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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: 

Não houve. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos, em especial aos vendedores ambulantes 

que compareceram a sessão para solicitar apoio dos vereadores a situação que os mesmos vem enfrentando 

com relação à fiscalização imposta aos vendedores ambulantes, disse que não concorda com a forma que os 

órgão fiscalizadores vem agindo em Paragominas, retirando-os das ruas como se fosse cachorros ou ladrões, 

para o vereador os mesmos optaram pelo comércio ambulante por falta de oportunidades, e, estão tirando 

dos mesmos a única oportunidade de trabalho que encontraram, não compactua com os comerciantes que 

alegam que os ambulantes não pagam impostos, sugere que a prefeitura municipal faça um cadastro dos 

ambulantes e cobrem uma taxa, assim entrarão na formalidade. Sensibiliza-se com a classe, alegando que 

estão nessa situação porque precisam levar o pão de cada dia para suas famílias, sugere reuniões na Câmara 

Municipal com o intuito de resolver essa situação, que segundo o vereador á o melhor lugar para se resolver 

essa questão, finalizou se colocando à disposição para buscar uma solução. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos, fez coro ao discurso do vereador Antônio 

Batista Oliveira Lopes em defesa dos vendedores ambulantes, disse que no ano de 1999 realizou uma 

exposição de flores em Paragominas, e no decorrer da exposição chegou um fiscal da prefeitura e a proibiu 



de realizar essa exposição por acreditar que a mesma não tinha autorização da prefeitura para realizar o 

evento, citou essa situação em alusão as dificuldades dos ambulantes de Paragominas enfrentam quase que 

diariamente situação semelhante. Parabenizou o vereador Antônio Batista Oliveira Lopes e propôs a 

organização de Paragominas nas diversas áreas enquanto é uma cidade jovem, e ainda sugeriu a criação de 

uma feira com dia e horário definidos para atender a classe. 

Em aparte, vereador Antônio Batista Oliveira Lopes lembrou de outras cidades que dispõem de feira que 

comportam os vendedores ambulantes e disse que é uma proposta a ser estuda para implantação em 

Paragominas. 

De volta com a palavra Vera Lúcia Flores da Vera Cruz lamenta que as pessoas não entendam que 

Paragominas é composta majoritariamente por pessoas de baixa renda e que os preços praticados pelo 

comércio local estão obrigando as pessoas a buscarem meios mais econômicos para realizarem suas 

compras, inclusive em outras cidades. Propõe a realização de reunião com órgãos representativos do 

comércio local para tratar da questão dos preços praticados em Paragominas. 

Vereador David Sodré Honorato ao fazer uso da palavra cumprimentou a todos, parabenizou o vereador 

Antônio Batista Oliveira Lopes pela defesa dos vendedores ambulantes, sugere a criação de uma comissão 

para tratar especificamente do assunto, disse que nos quatro cantos do Estado do Pará existem vendedores 

ambulantes, essa não é uma questão exclusiva de Paragominas. Teceu críticas a reforma trabalhista e 

reforma da previdência, disse que são medidas que não vem de encontro aos anseios da população, que seu 

partido PSB se posicionou contra essas reformas, em defesa dos trabalhadores do Estado do Pará, disse ainda 

que seu partido é independente e não compactua com tudo que o governo quer. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro parabenizou o vereador Antônio Batista Oliveira Lopes por 

levantar esse assunto, disse que não foi comunicada sobre a reunião dos ambulantes com o executivo, que 

o executivo deveria ter comunicado a essa casa para participar da reunião com os vendedores ambulantes, 

uma vez que os vereadores são os representantes do povo, disse que é preciso ouvir os vereadores, pois 

somos a voz do povo. Posteriormente, disse que é muito fácil perseguir essas pessoas, considera os 

vendedores ambulantes indefesos e que não contam com um suporte, se coloca à disposição para defender 

os vendedores ambulantes. 

Vereadora Fabiana Santos Silva ao fazer uso da palavra cumprimentou a todos, também fez alusão à situação 

dos vendedores ambulantes e dará total apoio aos mesmos, irá contribuir para resolver essa situação. 

Vereador João de Castro Glória cumprimentou a todos e disse que percebe que o povo vem fazendo o seu 

papel, votando e buscando seus direitos, disse que é uma pena que os vereadores não vêm sendo respeitado 

pelo executivo, que foi procurado pelos vendedores ambulantes do lago verde que pediram sua ajuda em 

virtude do comunicado que receberam onde foram informados que terão que sair do local, percebe que falta 

sensibilidade do executivo. Relembrou da época em que também foi vendedor ambulante em Belém e já 

viveu na pele essa situação, pois vendia mingau na feira com seu pai e sempre tinham que sair correndo do 

rapa. Lamenta essa situação dos vendedores ambulantes, disse que é necessário que os vereadores se 

posicionem contra essa situação, sugere irem até o executivo para que não fique somente nos discursos, 

disse que temos a obrigação de resolver essa situação, são pessoas que contribuem para o crescimento do 

município, se solidariza e se coloca à disposição para ajudar. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho diz que não se deve cobrar somente da prefeitura, mas também 

dos órgãos representativos do comércio, os vereadores como representantes do povo devem ser 

comunicados dos assuntos relevantes do município. Se expressou quanto a dificuldade na emissão da carteira 



de trabalho em Paragominas, disse que contatou o deputado federal Hélio Leite em busca de uma solução 

para o problema, que de pronto entrou em contato com o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego 

no Pará, e após os trâmites com a prefeitura municipal em breve o serviço estará reestabelecimento em 

Paragominas. 

