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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 006/2017 

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

Data: 07/03/2017 Início: 09:15h                        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 010/2017.  

INTERESSADO: Poder Legislativo   

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

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 

 

PROJETO DE LEI Nº 011/2017.  

INTERESSADO: Poder Legislativo   

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Dispõe sobre a criação de restaurante popular em Paragominas, na forma que indica e dá outras 

providências. 

A Senhora Presidente encaminhou os mesmos às comissões. 

TRIBUNA POPULAR – A senhora Presidente Denise Gabriel, conforme os termos da resolução 002/2001, 

aprovada pelo legislativo de Paragominas, com anuência da comissão de justiça que fez a análise do assunto 

a ser tratado por esta associação na tribuna popular desta casa de leis, concedeu a palavra à senhora Lediana 

Medeiros da Silva, Presidente da Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Colônia Oriente, que 
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fez uso da palavra onde trouxe ao conhecimento dos parlamentares a situação vivida atualmente pelos 

moradores da Colônia Oriente. Na oportunidade a senhora Lediana informou que os colonos encontram-se 

na iminência de serem desapropriados de suas terras em virtude de ação judicial. Disse que os mesmos 

residem no local há mais de 14 anos, onde contam com escolas, estradas e outras benfeitorias, solicitou o 

apoio e a intercessão dos vereadores para a resolução desta situação.        

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho pronunciou-se em defesa dos colonos da Colônia Oriente, onde 

disse que essa luta é de todos, que irá lutar junto com os colonos para que recebam a documentação 

necessária das suas propriedades.  

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz parabenizou todas as mulheres pelo seu dia, mencionou o 

acontecimento que deu origem a esta data, o massacre de 129 mulheres durante uma greve em Nova York. 

Disse que reconhece o trabalho realizado pela senhora Lediana em prol do seu povo da Colônia Oriente e se 

colocou à disposição para ajudar. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro prestou sua homenagem a todas as mulheres em virtude do 

dia da mulher. Colocou-se à disposição dos moradores da Colônia Oriente para lutar em prol dos mesmos e 

sugeriu a participação do Poder Executivo Municipal no caso.  

Vereador João de Castro Glória se expressou parabenizando as mulheres pelo seu dia. Rendeu homenagem 

à senhora Lediana pela sua garra e coragem em defender os moradores da Colônia Oriente. Sensibiliza-se 

com essa situação, disse que tal problema não vem de hoje, se coloca à disposição para buscar um bem 

comum e sugere aos vereadores que se coloquem no lugar das famílias. Em seguida falou sobre a demora no 

atendimento bancário em Paragominas, informa que existe uma lei municipal que trata do assunto e não é 

cumprida. Dando sequência ao seu pronunciamento, o vereador disse que esteve em visita à comunidade 

indígena Amanayés, se sentiu muito feliz pela receptividade e parabenizou os indígenas pelo cuidado com a 

natureza, se sensibilizou com o sofrimento dos índios na questão do transporte quando precisam se deslocar 

até Paragominas, uma vez que os mesmos utilizam canoas em longas jornadas pelo Rio Capim. Disse também 

que esteve no bairro Nova Esperança e recebeu dos moradores um abaixo-assinado que pede a manutenção 

das ruas do bairro que estão se deteriorando em virtude das fortes chuvas. 

Vereadora Fabiana Santos Silva se expressou agradecendo o apoio da Câmara Municipal de Paragominas 

nas ações realizadas na Colônia Potiritá que disponibilizou exames e outras atividades para a população local. 

Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia em nome da líder Lediana, reconhece que a luta é grande, pois 

já passou por situação semelhante, recorda que a Colônia Potiritá quase virou um Eldorado dos Carajás por 

conta do conflito por terra, se solidariza e se coloca à disposição para ajudar. 

Vereador Hesio Moreira Filho parabenizou as mulheres pelo seu dia e fez uma explanação do trágico 

acontecimento que deu origem ao dia da mulher. No tocante a questão da Colônia Oriente o vereador se 

colocou à disposição para ajudar não somente como parlamentar, mas também uma análise jurídica do caso. 

Se expressou quanto ao tempo no atendimento bancário em Paragominas, disse que levou essa situação ao 

Procon e questionou o órgão sobre a fiscalização realizada no atendimento bancário, onde foi informado que 

o órgão necessita da nomeação de um servidor para exercer a função fiscalizatória. Finalizou informando que 

enviou ofício à Prefeitura Municipal para que viabilize a referida nomeação. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira saudou todas as mulheres em nome da senhora Lediana. 

Reconhece a luta dessas famílias, sabe que essa luta significa tudo para essas famílias, disse que é preciso a 
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intervenção do poder legislativo para que tome as providências necessárias que o caso requer, sugere o apoio 

do departamento jurídico da Câmara Municipal aos colonos, considera o caso delicado e necessita de um 

olhar especial. Fez coro aos demais parlamentares ao parabenizar todas as mulheres pelo seu dia e explanou 

com indignação um fato ocorrido em Paragominas que expôs a intimidade de uma jovem em redes sociais. 

