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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 008/2017 

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

Data: 21/03/2017 Início: 10:01h                        Encerramento: 12:06h 
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 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. 

 

PROJETO DE LEI Nº 013/2017.  

INTERESSADO: Poder Legislativo   

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

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 e dá outras providências. 

 

A Senhora Presidente, vereadora Denise Gabriel, encaminhou os mesmos às comissões. 

O Senhor Vereador Davi Sodré Honorato solicitou à presidente da Mesa que se fizesse 1 minuto de silêncio 

em memória do pastor Raimundo Fernandes Nascimento, conhecido como Pr. Fernandinho, da igreja 

Assembleia de Deus, falecido recentemente. 
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Assentido pela presidente, que solicitou a todos que ficassem de pé em memória do referido senhor. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro manifestou-se em repúdio ao aumento da tarifa de 

distribuição de água pela SANEPAR, uma empresa que teve aporte de quase 50% de seus recursos em 

investimentos da empresa Vale, no ano de 2008; em 2014 a câmara apresentou uma lei que diz que quem 

decide o aumento da tarifa é o conselho de saneamento do município e a prefeitura; disse que o conselho 

aprovou o aumento e que esta vereadora solicitou cópia da ata da sessão no dia 18 de março e até o 

momento ainda não foi concedida à vereadora; vivemos em período de crise econômica, onde muitas 

famílias não têm condições de arcar com a tarifa mínima e que, portanto, não pode ser repassado esse 

aumento de 18%; e acrescentou que o aumento ainda não foi decretado pelo prefeito, entretanto, nas contas 

de água, já está sendo informado que o mesmo irá acontecer, sendo assim, acredita que a hierarquia não 

está sendo respeitada; disse que o gás já sofrerá aumento, o índice de desemprego no município é alarmante, 

e que por conta de tudo isso, é inviável que este aumento chegue neste momento. Em seguida, falou que 

estes vereadores não estão parados, há uma agenda de fiscalização aos órgãos públicos desta casa, sendo 

assim, os vereadores vêm cumprindo com o papel para o qual foram eleitos. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz referiu que hoje é o dia mundial da árvore, que é um dia especial, 

e, em seguida, falou que na semana passada houve uma série de reuniões acerca do Programa Município 

Verde, que contou com a participação de secretários de meio ambiente de diversos municípios, e que estes 

vereadores estiveram presentes. Fez uma homenagem póstuma ao Pr. Fernandinho, que muito fez pela 

comunidade evangélica do município. Posteriormente, disse que quer dar apoio ao requerimento da 

vereadora Alice de Almeida, que solicitou transporte coletivo para atender aos moradores dos bairros Buriti, 

JK1 e JK2. Falou que os vereadores não conhecem todas as demandas da população, e nessas visitas às 

comunidades e conversando com a população local, tomam conhecimento sobre suas dificuldades, dentre 

as quais cita que em alguns bairros há vias muito movimentadas onde há índices de acidentes de trânsito, e 

a população pede a instalação de redutores de velocidade, pelo que esclarece que tais redutores já foram 

extintos pela gestão local, mas há meios de regular a velocidade dos veículos nesses perímetros; outra 

demanda é quanto aos banheiros públicos que são inexistentes na praça do ginásio onde há uma grande 

movimentação, e as pessoas têm utilizado o espaço público para satisfazer-se, o que gera odores 

desagradáveis no local. 

Vereador João de Castro Glória parabenizou o senhor Zé da Fosse, 85 anos de idade, e a Senhora Maria 

Padeira, 80 anos de idade, ambos pioneiros deste município, que aniversariaram esta semana. Anuiu à nota 

de repúdio da vereadora Alice de Almeida em relação ao aumento da tarifa de água; outra situação 

inaceitável é a falta de atendimento do Ministério do Trabalho quanto a carteira de trabalho e seguro 

desemprego, dificultando ainda mais a vida do trabalhador; e solicitou que esta casa convidasse o 

responsável pelo órgão para dar um esclarecimento. Em seguida, falou sobre o hospital municipal, onde o 

