
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | ATA ORDINÁRIA Nº 010 | 04 DE ABRIL DE 2017 |JQ 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 010/2017 

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

Data: 04/04/2017 Início: 09:21h                        Encerramento: 10:44h 
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  
Ausências justificadas 
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 014/2017 

Interessado: Poder Executivo 

Assunto: Cria o Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de Paragominas e dá outras 

providências. 

Projeto de Lei Nº 015/2017 

Interessado: Poder Legislativo 

Assunto: Reorganiza e consolida a estrutura administrativa e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 

dos Servidores da Câmara Municipal de Paragominas e dá outras providências. 

Projeto de Lei Nº 016/2017 

Interessado: Poder Legislativo 

Assunto: Denomina vias públicas dos Residenciais “Morada do Sol” e “Morada dos Ventos” e dá outras 

providências. 

Projeto de Lei Nº 017/2017 

Interessado: Poder Legislativo 

Assunto: Cria o bairro denominado Sol Nascente e dá outras providências. 

Projeto de Lei Nº 018/2017 

Interessado: Poder Legislativo 

Assunto: Cria o feriado do dia subsequente ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré e dá outras providências. 
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FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador João de Castro Glória cumprimentou o público presente e disse que ainda nesta manhã atendeu 

ao convite da Secretaria Municipal de Cultura do Município para conhecer as necessidades das quadrilhas 

juninas existentes na cidade. Disse que percebeu que se trata de um evento magnífico que tem atraído a 

atenção de outros municípios para o nosso. Disse que ficou feliz pois o prefeito municipal aumentou o recurso 

para as quadrilhas, passando a ser de R$ 5 mil reais, contribuindo ainda mais com essa cultura popular. 

Acrescentou que este movimento tem além de tudo um lado social que integra pessoas que poderiam estar 

marginalizadas e no mundo na criminalidade. Comunicou que a prefeitura deverá a partir do ano que vem 

dar a devida atenção a esses grupos, não só durante o período da festa, mas no decorrer do ano, quando dos 

ensaios, para que os mesmos não fiquem desabrigados, ensaiando na chuva e no sol. Disse em seguida que 

esteve visitando duas outras secretarias, sendo as quais a de obras e a de agricultura, haja visto que sente a 

ausência das mesmas em relação a algumas necessidades do município nesse período de chuva, pelo que foi 

esclarecido de forma satisfatória pelos seus respectivos secretários de que o período de chuva os 

investimentos em obras de ambas as secretarias seriam em vão, pois as enxurradas não permitem que as 

obras se sustentem e é inviável a sua realização, devendo esperar o verão para realizá-las de forma eficaz. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos, dizendo que são bem-vindos a esta casa 

e agradeceu por reservarem um tempo para comparecer ao plenário desta casa. Deu início ao seu 

pronunciamento dizendo que as árvores frutíferas são aquelas que mais levam pedradas, que este é um 

provérbio que cabe muito bem ao momento atual da administração municipal. Disse que esteve na secretaria 

de saúde do município, onde o secretário explanou sobre os casos de verminoses que tem crescido, mas a 

secretaria tem realizado ações combativas para minorar esses casos. Também esteve na secretaria de meio 

ambiente, onde a secretária comunicou que estivemos recebendo uma visita de comitiva da Indonésia, 

ocasião em que a secretária foi convidada a viajar àquele país para que desse palestras ensinando como 

funciona a nossa secretaria que tem chamado a atenção pela sua gestão eficiente. Comunicou que a esta 

câmara esteve visitando o Hospital Municipal dizendo que o mesmo passa por uma adequação que irá 

melhorar em muito o atendimento ao público. 

Vereadora Fabiana Santos Silva disse que recebeu uma carta de popular que se queixa da falta de respeito 

de alguns condutores de veículos quanto à faixa de pedestres. Em seguida, disse que temos no plenário três 

representantes da agricultura familiar, que são os senhores Jacinto, Maele e Manoel que estiveram em 

conferência representando o município. Falou sobre as dificuldades que muitos jovens estão tendo na 

aquisição da carteira de trabalho em nosso município, dificultando ainda mais o acesso ao primeiro emprego.  

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes cumprimentou a todos e disse que ontem foi seu aniversário e que 

teve um problema de saúde na família, mas que teve condições de ajudá-la. Agradeceu ao secretário de 

saúde, senhor Flávio Garajau, que esteve na CAIP durante o conversando com enfermeiro e técnicos de 

enfermagem com o objetivo de melhorar o atendimento na comunidade. Cumprimentou também os 

representantes da agricultura familiar presentes à sessão, pela sua atuação na zona rural, e tem certeza de 

que as suas ações irão melhorar a vida do homem do campo. Disse que não se sente mais só na defesa do 

homem do campo como em outra legislatura, pois há outros parlamentares que também estão na defesa do 

produtor rural. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou à Mesa e ao público presente e agradeceu ao 

convite por estar hoje na Secult, disse que nos últimos dias esteve procurando esta secretaria juntamente 

com alguns jovens desportistas, pessoas estas que não têm o conhecimento de que a Secult pode dar-lhes 

um suporte. Disse que os vereadores são muitas vezes criticados por apresentarem requerimentos que não 
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são de imediato atendidos, mas esta é uma prerrogativa do vereador e continuará apresentando as 

demandas da cidade ao executivo. Comunicou que esta casa tem uma agenda de visitas a órgãos públicos, 

no intuito de fiscalizar e poder contribuir de forma coesa. Lembrou que alguns vereadores estiveram 

conversando com o defensor público e todos as esferas públicas neste município têm buscado trabalhar em 

prol do desenvolvimento deste município. Disse que o trabalho do vereador não se limita ao âmbito da 

câmara, nem a estas sessões, mas é no dia-a-dia 

A senhora presidente passou a presidência à vice para se pronunciar da tribuna. 

