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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 022/2017.  

INTERESSADO: Poder Executivo 

ASSUNTO: Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX, 
da Constituição Federal, e dá outras providências. 
 

PROJETO DE LEI Nº 023/2017.  

INTERESSADO: Poder Executivo 

ASSUNTO: Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, instituído e administrado pela 
Federação das Associações de Município do Estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de 
comunicação dos atos normativos e administrativos do Município de Paragominas. 

A Senhora Presidente encaminhou os mesmos às comissões. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 



Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e falou sobre os constantes 

casos de furtos nos postos de saúde de Paragominas, disse que o executivo municipal deve buscar 

uma solução o mais breve possível, sugere a união de forças entre o legislativo e o executivo, já está 

mobilizando os vereadores para ajudar nessa situação. Posteriormente disse que é preciso investir 

em meios que traga mais segurança: cerca elétrica, alarmes e vigilância para coibir a ação de 

criminosos. Está percebendo que nada está sendo feito e ninguém toma providências para resolver 

essa situação. 

Vereador David Sodré Honorato trouxe a questão da falta de médico no IML de Paragominas, 

afetando diretamente a população de baixa renda, ressalta que o IML dispõe de boa estrutura física 

e equipamentos, no entanto não tem médico legista. Disse que as pessoas que tem condições 

buscam o corpo em Castanhal, e quem não tem ficam em uma situação complicada. Recorda das 

diversas cobranças feitas nesta Casa em legislaturas anteriores, disse que um dos motivos da recusa 

dos médicos em não vir para Paragominas é a questão financeira, uma vez que o salário gira em 

torno de seis mil reais. Disse ainda que as famílias que não dispõem de recursos financeiros 

recorrem aos vereadores e a prefeitura municipal para realizarem o translado dos corpos de 

Castanhal à Paragominas, uma situação vergonhosa e inadmissível para uma cidade tida como 

modelo.  

Em aparte, a vereadora Denise Gabriel disse que reconhece que é necessária a adoção de medidas 

para o pleno funcionamento do IML de Paragominas, informa que o município tem cooperado com 

o órgão, pois tem servidores cedidos, ajuda na manutenção das atividades e realiza o serviço de 

translado de corpos. Sugere que é preciso incentivar que os médicos do município façam o curso de 

perito para trabalhar no IML de Paragominas, e assim aumentar a oferta de profissionais.  

Em aparte, David Sodré Honorato disse que nunca viu o executivo convidar membros desta Casa 

para ir até o governador levar essa demanda, reforça a necessidade de marcar uma audiência com 

o executivo estadual e buscar a solução deste problema. Segundo o parlamentar a população quer 

uma resposta, sobretudo a população de baixa renda. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz congratula-se com o vereador Davi Sodré Honorato, 

confirma e reafirma a necessidade de destinar médicos para o IML de Paragominas. Disse que em 

recente conversa com o prefeito municipal, o mesmo sugeriu formar uma comitiva e irem levar essa 

questão ao governador, sugere a mobilização de todos. Disse que esse não é um problema exclusivo 

de Paragominas, muitos municípios passam pela mesma situação.  

Em aparte, Hesio Moreira Filho disse que a questão da ausência do governo estadual não está 

somente no IML, mas em várias áreas. O vereador disse ainda que a prefeitura disponibiliza 

servidores em vários órgãos, que não é ônus somente da prefeitura e vivemos uma crise de falta de 

estado. Finalizou dizendo que a questão do IML é uma questão de segurança pública.  

Em aparte, Alice Tatiane de Almeida Leandro enfatizou que o executivo municipal está sendo 

omisso nessa questão, para a parlamentar o executivo arca com despesas em outras áreas, 

ajudando órgãos estaduais e esquece das responsabilidades do município. Finalizou dizendo que é 

preciso cobrar do estado. 



