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LEITURA DE TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA 

VOTAÇÃO DO CONTEÚDO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR 

Aprovada por unanimidade 

 

A senhora presidente deu as boas-vindas aos membros da Associação dos Deficientes Auditivos presentes à 

sessão juntamente com sua intérprete. 

 

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. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador João de Castro Glória cumprimentou o público presente e deu as boas-vindas à associação dos 

deficientes auditivos; disse que o poder legislativo  peca muito em relação a estas pessoas, já que não 

incluímos no nosso convívio, visto que na própria câmara não há uma intérprete, bem como no seu próprio 

programa televisivo; entretanto, não somos apenas nós, mas o governo do estado, e diz que a associação 

teve que entrar com ação na justiça contra o governo do estado para conseguir professores no município 

para este público, e venceu; ainda assim, o número de professores é muito pequeno e não atende à 

necessidade; disse que esteve reunido com a associação, com o objetivo de tomar conhecimento das 

dificuldades vividas por estas pessoas, pelo que pôde notar que os mesmos sofrem na pele a discriminação; 

disse que na nossa cidade temos cerca de 3400 pessoas com deficiência auditiva e solicita que esta casa 

juntamente com a prefeitura busquem sensibilizar o governo do estado para conseguir suprir essa 

necessidade. Em seguida, o vereador solicita que esta câmara inclua nas suas visitações ao presídio no 

município, onde a situação do alojamento é precária e vergonhosa. O vereador fez nota de repúdio quanto 

ao atendimento no Banco do Brasil; disse que mais uma vez os servidores da prefeitura foi pago 

religiosamente no dia, entretanto, de nada adiantou, pois não puderam sacar o dinheiro que não havia nos 

caixas eletrônicos, e pediu que essa casa convide o gerente do banco para comparecer a esta casa e prestar 

esclarecimentos. 

A Senhora Presidente solicita que a Diretoria Legislativa proceda o convite ao gerente desta e das demais 

agências bancárias para comparecerem a esta casa para juntos encontrarem um meio de atender ao público. 

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

Vereador David Sodré Honorato se solidarizou com a associação de deficientes auditivos e disse que 

conversando com a intérprete já se prontificou de buscar junto à SEDUC os profissionais para atender aos 

estudantes locais. Em seguida, o vereador fez uma crítica com relação à publicidade dos atos legislativos de 

forma jornalística, divulgando o que os vereadores falam na tribuna, para que a população que não 

comparece ao legislativo possam tomar conhecimento das reivindicações dos mesmos e não somente a 

publicação da pauta nas redes sociais. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou ao público e à associação de deficientes 

auditivos, ASPA, dizendo que não só o governo do nosso estado, mas em todo o país, está deixando a desejar 

em relação aos deficientes auditivos; disse que o nosso estado é rico e que a crise atinge especialmente as 

pessoas que estão desempregadas, mas o município não deixa de arrecadar tanto do governo quanto da 

mineradora através de seus royalties; disse que dias atrás apresentou ofício em relação ao TFD, dizendo que 

as pessoas atendidas pelo sistema de saúde local não emite comprovantes para os seus usuários, que se faz 

necessário para ter acesso ao TFD; disse ainda que o DRAC só oferece atendimento pela tarde, e assim, as 

pessoas que vivem na zona rural não conseguem ser atendidas, e solicita uma resposta da prefeitura sobre a 

razão pela qual o DRAC não oferece atendimento à tarde, e se a razão for falta de funcionário, que sejam 

contratados, essa câmara deve cobrar uma solução. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou ao público e homenageou a todos os trabalhadores 

pelo dia de ontem, 1º de Maio. Falou sobre a luta dos deficientes auditivos, bem como dos deficientes visuais, 

é uma luta que acompanha há bastante tempo, e se une ao vereador João Glória para buscar esse benefício 



junto ao governo do estado. Quanto aos bancos, a vereadora entende que estes têm números de sua 

clientela e não justifica a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos no período de seus vencimentos. Sobre o 

DRAC, disse que também é incompreensível que este departamento não oferece um comprovante do 

atendimento, um pedaço de papel com o protocolo. Registrou a presença do regente da orquestra Acordes 

Para Deus, Marcelo Annet.  

