
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 016/2017 

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

Data: 16/05/2017 Início: 09:15h                        Encerramento: 11:38h 
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 025/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Implantação de ciclofaixas e ciclorrotas. 

O mesmo foi encaminhado às comissões permanentes. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereadora Denise Terezinha Gabriel cumprimentou o público presente e falou sobre a corrupção política 

com o intuito da manutenção do Poder, e que muito  

Vereadora Denise Gabriel cumprimentou a todos e abordou em seu pronunciamento a questão da 

dificuldade de atualmente aposentar a pessoa com a idade de 60 anos, em razão da realidade atual. 

Posteriormente falou sobre o caso de uma empresa que presta serviço de saúde para o município, a qual 

cometeu irregularidades no processo e sofreu ação do Ministério Público; a vereadora disse conhecer os 

médicos responsáveis pela empresa, bem como os serviços prestados pela mesma, que nunca deixaram de 

ser oferecidos, e que se solidariza com os mesmos diante do fato, que devem responder pelo crime que 

cometeram utilizando-se de um artifício ilegal para conseguir o contrato com o governo municipal e que seu 

crime se deveu não à falta de caráter dos médicos que desde o início tinham a intenção de cumprir com o 



contratado como cumpriram, mas tão somente o de firmar o contrato com o município, na ausência de outra 

empresa local que atue na área. Em seguida, atentou para uma data importante que se aproxima que é o 18 

de maio, alusivo ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, dizendo que 

acontecem caminhadas na cidade, durante esse período, bem como uma atividade na praça central do 

município, mas é importante que a sociedade se some a esta marcha, para que tenha um efeito preventivo, 

pois a pedofilia sempre existiu e os casos são constantes, inclusive no seio das famílias, deixando um trauma 

severo nas suas vítimas.  

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e evidenciou a situação de três cidadãs 

presentes à sessão, cuja rua onde moram, no bairro Laércio Cabeline II, onde ocorre alagamentos constantes, 

inclusive com um óbito em um bueiro, onde um morador caiu; a vereadora disse que acionou por telefone o 

secretário de infraestrutura pedindo que resolva o problema, entretanto, não obteve nenhum retorno, e 

assim sendo, se vê obrigada a convidar as mídias para que denuncie o problema. Em seguida, falou sobre a 

visita do Vice-Governador a esta câmara, se reunindo com os vereadores, para conhecer a realidade do 

município; a vereadora ventilou que apresentou diversas demandas, assim como seus pares, sobretudo, no 

tocante à segurança pública, cujo consenso geral é o aumento do efetivo e melhoria da infraestrutura dos 

mesmos diante da sensação de insegurança que todos os cidadãos vivem atualmente em nossa cidade. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos e lamentou a morte do prefeito de Breu 

Branco, que foi assassinado, e fica preocupada, porque estes vereadores que aqui estão, desconhecem que 

são os seus desafetos; e solicitou que fosse feito 1 minuto de silêncio em memória do mesmo. Agradeceu o 

apoio desta câmara ao evento alusivo ao dia das mães realizado pelo PSC nesta casa, que contou com a 

presença da Deputada Federal Lúcia Marinho e o vice-governador do estado, Zequinha Marinho.  Em aparte, 

o Vereador Hesio Moreira Filho parabenizou à vereadora Vera Lúcia pelo evento e por conseguir essa agenda 

com o vice-governador, visto que é difícil um vereador sentar ao lado de um governador e até mesmo de um 

deputado federal, e que na oportunidade, os vereadores apresentaram diversas demandas ao mesmo, que 

se prontificou em dar um retorno a este município. Com a palavra novamente, a vereadora disse que muitas 

são as demandas que surgem na caminhada do vereadores e que todos os que aqui estão são empenhados 

para a sua solução, satisfazendo a sociedade como um todo. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e falou sobre as situações que envolvem 

crianças nas escolas e acredita que uma das causas, a família não vem cumprindo o seu papel, colocam as 

crianças nas escolas e acreditam que estas são responsáveis por tudo; as obrigações de mãe não acabam 

quando esta coloca seu filho na escola; a escola é responsável por instruir a criança, mas a educação deve vir 

de casa. Os pais não tomam conhecimento de qual é o comportamento dos seus filhos, e quando chega o 

momento de acionar o conselho tutelar, os mesmos acham absurdo, porque acreditam que seus filhos são 