Ministério Público realizou fiscalização e constatou algo já sabido por todos nós, a falta de médicos e médicos 

que recebem sem cumprir o expediente; esta situação se repete nos postos de saúde; houve uma situação 

onde o teto do posto de saúde do bairro Jaderlândia desabou sobre a cabeça das pessoas, há um só copo 

para todos os usuários tomarem água, além de que há um criatório de pombos no teto desse posto; disse o 

vereador Davi Sodré Honorato visitou o local e pediu explicações à secretaria de saúde que respondeu que 

nada se pode fazer porque não há recurso; então, se prega uma coisa, dizendo que o sistema de saúde local 

está atuando a contento, mas isto não é totalmente verdadeiro; disse que houve um mutirão de limpeza no 
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hospital municipal nesse final de semana, cuja intenção é boa, entretanto, foi feito de forma irresponsável, 

posto que as pessoas que estavam limpando não tinha equipamentos de segurança e Deus queira que 

ninguém seja contaminado. Acrescentou que os vereadores têm fiscalizado os locais públicos com objetivo 

de averiguar se os serviços acontecem da forma adequada. Aprendeu que a base da democracia é ouvir o 

povo e recentemente retirou um projeto de lei de sua autoria, pois ouviu as pessoas que seriam atingidas 

diretamente com o projeto e entendeu que não era o momento de apresentá-lo. 

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes cumprimentou os aniversariantes do dia, que são pioneiros do 

município. Em seguida, disse que hoje é dia da árvore, e deveríamos realizar uma homenagem aos 

proprietários de terras de nosso municípios que possuem reserva florestal, enquanto tantos outros lutam 

pelo manejo florestal que é uma forma de conseguir continuar extraindo árvores de suas propriedades; em 

seguida, falou sobre a forma prejudicial com que se está realizando a “limpeza” de propriedades, que é 

através de veneno atirado de avião, que mata as matas ciliares, destruindo nossos rios; disse que deveríamos 

ter um programa de incentivo de plantio de árvores nas margens dos rios; e vê ameaçado o nosso município 

verde, onde carradas e carradas de madeiras saem de forma ilegal das áreas indígenas, deixando nossas 

fronteiras; e se não nos preocuparmos logo com essa situação, nossos filhos e netos irão pagar por isso. 

Vereador Hesio Moreira Filho disse que hoje é um dia emblemático em nosso país, dia da árvore, e devemos 

aproveitar para incentivar o plantio de árvores e fiscalizar nossas reservas florestais; disse que foi estagiário 

no IBAMA e percebeu que o modo de gerenciar aquela autarquia federal era simplesmente de punir e não 

educar; precisamos olhar para a questão da sustentabilidade; e que depois de amanhã haverá um seminário 

sobre energias renováveis, organizado pela COOBER, uma iniciativa local pioneira no Brasil; sempre acreditou 

que precisamos desenvolver uma cidade inteligente e acredita que a COOBER é uma iniciativa que vem 

colaborar com isso; em seguida, falou sobre o projeto de lei de sua autoria, lido nesta manhã, que visa 

incentivar o cultivo da citronela e crotalária, como método natural de combate à dengue; reforçou as palavras 

do vereador João Glória sobre a questão das carteiras de trabalho, que precisamos ter esse serviço no 

município. 

Vereador Davi Sodré Honorato cumprimentou o público e em especial o mais novo filiado do PSB, o ex-

vereador desta casa, senhor Jorge Quadros; em seguida, falou sobre o pastor Fernandinho, que foi exemplo 

como pastor, cidadão e pai de família, e que, no campo missionário, pastoreou nove igrejas no estado do 

Piauí, senhor que fez história neste município e por onde passou; homem que desde cedo trabalhou para 

sustentar seus irmãos, visto que seu pai falecera quando ele ainda era jovem; posteriormente falou sobre o 

posto de saúde do bairro Jaderlândia, questão levantada pelo vereador João Glória, dizendo que já cobrou 

muitas vezes a melhoria deste PS, inclusive quando o prefeito esteve nesta casa, recentemente, tendo lhe 

respondido que haverá uma licitação para a reforma de todos os postos, dentre os quais o do bairro 