Retornando a palavra à Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz relembrou das dificuldades 

vividas por ela em 1985 quando era servidora pública e foi transferida para Ourilândia do Norte, 

passando privações, inclusive viajando de avião tipo “teco-teco”, presenciando violência das mais 

diversas formas. A vereadora fez essa explanação para exemplificar a recusa de médicos em atuar 

em municípios do interior que não oferecem as mesmas condições de vida que os grandes centros 

oferecem. Finaliza com a frase “O homem que passa por várias dificuldades e lutas, se torna sábio, 

competente e experiente”. 

Vereador João de Castro Glória sobre o IML disse que pelo fato do prefeito municipal ser do mesmo 

partido que o governador, o que era pra ser uma situação favorável, tem se mostrado o contrário 

na prática, não somente na questão específica do IML, mas em várias áreas, disse que o vereador 

Davi Sodré Honorato está equivocado, pois já houve reunião com o governador, porém o prefeito 

não levou nenhum vereador, e nenhuma providência foi tomada, espera que o executivo cobre mais 

do governo do estado, e os vereadores devem cobrar do executivo municipal. Tratando do assunto 

dos furtos nos postos de saúde de Paragominas, disse que foram vários furtos, relata a 

vulnerabilidade dos postos de saúde, uma questão levantada nesta Casa anteriormente e nada se 

fez. Em seguida, mencionou que funcionários e pacientes estão sendo assaltados, até existe uma 

empresa que faz o monitoramento e vigilância, porém não tem adiantado. Em seguida, falou da 

falta de ônibus do transporte escolar na zona rural, disse que crianças estão caminhando cerca de 

10 km a pé até a escola. Lembrou das demandas trazidas por ele em benefício da tribo Amanayés, 

disse que a escola da tribo recebeu novas cadeiras. Finalizou registrando com indignação a 

incoerência em três casos de homicídios acontecidos em Belém no último final de semana, à morte 

de dois policiais militares vítimas de bandidos, casos que não tiveram o mesmo destaque e 

homenagens quanto à morte de uma traficante conhecida como senhorita Andressa que gerou 

comoção na cidade, inclusive ouviu relatos que houve um minuto de silêncio na Câmara Municipal 

de Belém em sua homenagem.  

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 090/2017.  
Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a implantação de uma casa de apoio em Belém para os 

pacientes oriundos de Paragominas, reiterando proposição anteriormente apresentada nesta Casa 

de Leis. 

EM DISCUSSÃO: O autor do requerimento disse que as pessoas oriundas de Paragominas que 

buscam atendimento médico em Belém não contam com um ponto de apoio, e, inclusive, outras 

cidades menores que Paragominas contam com uma casa de apoio. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 
REQUERIMENTO Nº 091/2017.  
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva  



ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a implantação de sinalização horizontal e vertical no 

cruzamento da Avenida Magalhães de Almeida com a Avenida Porto Alegre, e Avenida Porto Alegre 

com a Avenida Tarcísio Francischetto, localizadas no bairro Jardim Atlântico. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  

 

REQUERIMENTO Nº 092/2017.  
Autoria dos Vereadores Fabiana Santos Silva e Manoel Brasilino da Fonseca 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal as providências no sentido de ofertar o Ensino Médio em 

todas as comunidades da zona rural de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: Segundo os autores do requerimento esta iniciativa é de extrema importância, visto 

que os jovens quando concluem o ensino fundamental se veem obrigados a seguir para a cidade ou 

abandonarem os estudos e continuarem na zona rural, citaram diversas localidades da zona rural 

que contam com o ensino médio. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 093/2017.  
Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho  

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de uma praça no loteamento Flamboyant, 

bairro Tião Mineiro, inclusive com a instalação de uma área de lazer com academia popular e 

arborização. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 095/2017.  
Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal para que junto à empresa de transporte público coletivo, 

implantem uma linha de ônibus para atender dentro do Residencial Santa Rosa. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 096/2017.  
Autoria do Vereador João de Castro Glória  

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal e ao Departamento Municipal de Trânsito, que seja 

implantada ou se adeque uma linha e parada de ônibus nas proximidades da Unidade de Pronto 

Atendimento do bairro Nagibão; Reiterando o requerimento nº 013/2016. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 097/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 



ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal as providências necessárias com vistas à construção de 

um posto de saúde no Condomínio Rural, reiterando proposição já aprovada nesta casa em 

legislatura anterior. 

