falta de opções culturais 

e de lazer. Disse que é fácil investir em determinadas áreas, como educação e saúde, pois estas já têm um 
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recurso próprio para isto, entretanto, é difícil investir em cultura, pois não há recurso para esta. Não temos 

capacidade de fazer em Paragominas um evento de qualidade, e a população sai do município para gastar 

seu dinheiro em outras cidades. Além disso, o povo de outros municípios não vem consumir aqui.  

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro se sensibiliza com a situação das pessoas que foram vítimas 

das enxurradas e se coloca à disposição dessas pessoas para conduzi-las à assistência social. Sobre as críticas 

recebidas pelos vereadores, a vereadora disse que o departamento de comunicação desta casa que vem 

realizando um bom trabalho, a câmara é transparente e vem dando um retorno à população sobre o que os 

vereadores têm feito em prol da população como um todo. Estes vereadores não têm o poder de executar 

obras públicas, mas os requerimentos estão chegando ao poder executivo, e pede aos demais vereadores 

que exijam uma resposta aos requerimentos encaminhados à prefeitura. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 026/2017 

Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Reforma e ampliação do Posto de Saúde da CAIP, com a construção de três salas para consultórios 

e um auditório para palestras.  

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 027/2017 

Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Início das atividades do laboratório clínico existente na CAIP. 

EM DISCUSSÃO: Não houve 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 028/2017 

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Cessão de quatro servidores municipais para exercerem as funções de guarda e escrivão na 13ª 

Seccional Urbana da Polícia Civil de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
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REQUERIMENTO Nº 029/2017 

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Ampliação do muro e do refeitório da E.M.E.F. Hilda Oliveira Sá, localizada no bairro Nagibão. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 034/2017 

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita que quando da reforma do prédio do Hospital Municipal de Paragominas 9HMP), possa 

remover a entrada que dá acesso à Avenida Presidente Vargas, devendo ser criada uma nova entrada pela 

Rua Ernesto Geisel, atrás do HMP, Rua do Contorno ou Rua Washington Luís, localizadas nas laterais do 

prédio. 

EM DISCUSSÃO: A autora do requerimento justificou que atualmente com a entrada pela Av. Presidente 

Vargas, o acesso aos usuários é dificultado, visto que há um semáforo logo em frente ao HMP. Portanto, com 

a reforma do prédio, espera que o problema seja solucionado. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 035/2017 

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Acréscimo de uma linha de transportes públicos para o bairro Juscelino Kubitscheck. 

EM DISCUSSÃO: A autora argumentou a necessidade do serviço naquela localidade. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 036/2017 

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO:  Implantação do Programa Navega Pará na praça do bairro Jardim Atlântico.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 013/2016 

ASSUNTO: Dispõe sobre a proibição de corte de fornecimento de água e energia elétrica às sextas-feiras, 

sábados, domingos, vésperas e dias de feriados, no município de Paragominas. 
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A senhora presidente solicitou ao relator do veto que fizesse a leitura do relatório final. O vereador João de 

Castro Glória, relator do veto na comissão de justiça, legislação e redação de leis, procedeu a leitura da 

matéria em questão. 

Em seguida, a senhora presidente colocou em votação nominal o veto, solicitando à 1ª secretária que 

realizasse a anotação do número de vereadores contra e a favor do mesmo. E na oportunidade explicou que 

votando “SIM’ estarão votando para manter o veto ao projeto; e votando “NÃO” estarão votando para 

rejeitar o veto ao projeto. 

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes votou sim; Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro votou não; 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes (ausente do plenário); Vereadora Fabiana Santos Silva votou sim; 

Vereador Francisco Lopes da Silva votou sim; Vereador Hesio Moreira Filho votou sim; Vereador João de 

Castro Glória votou sim; Vereador Manoel Brasilino da Fonseca votou sim; Vereador Mauro Roberto Dias de 

Oliveira votou sim; Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz votou sim; Vereadora Denise Terezinha Gabriel 

votou sim. Após a conferência dos votos nominais, a Presidente anunciou que o VETO TOTAL ao Projeto de 

Lei 013/2016 foi MANTIDO e o resultado será informado ao Executivo Municipal. 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

A Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro esclareceu que votou contra o veto do prefeito não pelo teor 

da matéria e sim pela forma como a mensagem do executivo chegou a esta casa, considerando as pessoas 

que não pagam suas contas em dia como uma minoria desqualificada, posto que com o alto índice de 

desemprego na cidade, não acredita que seja uma minoria, além de que enquanto parlamentar defende a 

população não achando justo que o executivo use o termo “desqualificada” em relação aos cidadãos de nossa 

cidade pela razão expressa e pede que o mesmo seja notificado para que se retrate. 

O vereador Hesio Moreira Filho disse em relação ao veto que há que se respeitar o que é de competência 

da câmara e o que é de competência do executivo, sendo assim, acredita que o projeto deveria ter sido 

emendado desde a legislatura passada, quando o projeto foi apresentado, sendo assim, entende que o 

projeto é inconstitucional. A análise que foi feita pela comissão foi a sua legalidade e não se é um projeto 

bom ou não.  

A vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que o que está se discutindo não é mais o projeto e sim o 

veto, e o veto foi aprovado pelos vereadores em razão de alguns dispositivos do projeto de lei que estão em 

desacordo com a constituição. 

Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão às 11:05 horas. 

 

 

 