Jaderlândia; mas gostaria que o prefeito apresentasse uma medida emergencial enquanto a licitação não é 

realizada, visto que aquele é um bairro muito populoso, com mais de 10 mil habitantes; disse que não possui 

um meio de comunicação para divulgar o seu trabalho, apenas as redes sociais, mas tem buscado trabalhar 

em prol dessa população; pediu à presidente que lhe permitisse quebrar o protocolo para homenagear a 

senhora Maria Padeira, pelos seus 80 anos. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes se referiu sobre as quadrilhas juninas, onde jovens querem 

contribuir com a cultura fazendo a sua parte, e percebe que quem quer fazer cultura no município, tem que 

andar com “o pires nas mãos”, que há uma falta de reconhecimento por essas pessoas, onde são obrigados 

a ensaiar na chuva, jogados ao relento, sem o mínimo de apoio; não podemos deixar os nossos jovens jogados 
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ao relento, para que não desistam; estes jovens não estão pedindo dinheiro, estão pedindo um local seguro 

para ensaiarem, para fazerem bonito nos concursos levando o nome desse município aonde forem; pede que 

esta casa acione o executivo para dar o devido apoio a estes jovens; precisamos incentivar os projetos 

socioculturais para que não caiam na marginalidade. Posteriormente, falou sobre a saúde municipal, onde 

há situações no mínimo descabidas, mas guardará sua opinião para depois que o prefeito der sua justificativa. 

Sobre o assunto levantado pela vereadora Vera Lúcia quanto aos banheiros na praça do ginásio, na verdade, 

está faltando o poder público fazer o seu papel no sentido de implantar banheiros públicos, o Lago Verde é 

um exemplo de uma obra fantástica, mas não possui sequer um banheiro público; questionou como uma 

obra como esta, pensada pelo público, para a família, e não ter um hall de banheiro público, inclusive com 

fraldário, ainda que terceirizado; a mesma coisa na praça do ginásio. Falou ainda sobre a questão da 

segurança pública, dizendo que precisamos aumentar o efetivo da nossa polícia, onde 170 policiais do 

batalhão de Paragominas trabalham na região, tendo que se dividir entre quatro municípios, ficando apenas 

80 na cidade, onde 40 está de folga, permanecendo apenas 40 na ativa; precisamos cobrar das autoridades 

estaduais para trazer um retorno à nossa população, e não reduzindo em 1 hora o atendimento de 

estabelecimentos noturnos; desta forma, estaremos punindo a população e não os bandidos; sobre a água, 

disse que temos a água mais barata do Brasil, é preciso de um reajuste sim, para acompanhar os 

investimentos, os custos, mas não agora, justamente no momento em que o povo do município está tomando 

a pior água da SANEPAR. Em aparte, a vereadora Alice de Almeida disse que no Inciso 43 da Lei, para que a 

tarifa aumente, é preciso que a agência esteja oferecendo um produto de qualidade, e vemos que não está. 

O vereador Antonio Batista disse que a água está fazendo mal à população, chegando barrenta às torneiras. 

Esse momento, portanto, não é de aumento, é de desconto em respeito aos usuários da água. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, em nome dos aniversariantes, cumprimentou a todos. Disse 

então que este é um dos municípios mais bem geridos no estado; disse que temos problemas na saúde, mas 

não devemos entrar em pânico e devido a algumas imprudências esquecer que nossa cidade é uma referência 

na saúde; que atendemos pessoas tanto do município quanto de fora; que temos um atendimento de alta 

complexidade no município; mas precisamos sim cuidar dessas falhas particulares, para que não piorem. 

Manifestou-se também sobre a Operação Carne Fraca, da polícia federal, e falou com muito pesar sobre as 

notícias veiculadas sobre o assunto, onde a crise no setor produtivo brasileiro ganhou repercussão nacional; 

para nós é muito difícil de acreditar que o ser humano seja capaz de se corromper e adulterar produtos tão 

essenciais a toda a população; o nosso município possui um papel privilegiado, na verticalização do produto, 

onde as empresas locais vêm atendendo rigorosamente às normas sanitárias; nosso clamor é para que o 

consumidor paragominense valorize os nossos produtos locais, nos quais podemos confiar. 