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes se expressou sobre uma reunião que participou no dia de ontem com 

empresários, produtores rurais e pecuaristas da região da Caip, inclusive com a presença do prefeito 

municipal, disse que foi procurado pelos produtores para buscar uma definição para a situação das estradas 

da Caip, que o prefeito ouviu os anseios dos mesmos, falando inclusive em asfaltar a estrada da Caip, o desejo 

do prefeito é que se resolva logo aquela situação. O vereador disse que sua luta em defesa da Caip em 

diversas áreas tem dado bons resultados, agora sua luta é pelas estradas, salientou que já estamos na época 

da colheita dos grãos e para o escoamento é necessário boas estradas. Sobre os ambulantes disse que está 

junto aos mesmos e se coloca à disposição de todos para resolver essa situação, citou o exemplo de Nova 

Esperança do Piriá, que é tida como uma cidade desorganizada e conta com uma feira livre e Paragominas 

que é mais evoluída não tem. Paragominas precisa de um local específico para a comercialização dos 

vendedores ambulantes, finalizou.  

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 094/2017.  

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal o aumento no efetivo dos Agentes de Saúde no bairro Nagibão.  

EM DISCUSSÃO: o vereador Antônio Ailton Dias Mendes solicitou a retirada de pauta do requerimento para 

que se elabore um novo com a mesma solicitação para todas as comunidades. O autor não concordou e 

sugeriu que se elabore um novo requerimento sem prejuízo a este. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 101/2017  

Autoria do Vereador Manoel Brasilino das Fonseca 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de uma parada de ônibus (abrigo) na última parada 

da Avenida Porto Alegre, nas proximidades da Rodovia dos Pioneiros. 

EM DISCUSSÃO: o autor da proposição disse que é uma construção simples que trará mais conforto e 

segurança aos usuários. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  

 

REQUERIMENTO Nº 102/2017  

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Moção de Aplausos à Polícia Militar motivada pelos excelentes trabalhos no combate à 

criminalidade no bairro Nagibão. 

EM DISCUSSÃO: não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 103/2017 



Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal, Ministério Público e a Defensoria Pública que fiscalizem o 

cumprimento da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que tratam 

de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência, para efetiva implementação em Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: a autora disse que obteve alguns dados referentes aos deficientes físicos em Paragominas, 

que tem muitos locais degradados onde os deficientes deveriam ter acesso e não conseguem, disse que o 

poder executivo deve fiscalizar essa situação e proporcionar maior acessibilidade aos deficientes físicos de 

Paragominas. 

Em aparte, vereador Francisco Lopes da Silva que por também ser deficiente físico entende as dificuldades 

dos mesmos e se coloca à disposição para ajudar. 

Em aparte, vereadora Denise Terezinha Gabriel disse que está já está vindo para essa casa a lei das calçadas 

que trará maior força ao tema em Paragominas e que as pessoas devem adequar suas calçadas aos 

deficientes físicos. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  

 

REQUERIMENTO Nº 104/2017  

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal para que requeira junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará 

a retomada do Programa Cidadania e Justiça em Paragominas para emissão de documentos. 

EM DISCUSSÃO: a autora disse que já houve esse programa anteriormente em Paragominas, que é um 

programa importante para a população. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 105/2017  

Autoria do Vereador Antônio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a manutenção das estradas que interligam a CAIP as Aldeias 

indígenas, Comunidade do Onça e Paragonorte. 

EM DISCUSSÃO: o autor pede aos colegas parlamentares que aprove a propositura, visto a grande 

importância da mesma, que já entregou ofício com a mesma solicitação nas mãos do prefeito, mas que por 

acreditar na força dessa casa, também apresentou requerimento. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  

 

REQUERIMENTO Nº 106/2017  

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Finanças, que se estabeleça, conforme 

a preferencia e a critério do servidor municipal, em qual instituição bancária receberá seu salário, conforme 

preconiza o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução nº 3402/06 do Banco Central do Brasil. 

EM DISCUSSÃO: o autor disse que já foram registrados vários problemas com bancos em Paragominas, que 

muitas vezes o servidor público quando se dirige ao banco para receber seu pagamento não tem dinheiro, 

os mesmos já estão cansados dessa situação e devem escolher onde receber seu salário. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  

 

REQUERIMENTO Nº 107/2017.  



Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal os estudos e as providências necessárias, visando à implantação 

de parquinhos e áreas de lazer nas escolas municipais localizadas na zona rural.  

EM DISCUSSÃO: a vereadora pede o apoio dos demais vereadores para aprovarem o requerimento, que as 

escolas da zona rural devem proporcionar as mesmas condições de lazer e diversão das creches e escolas da 

zona urbana. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  

 

REQUERIMENTO Nº 108/2017  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a realização de estudo técnico para a construção de uma calçada 

às margens da Rodovia PA-256, no trecho entre a ponte sobre o Rio Uraim até o Terminal Rodoviário. 

EM DISCUSSÃO: a autora do requerimento disse que a PA-256 não dispõe de calçadas do lado direito, 

somente do lado esquerdo, que é um local de grande fluxo de pessoas e acesso a diversos estabelecimentos 

comerciais, pede o apoio dos demais parlamentares para a construção da calçada com passeio. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  

 

REQUERIMENTO Nº 109/2017  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva  

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal o remanejamento de servidores (vigilantes) para atuarem de forma 

permanente no posto de saúde do bairro Camboatã. 

EM DISCUSSÃO: não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 110/2017  

Autoria do Vereador Hésio Moreira Filho 

ASSUNTO: Encaminha a minuta de Anteprojeto de Lei que cria o Programa Paragominas Solar, para 

estabelecer incentivos ao desenvolvimento tecnológico, ao uso e a instalação de sistemas de conversão e/ou 

aproveitamento de energia solar no município de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: o autor da proposição disse que foi um projeto feito com bastante carinho, sugere que a 

cidade de Paragominas se adeque ao tema energia solar, dando incentivos fiscais para as empresas da área 

se instalar na cidade, inclusive com instalação de placas solar nos postos de saúde da zona rural, que evitaria 

gastos e a perca de medicamentos e insumos por falta de refrigeração, pede o apoio dos demais colegas para 

a aprovação e sua efetiva implementação em Paragominas. 

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 019/2017.  

INTERESSADO: Poder Legislativo  

ASSUNTO: Dispõe sobre a denominação de “Janderson Henrique Sabino”, o polo moveleiro de Paragominas 

- PA. 



EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI Nº 011/2017.  

INTERESSADO: Poder Legislativo  

ASSUNTO: Criação de Restaurante Popular em Paragominas-PA 

EM DISCUSSÃO: O autor comentou a importância do Projeto para a população, principalmente os mais 

carentes.  

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes parabenizou a mesa pela retirada do Projeto de Lei 004/2017 que 

institui o Segundo Conselho Tutelar de Paragominas, cobrou mais uma vez a criação do Conselho Municipal 

de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, e estará cobrando em todas as sessões. 

 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro pronunciou-se sobre o conselho tutelar, disse que o Projeto de 

Lei 004/2017 não consta as demandas dos conselheiros, trata somente da criação do novo conselho tutelar 

e que essa casa irá debater as demandas dos mesmos. 

 

Vereador Hésio Moreira Filho disse que recebeu em seu escritório alguns conselheiros tutelares para 

tratarem das suas demandas, falou que não é mérito do Projeto de Lei 004/2017 a questão do aumento de 

salário, essa é uma questão do Executivo, o Projeto de Lei dispõe somente sobre a criação do novo conselho 

tutelar. 

 

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes explicou que o que está se fazendo nessa casa é criação de um novo 

conselho tutelar e não propondo aumento de salário, sugere a união dos conselheiros para lutarem pela 

melhoria salarial da classe, destaca que esta casa estará junto aos mesmos, reconhece as dificuldades que 

eles vêm enfrentando e que estará junto nesta luta. 

 

Vereador Manoel Brasilino da Fonseca questionou a presidente desta casa quanto ao agendamento de uma 

audiência com o governador para tratarem da situação do IML de Paragominas, bem como a situação da 

emissão de documentos em Paragominas. 

 

Vereadora Denise Terezinha Gabriel disse que a situação da falta de médico no IML já está sendo resolvida 

e um médico foi contrato, quanto ao agendamento disse que não achou necessário por ver que esta situação 

está sendo resolvida e que as respostas estão chegando. Sobre os ambulantes, disse que já participou de 

reuniões sobre os vendedores de outras cidades que vendem em, Paragominas a convite do sindicato que os 

representam, porém ainda nada sobre os ambulantes de Paragominas, sugere a criação de uma comissão 

para tratar do assunto. Posteriormente disse que esteve participando de uma reunião na semana passada 

representando a câmara e um dia de campo da empresa Carminatti, um belo trabalho que é motivo de 

orgulho para Paragominas, finalizou.  

 



Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão às 11:18 horas. Foi 

lavrada a ata que vai assinada pela Mesa Diretora e demais vereadores. 