EM DISCUSSÃO: A autora do requerimento justificou que atualmente o atendimento das pessoas 

que necessitam de cuidados médicos e não tem como se deslocarem até a zona urbana, se dá de 

forma improvisada na casa de uma assistente social que reside na colônia e que a construção do 

posto de saúde é de suma importância.  

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 098/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal as providências necessárias através da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Departamento Municipal de Trânsito, visando à transformação do 

trevo que interliga a Rodovia dos Pioneiros a diversas ruas secundárias, dividindo os Bairros Jardim 

Atlântico e Aragão, em uma Praça equipada e sinalizada para o trânsito. 

EM DISCUSSÃO: Não houve.  

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 099/2017.  
Autoria dos Vereadores Francisco Lopes da Silva e Manoel Brasilino da Fonseca 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a adoção de medidas visando à reforma e revitalização 

da praça localizada na comunidade São João Batista - Km 204. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 100/2017.  
Autoria dos Vereadores Francisco Lopes da Silva e Manoel Brasilino da Fonseca 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal atendimento às seguintes reinvindicações da comunidade 
Nossa Senhora da Conceição - Piriá: conclusão das obras do ginásio de esportes, reforma do posto 
de saúde e a destinação de um servidor público municipal para exercer a função de vigilante nos 
referidos locais. 
EM DISCUSSÃO: Os autores argumentaram a necessidade dos serviços naquela comunidade. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA  

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI Nº 011/2017. Contém Emendas 

INTERESSADO: Poder Legislativo                                                                                                           

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Dispõe sobre a criação de restaurante comunitário popular em Paragominas, na forma 

que indica e dá outras providências. 



EM DISCUSSÃO: O autor justificou a importância do projeto. 

EM VOTAÇÃO: As emendas foram colocadas em discussão e em seguida em votação e foram 

aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. O Projeto com as emendas foi aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes.  

 

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. 

EM DISCUSSÃO: A Presidente salientou que o anteprojeto foi apresentado ao Executivo, de autoria 

de todos os vereadores e o Prefeito municipal acatou e enviou a esta Casa a proposição que ora 

será votada que é de suma importância para o nosso município. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  
 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes parabenizou o estudante e morador da CAIP Adegilson, 

aluno destaque da IFPA que foi selecionado para realizar uma viagem para Portugal, como forma de 

reconhecimento. Falou ainda sobre a questão do IML e das dificuldades que os moradores da CAIP 

encontram quando precisam levar corpos para o IML de Paragominas, sobretudo para Castanhal. 

 

Vereador David Sodré Honorato sugere a senhora presidente que intervenha junto ao executivo 

municipal para que o mesmo viabilize uma reunião com o governador do estado para tratar da 

questão do IML, estará cobrando essa reunião.  

 

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes se pronunciou para cobrar mais uma vez a criação do 

Conselho de Cultura e o Fundo de Cultura de Paragominas, disse que esse é um tema 

importantíssimo e continuará cobrando a criação dos mesmos. Disse ainda que o assunto do IML é 

recorrente, sempre tem algum vereador cobrando a solução desse problema, que o estado se 

preocupa com as grandes questões e esquece os pequenos problemas locais, tais como: IML e 

emissão da carteira de Identidade. Lembrou que Paragominas não dispõe de órgão para expedir 

carteira de trabalho, fato que obriga a população a se deslocarem para outras cidades, vergonhoso 

para uma cidade do porte de Paragominas. No mais, falou sobre a representatividade de 

Paragominas no alto escalão do governo do estado, no entanto, não se vê a atuação dessas 

autoridades em prol de Paragominas, acredita que por ser uma cidade administrada pelo PSDB, à 

mesma sigla partidária que administra o estado, teoricamente a cidade estaria mais bem assistida, 

o que não acontece. 

 

Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão às 11:15 

horas. E convocou os senhores vereadores para uma sessão extraordinária, após o término desta 

para deliberar sobre o projeto 014/2017, que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública do 

Município de Paragominas e dá outras  