Vereador Francisco Lopes da Silva disse que é contra o aumento da tarifa da água, dizendo que afetará 

diretamente aos mais carentes; cobrará mais atitude do secretário de saúde para melhorar o atendimento 

oferecido nos postos de saúde. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho disse que também não concorda com o aumento da tarifa de água 

neste momento, em virtude da qualidade da água oferecida pela agência, e que estes vereadores precisam 

de uma resposta da SANEPAR; quanto ao hospital municipal, disse que ocorreu um grande questionamento 

de falta de médicos, mas não podemos deixar de observar o quanto o hospital tem crescido, ampliando seu 

atendimento à população; sobre os banheiros públicos referidos na sessão, e que juntamente com os 

banheiros públicos, devemos cobrar bebedouros públicos. 
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PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

REQUERIMENTO Nº 057/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva  

ASSUNTO: Intercessão do Executivo Municipal para a legalização do Loteamento Jardim Amazônico (Laércio 

Cabeline II). 

EM DISCUSSÃO: A autora do requerimento rogou aos senhores vereadores que atendessem esse 

requerimento, beneficiando vários moradores que adquiriram terreno na loteamento em questão. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 058/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Adoção de medidas por parte do Executivo Municipal para a redução da velocidade na Avenida 

Deputado Fausto Fernandes e Avenida Barão de Araruna.  

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 060/2017.  
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Reforma do PM-BOX do bairro Jardim Atlântico.  

EM DISCUSSÃO: A autora do requerimento disse que há um índice muito grande de roubos na localidade, até 

mesmo contra estudantes, e que devemos aproveitar o prédio existente no local para que os policiais tenham 

um trabalho com mais qualidade. A vereadora Alice de Almeida é favorável e acredita que os PM-BOX devem 

voltar a funcionar no município para que a população tenha aonde se dirigir no caso de uma emergência. Os 

vereadores Francisco Lopes Antonio Batista e Antonio Batista acreditam que a proposta é interessante, mas 

como citado em discurso, a polícia não tem efetivo suficiente para atender, ainda assim, votam a favor do 

requerimento. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 061/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho  

ASSUNTO: Encaminhamento da minuta de Anteprojeto de Lei ao Executivo Municipal que sugere a criação 

do Programa de Triagem Auditiva Neonatal (Teste da Orelhinha). 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 062/2017.  
Autoria do Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes 

ASSUNTO: Revitalização e pavimentação das ruas Beira Rio, Claudio da Luz Pereira e Pastor Manoel Moraes, 

localizadas no bairro Uraim II. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 063/2017.  
Autoria do Vereador Manoel Brasilino da Fonseca 
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ASSUNTO: Instalação de iluminação pública na Colônia do Uraim. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 064/2017.  
Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Reforma e ampliação na quadra de esportes da praça Pastor Gutenberg, localizada no bairro 

Promissão I. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 065/2017.  
Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Poder Legislativo Municipal que oficie o Governo do Estado do Pará, com vistas à cessão 

do prédio ocioso localizado na Rua Lameira Bitencourt com a Rua Presidente Castelo Branco, para instalação 

de órgãos municipais, tais como, SINE, EMISSOR DE CARTEIRA DE RG, PROCON, dentre outros. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 066/2017.  
Autoria de Todos Vereadores da Câmara Municipal de Paragominas 

ASSUNTO: Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública no Município de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

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 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 
 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

 

A senhora Presidente Vereadora Denise Gabriel disse que na manhã desta quarta-feira haverá uma reunião 

com o novo comando do 19º BPM, com intuito de esclarecer e traçar os planos com relação à segurança de 

nosso município; falou ainda sobre a reunião com o MP e a comissão de saúde, com relação aos médicos do 

município; teremos uma semana cheia de reuniões; e todas as discussões aqui são para continuarmos 

melhorando enquanto município, que somos diferenciados sim em relação a outros municípios, mas 

devemos continuar melhorando para chegarmos à excelência que tanto almejamos. Não havendo mais 

assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão às 12:06 horas. 