“santinhos”. Portanto, o vereador acredita que faltam programas sociais sim, mas falta também a atuação 

da família. Posteriormente, falou sobre a presença do vice-governador do estado, ocasião em que os 

vereadores apresentaram suas demandas que são questões que o município não pode cumprir porque são 

de competência do estado, e uma de suas demandas foi o asfaltamento da rodovia que liga o município à 

Colônia do Uraim, sendo 6 quilômetros que separam essa região da sede do município, onde acontecem 

acidentes diariamente, e acredita que o asfaltamento será um grande investimento na economia do 

município, permitindo o escoamento da produção do homem do campo. Em seguida, cobrou a instalação do 

Conselho de Cultura e Fundo de Cultura do município, cobrança esta que será reiterada a cada sessão, até 

que se instale e se não houver a instalação, não será por falta de cobrança desta casa de leis; que este é o 

espaço do vereador e é obrigação do vereador cobrar a solução dos anseios da população; que em 17 anos 

nunca faltou a uma sessão e nunca deixou de votar em projetos e requerimentos, por mais difíceis que sejam 



os seus temas. Em seguida, parabenizou a mesa por retirar da pauta o projeto que cria o segundo conselho 

tutelar no município, pois é um projeto importante, mas possui falhas; e solicita que este projeto não venha 

à pauta até que se chegue a um consenso entre o poder executivo e a outra parte, que é formada pelos 

conselheiros. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou a todos e se solidarizou aos médicos que 

enfrentam processo do Ministério Público, dizendo que este está realizando o seu trabalho, entretanto, 

entende que embora tenha ocorrido falha no processo, o serviço foi realizado e a contento, inclusive este 

vereador teve sua vida salva por um dos médicos e espera que a justiça aplique uma pena branda aos 

mesmos. Parabenizou a vereadora Vera Lúcia pelo evento realizado nesta Casa, com a presença do vice-

governador e de uma deputada federal. Falou sobre a conjuntura política estadual, em que Paragominas 

passou a inserir seus candidatos como os mais indicados para a governança do estado, como o nome do 

Deputado Sidney Jorge Rosa e do Dr. Adnan Demachki, ambos realizando um trabalho exemplar no estado, 

assumindo funções estratégicas nessa esfera. Ficará muito feliz se um destes nomes vierem a governar este 

estado, porque assim, tem convicção de que o estado irá prosperar bem como o nosso município.  

Vereador João de Castro Glória cumprimentou a todos, disse que não vive um momento bom, pois sua mãe 

que estava na UTI continua hospitalizada, e como filho, fica muito triste, mas não deixa de exercer suas 

funções. Disse que a visita do vice-governador a esta Casa é muito oportuna, pois o governador do estado há 

muito não vem à nossa cidade. E, com todo respeito que tem ao vereador Mauro Roberto e ao secretário de 

estado Adnan Demachki e Sidney Rosa, entretanto, tem uma crítica a estes nomes, pois deveriam estar 

levando as demandas do município ao governador do estado, mas isto não está acontecendo, quem tem 

feito esse papel são os vereadores. A cidade tem alcançado um bom desenvolvimento, mas temos problemas 

também, e problemas sérios que não tem um retorno da esfera estadual. Disse que o povo não é bobo e 

cada vez mais vem cobrando providências por parte dos seus representantes, como é o caso das três cidadãs 

da rua também conhecida como “Rua do buraco”, onde houve um acidente fatal devido à falta de 

infraestrutura. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 116/2017.  

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Infraestrutura a manutenção da Rua 

Tucuruí, no bairro Promissão II.  

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 123/2017.  

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de uma concha acústica para apresentações artísticas 

e culturais, bem como o aproveitamento das áreas vazias para construção de espaços voltados a práticas 

esportivas, de lazer e recreação no Lago Verde. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

 



REQUERIMENTO Nº 125/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a destinação da Unidade Móvel do Programa Brasil Sorridente para 

o bairro Camboatã, visando o atendimento odontológico dos moradores do referido bairro, bairros 

circunvizinhos e moradores da zona rural. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 126/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal os estudos e as providências pertinentes, através do departamento 

competente, visando a realização dos serviços de instalação de galerias de águas pluviais (bueiros) no 

cruzamento da Rua Barão de Araruna com a rua Maria das Neves Rocha, na Promissão III. 

Em discussão: não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 128/2017.  

Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho 

ASSUNTO: Solicita moção de aplausos para o Secretário Municipal de Saúde. 

Em discussão: Não houve. 

Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
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. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Agradeceu a presença do público, desejou uma ótima semana a todos e declarou encerrada a sessão às 11:38 

horas. 

 

 