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes se expressou sobre a visita do prefeito à CAIP, onde entregou uma 

ambulância adquirida com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual Raimundo Melo, 

o vereador relatou a alegria e felicidade de todos e a parceria firmada com a Prefeitura Municipal que se 

comprometeu com a manutenção, motorista e combustível para o veículo. Em seguida, parabenizou seu 

colega vereador João de Castro Glória pelo apoio aos índios da tribo Amanayés e sente-se feliz em ter mais 

um companheiro em defesa dos índios. Posteriormente, rendeu homenagem às mulheres e pediu que todas 

ficassem de pé e pediu uma salva de palmas. Solidarizou-se com os colonos da Colônia Oriente, relatou sua 

luta na Caip e disse que está à disposição para ajudar. 

Vereador David Sodré Honorato se sensibiliza com a situação dos colonos da Colônia Oriente, disse que esta 

casa estará sempre de portas abertas e que todos os vereadores devem se manifestar e sugerir uma 

audiência com o Governador do Estado para sanar essa questão da Colônia Oriente, alerta da iminência de 

uma tragédia em decorrência desse conflito, sugeriu a expedição de uma moção de apoio ao movimento e a 

encaminhe ao Governador. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes fez uma explanação com relação à questão da Colônia Oriente, 

discordou da decisão do juiz e criticou a morosidade da justiça, lembrou que temos um deputado estadual e 

outros representantes de Paragominas junto ao alto escalão do Governo do Estado, razão pela qual sugeriu 

a intervenção dessas autoridades nesse caso e se coloca à disposição para ajudar. Enfatizou que reconhece 

a falha no atendimento bancário em Paragominas em virtude da demora, lembrou que existe uma lei 

municipal que versa sobre o tempo do atendimento bancário, porém deve haver a denúncia por parte do 

cidadão, enquanto não houver essa denúncia nada irá mudar. O vereador encerrou homenageando as 

mulheres. 

Vereadora Denise Terezinha Gabriel ao fazer uso da palavra cumprimentou a todos, em especial os colonos 

da Oriente e os índios Amanayés, relembrou das lutas da vereadora Fabiana Santos Silva que há tempos luta 

pela Colônia Potiritá, irá estudar as formas que a Câmara Municipal poderá intervir nessa situação. Disse que 

falta divulgação da lei que estabelece parâmetros no tempo gasto do atendimento bancário em Paragominas 

e disse que nada se resolve sem que haja denúncia. Sensibilizou-se com a situação dos índios Amanayés no 

tocante ao transporte, e que está disposta a ajudar. Em seguida, mencionou o pioneirismo de Paragominas 

em municipalizar a saúde e no cuidado com a saúde indígena. Finalizou fazendo uma explanação sobre a 

situação da mulher na sociedade, lembrou das cinco parlamentares eleitas em Paragominas e parabenizou 

todas as mulheres pelo seu dia.                    

Vereador Francisco Lopes da Silva disse que está à disposição da presidente da Associação dos Mini e 

Pequenos Produtores Rurais da Colônia Oriente senhora Lediana para ajudar no que for preciso, parabenizou 

todas as mulheres pelo seu dia. Em seguida, disse que irá se empenhar para a criação da guarda municipal 

que tem o intuito de diminuir a violência em Paragominas. 

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
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REQUERIMENTO Nº 030/2017  

Autoria do Vereador David Sodré Honorato 

ASSUNTO: Realização de Audiência Pública para tratar do valor cobrado na comercialização e distribuição do 

gás de cozinha em Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  

 

REQUERIMENTO Nº 031/2017  

Autoria do Vereador David Sodré Honorato 

ASSUNTO: Instalação de uma Casa Lotérica no Bairro Jaderlândia.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 032/2017 

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho  

ASSUNTO: Modificação do projeto arquitetônico das calçadas e passeios da Avenida Presidente Castelo 

Branco, além do aumento no número de vagas para estacionamento de carros e motos. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 033/2017 

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Revitalização da sinalização horizontal, adaptação e implantação da sinalização vertical e 

instalação da iluminação pública, no trecho que corresponde à rotatória do cruzeiro até a ponte nas 

proximidades da empresa Expama na Rodovia dos Pioneiros. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 037/2017 

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Manutenção da Rua Barão de Mauá, localizada no Bairro Jaderlândia.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 038/2017 

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Manutenção da Rua da Paz, Travessa Bom Jardim e Rua Pinheiro, localizadas no Bairro Nova 

Esperança.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

  

REQUERIMENTO Nº 039/2017 

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Construção de uma ponte sobre o Rio Uraim, na Rua Durval Nolasco, Bairro Promissão I. 
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EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 040/2017 

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Regularização do Bairro Camboatã II. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 041/2017 

Autoria do Vereador Manoel Brasilino da Fonseca 

ASSUNTO: Reforma geral e revitalização da Praça do bairro Jardim Atlantico. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 042/2017 

Autoria do Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes 

ASSUNTO: Criação do Fundo e Conselho Municipal de Cultura e Desporto. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2017  

INTERESSADO: Poder Legislativo 

ASSUNTO: Autoriza a doação de cestas básicas a servidores e assessores da Câmara Municipal de 

Paragominas.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão às 11:30 horas. 

 