Vereador Hesio Moreira Filho cumprimentou ao público e disse sobre à demanda do vereador João Glória 

em relação ao número de servidores para atender aos deficientes auditivos, dizendo que existe uma lei 

federal que assegura através de concurso uma quantidade de intérpretes. Em aparte, o Vereador Francisco 

Lopes, disse que mesmo havendo o concurso, algumas empresas não contratam os concursados, pois dizem 

que não possuem competência. Entretanto, estas pessoas podem ser capacitadas. Novamente com a palavra, 

o vereador Hesio Moreira Filho disse quanto ao protocolo no DRAC, o futuro é o protocolo digital, e não 

podemos fugir disse, pois isso integra os sistemas relacionados ao atendimento dos usuários. Parabenizou a 

todos os trabalhadores do Brasil, especialmente de Paragominas, disse que vivemos um momento 

complicado quanto à empregabilidade, mas é bastante esperançoso que vamos mudar este cenário, inclusive 

dando viabilidade às produções do pequeno produtor rural, com a melhoria das nossas vicinais. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou ao público e em especial aos membros da ASPA e 

espera que a gente possa como sociedade dar uma resposta de respeito aos portadores de deficiências. Falou 

da ausência do estado a Paragominas, em relação às escolas estaduais, relacionada a do professor formada 

em libras, que se soma à questão da carteira de identidade, à questão da carteira de trabalho, à questão do 

IML; disse que essas escolas estaduais não possuem as mínimas condições de atendimento, nem sequer 

material de limpeza, e se não tiver a parceria do município, nada funciona. Paragominas acabou virando uma 

referência e quando se trata de saúde, outros municípios encaminham seus pacientes para cá, cuja saúde é 

municipalizada; a mesma coisa acontece com o trânsito, que foi municipalizado e tem sido exemplo; e em 

breve, possivelmente a educação será municipalizada também. Em seguida, disse que o seu primeiro 

requerimento foi solicitando a limpeza do Lago Verde, onde há grande quantidade de entulho, entretanto, 

ainda não aconteceu; disse que estes vereadores estão discutindo nas comissões a limpeza do Rio Uraim que 

são quilômetros de extensão que precisam ser limpos, mas o município não consegue limpar 10 metros de 

mato. Questionou também sobre o projeto que institui o Sistema Municipal de Cultura no Município, cria o 

conselho e o fundo municipal de cultura, aprovado por esta câmara e, no entanto, até o momento nada foi 

feito em relação. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 112/2017.  

Autoria das Vereadoras Fabiana Santos Silva  

ASSUNTO: Construção de uma ponte de madeira na comunidade Independência, no local conhecido como 

Ponte de Buchecha. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 114/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Legalização da área localizada na Rua Paulo Roberto Galvão, também conhecida como “Gogó da 

Ema”, iniciando na empresa Irispeças e em toda extensão da referida via pública.  



Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 115/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Encaminhamento de anteprojeto de lei que cria o Programa Paragominas Sem Barreiras, dispondo 

sobre incentivos para construção e/ou adequação de calçadas, bem como critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade nos passeios públicos para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida e adota outras providências. 

Em discussão: Não houve. 

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 021/2017 

INTERESSADO: Poder Legislativo 

ASSUNTO: Declara e reconhece como UTILIDADE PÚBLICA, no âmbito do Município de Paragominas, 

Associação Paragominense das Pessoas Portadoras de Deficiências e Necessidades Especiais – APPDNE. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PARA SEGUNDA 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. 

 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Não havendo inscrição, a Senhora Presidente informou que receberemos o Ministério Público após esta 

sessão, convidando a todos para comparecerem à sala das comissões permanentes. Agradeceu a presença 

do público, em especial aos membros da ASPA. Desejou uma ótima semana a todos e declarou encerrada a 

sessão às 10:57 horas. 

 

 

 

 



 