Vereadora Denise Gabriel lembrou que teremos uma audiência pública sobre mobilidade urbana no dia 05, 

às 17 horas, onde será falado sobre a adequação do município às nossas novas necessidades. Disse que a 

saúde é um problema do país inteiro, mas ouviu do presidente do sindicato dos médicos, de que Paragominas 

é o município que possui a maior cobertura na saúde, razão pela qual, pessoas de diversos outros municípios 

procuram atendimento aqui. Um grande problema no nosso país é a contratação de médicos. Disse que estes 

vereadores estiveram visitando o Hospital Municipal e referiu que em breve estará funcionando a UCI 

neonatal, e falou que o grande gargalo não é a sua construção, que custou R$ 2 milhões, e sim, a sua 

manutenção, que custará R$ 200 mil reais por mês ao município. Falou sobre o entusiasmo das pessoas que 

movimentam a cultura no município, percebida na reunião desta manhã na Secult, e que precisam de uma 

atenção especial. Em seguida, falou sobre a questão ambiental, onde a população tem um papel muito 

importante, pois não adianta a gestão municipal realizar a coleta, se o povo não continua poluindo, e vamos 

buscar meios de conscientizar a população. Disse também que dentro da agenda das visitas da câmara, está 

elencada a Hydro. Por último, disse que estes vereadores precisam dar um suporte à cooperativa de resíduos 

orgânicos na Morada dos Ventos, para que a usina passe a funcionar logo. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que precisa fazer um adendo a um dos projetos que vieram 

para a leitura, é o projeto que cria o conselho de segurança, e aproveita para recordar que na semana passada 

foi apresentado por ele, a criação do conselho de cultura e do fundo de cultura, e gostaria que o prefeito 

pudesse apresentar a esta casa a matéria para análise e posterior aprovação. Lembrou que no ano passado 

foi aprovado por esta casa o sistema municipal de cultura. O pequeno apoio que os grupos culturais recebem 

é bem-vindo, mas é importante que tenhamos o conselho de cultura e o fundo de cultura, que vem 

justamente para contemplar estas manifestações culturais. Pede que esta casa reitere o requerimento 

apresentado por este vereador, visto que esta luta deve ser de todos. lembra que o Ministério da Cultura 

Lança editais em valores que podem beneficiar muitos projetos culturais e que a Secult não pode concorrer 

porque não há conselho nem o fundo, que é uma das exigências do Ministério para ter acesso aos recursos. 

Vereador Davi Sodré Honorato cumprimentou a todos e parabenizou ao vereador Antonio Ailton Dias 

Mendes, que no dia de ontem completou 55 anos de vida; parabenizou também o Pr. Eliezer, presidente da 

Igreja Assembleia de Deus, que também aniversariou no dia 03 de abril. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 059/2017.  

Autoria das Vereadoras Fabiana Santos Silva e Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicitam ao Executivo Municipal a manutenção da estrada que liga a Colônia Potiritá à Colônia 

Oriente. 

Em discussão: Não houve. 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | ATA ORDINÁRIA Nº 010 | 04 DE ABRIL DE 2017 |JQ 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 072/2017.  

Autoria do Vereador David Sodré Honorato  

ASSUNTO: Solicita a intercessão do Executivo Municipal junto a Celpa, para a substituição dos postes de 

madeira por postes de concreto no bairro Angelim.  

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 073/2017.  

Autoria do Vereador David Sodré Honorato  

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a reforma e a construção da cobertura da quadra de futsal do 

bairro Nova Conquista. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 074/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal implantação de academia ao ar livre na praça do bairro Uraim II. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 075/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a instalação de um semáforo manual com botoeira para pedestres 

em frente à Fundação Bradesco. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 076/2017.  

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura que retome a 

tradicional comemoração no Parque Ambiental em alusão ao Dia das Crianças. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 077/2017.  

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro  

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura que crie um “Skate 

Park”. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 078/2017.  

Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho 
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ASSUNTO: Encaminhamento da minuta de Anteprojeto de Lei ao Executivo Municipal que sugere a criação 

da Política Municipal de Controle Populacional de Animais Abandonados e a criação do Centro de Controle 

de Zoonoses – CCZ. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 079/2017.  

Autoria do Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal através da Secretaria de Infraestrutura e Departamento de 

Trânsito os estudos para abertura de uma avenida para interligar o centro da cidade aos bairros Olga Moreira, 

Promissão e Parque IV. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 080/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a reforma e revitalização do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), 

localizado no bairro Promissão I.  

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROCESSO 045/2017  

INTERESSADO: Poder Legislativo  

ASSUNTO: Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Paragominas, referente ao exercício financeiro de 

2004, de responsabilidade do ex-prefeito Shydnei Jorge Rosa. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 005/2017 

INTERESSADO: Poder Legislativo   

Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho 

ASSUNTO: Dispõe sobre a implantação de ciclovias/ciclofaixas quando da instalação de novos loteamentos 

no município de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
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PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Não havendo inscrição, a senhora presidente convidou a todos os vereadores a uma reunião na Sala das 

Comissões Permanentes, e desejou uma ótima semana a todos os presentes. Sem mais assunto a tratar, 

declarou encerrada a sessão às 10:44 horas. 

 

 

 


