
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 018/2017 

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

Data: 30/05/2017 Início: 09:20h Encerramento: 10:45h 
Presidência Vereadora-Presidente   Denise Terezinha Gabriel 
 Vereador 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 (ausência justificada) 
05- Francisco Lopes da Silva 
06- Hesio Moreira Filho 
07- João de Castro Glória (ausência justificada) 
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 026/2017. 

INTERESSADO: Poder Executivo 

ASSUNTO: Dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Pública Municipal, reestrutura 
o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas e dá outras providências. 
(PCCR/PREFEITURA). 

A Senhora Presidente encaminhou o mesmo às comissões. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Hesio Moreira Filho cumprimentou a todos e disse que esteve em Belém recebendo uma 

caçamba adquirida de uma emenda parlamentar do deputado federal Éder Mauro e disponibilizada 

para Paragominas. Na oportunidade agradeceu ao deputado pela iniciativa, e disse que a emenda é 

fruto de uma solicitação feita em conjunto com o vereador Francisco Lopes, sugere que o 

maquinário vá para a Secretaria Municipal de Urbanismo, e, finalizou dizendo que existe a previsão 



de uma nova emenda do deputado federal Éder Mauro para o mês de setembro em benefício 

também de Paragominas.   

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz ao fazer uso da palavra cumprimentou a todos, disse que 

participou de uma reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA na condição de 

representante da Câmara Municipal de Paragominas, que na reunião foi abordado  a implantação 

de uma câmara técnica de controle da poluição sonora no município, em virtude das várias 

reclamações que a secretaria recebe com relação à poluição sonora, reconhece as dificuldades que 

a Secretaria Municipal do Meio Ambiente enfrenta para fiscalizar em virtude do número reduzido 

de servidores. Disse ainda que existe um número cada vez mais crescente de pedidos junto à 

secretaria de autorização para a realização de festas com uso de som alto e que a secretaria é 

incompreendida na realização desse trabalho. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro trouxe a questão do desemprego em Paragominas, 

relatou que uma empresa da cidade trouxe pessoas de outras cidades para trabalharem na referida 

empresa e que a mesma não procurou o SINE para contratar pessoas do município, disse que foi 

pessoalmente na empresa e confirmou a situação. Registra seu repúdio para tal situação, uma vez 

que cerca de 200 empregos foram ocupados com pessoas de fora, excluindo os trabalhadores de 

Paragominas. Pontuou que é preciso haver uma fiscalização da prefeitura nessas situações, pois as 

empresas se instalam aqui e levam o dinheiro que poderia ser utilizado em benefício do município.  

Vereadora Fabiana Santos Silva agradeceu o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, 

Mineração e Energia, Adnan Demachki e o deputado estadual Sidney Rosa pelo trabalho que vem 

sendo realizado em benefício da Colônia Potiritá e Independência. Agradeceu também a iniciativa 

do Ministro da Integração Nacional Helder Barbalho em trazer o Programa Água para Todos a 

diversas comunidades rurais de Paragominas e está feliz com a chegada da água. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cobra a criação do Conselho Municipal de Cultura e o 

Fundo Municipal de Cultura, não entende os motivos que Paragominas que é uma cidade de grande 

porte e referência no Estado, não conta com um Conselho Municipal de Cultura e um Fundo 

Municipal de Cultura. Falou do Projeto de Lei que trata da organização da administração municipal 

e não entende o porquê de não constar no referido Projeto de Lei a criação do Conselho Municipal 

de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura. Criticou a postura da prefeitura em não atender os 

requerimentos apresentados nesta casa, e disse que parou de apresentar requerimentos, citou um 

requerimento que apresentou e que solicitava a limpeza em uma área no bairro Alan Kardec e que 

nenhuma providência foi tomada, disse que queria entender os motivos da negativa da prefeitura 

em atender o pleito. Disse também de um outro requerimento que solicitou a limpeza do Lago Verde 

e que não foi atendido, que, inclusive, foi pessoalmente na secretaria tratar do assunto e nada foi 

resolvido. Finalizou dizendo que o vereador é o intermediário entre o cidadão e o executivo e que 

os vereadores merecem respeito. 

Aparte, vereador Hesio Moreira Filho disse que compreende a indignação do vereador Antonio 

Batista Oliveira Lopes, mencionou que tem requerimentos atendidos pela prefeitura na área da 

saúde, porém também existem outros que não obteve retorno, e também reconhece as dificuldades 

de algumas secretarias atenderem as demandas da câmara. 



Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira se expressou sobre o esporte em Paragominas, disse que 

é um entretenimento que traz muitos benefícios à população. Fez um apelo ao executivo municipal 

que substitua o coordenador de esporte do município por não atender as expectativas dos 

desportistas do município, também por ter afastado o senhor Romário, uma pessoa que tem uma 

história de lutas pelos desportistas locais e foi mandado embora pelo coordenador, que nem sequer 

é de Paragominas. Disse que não se pode admitir que pessoas que não tem compromisso com os 

desportistas ajam dessa forma. Falou que o ginásio de esportes é referência na região e está sendo 

mal utilizado. Solicita que alguém de Paragominas possa estar à frente da coordenadoria de esporte. 

Falou também da situação do Paragominas Futebol Clube – PFC, que a atual diretoria está em 

descrédito, disse que é preciso trocar a presidência, sugere uma nova diretoria composta por 

pessoas de Paragominas e que a Câmara Municipal precisa tomar uma posição sobre o assunto. 

Aparte, vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que somente na primeira eleição para a 

escolha dos dirigentes do PFC foi respeitado o estatuto do clube, os demais foram mandatos 

tampões. Concorda que é importante ter alguém de Paragominas à frente do time. 

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes disse que provavelmente será candidato à presidência do 

Paragominas Futebol Clube – PFC, que reconhece o bom trabalho que Charles Guerreiro 

desempenha a frente do clube, inclusive garantindo o mesmo na primeira divisão do “parazão”. 

Agradece o prefeito municipal por atender seus requerimentos, que o maquinário do município está 

realizando os serviços de manutenção da estrada da CAIP. Falou de uma reunião que participou do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paragominas, parabenizando o mesmo e reconhecendo sua 

importância junto aos trabalhadores rurais do município. Explanou a discrepância que existe entre 

a concessão de crédito para o grande produtor rural e o pequeno. Disse ainda que recebe críticas 

por não atuar pela zona urbana de Paragominas, disse que não procede isso, que sempre defende 

benfeitorias para a zona urbana, inclusive comprou uma casa na cidade e que sempre defenderá a 

cidade também. Finalizou parabenizando o trabalho e o nível dos parlamentares da atual legislatura. 

Vereador Manoel Brasilino da Fonseca parabenizou o Paragominas Futebol Clube – PFC, pela 

permanência na primeira divisão do “parazão” e que o assunto da troca dos dirigentes do clube 

precisa ser mais bem estudado. Posteriormente, falou do assunto trazido pelo vereador Antonio 

Batista Oliveira Lopes sobre a limpeza em uma área no bairro Alan Kardec, justificando que a 

Secretaria Municipal de Urbanismo tem um cronograma de obras a ser seguido. Coloca-se à 

disposição do vereador para irem ao executivo tratar do assunto. Sugere a criação de uma comissão 

composta por vereadores e buscarem emendas parlamentares para trazerem recursos e atender a 

zona rural de Paragominas. 

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

 



REQUERIMENTO Nº 135/2017.  

Autoria do Vereador Manoel Brasilino da Fonseca 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a instalação de rede de distribuição de água potável nas 
Colônias Três Lagoas, Gleba 22, Reunidas, Água Suja, Perach, Formosa e Independência. 
EM DISCUSSÃO: O autor do requerimento disse que o que motivou a presente solicitação foi o fato 
das referidas comunidades rurais não constarem na relação de beneficiárias do Programa Água para 
Todos do Ministério da Integração Nacional. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
 

REQUERIMENTO Nº 138/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a reforma/revitalização com iluminação pública da 
quadra de areia localizada no Condomínio Rural. 
EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.  
 

REQUERIMENTO Nº 139/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho  
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal as providências necessárias para a construção de uma 
pequena praça na bifurcação que interliga a Avenida Samuel Câmara com a Rua Rio Verde no bairro 
Camboatã. 
EM DISCUSSÃO: Não houve 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
 

REQUERIMENTO Nº 140/2017.  
Autoria do Vereador Francisco Lopes  
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de uma praça pública com a infraestrutura 
necessária, parquinho, área lazer e para práticas esportivas, na área devoluta onde existe um campo 
de futebol localizada na Avenida Trajano de Moraes no bairro Camboatã.  
EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA  

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

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. 
EM DISCUSSÃO: Os vereadores apoiaram o projeto, considerando a importância para o Legislativo 
Municipal. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 



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. 
EM DISCUSSÃO: Não Houve 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI Nº 004/2017.  
INTERESSADO: Poder Executivo (alterada a redação pela emenda aprovada em primeira votação). 

ASSUNTO: Altera a Lei Nº 591/1991, que dispõe sobre a Política Municipal de Direitos da criança e 

adolescentes (Criação de novos Conselhos Tutelares). 

EM DISCUSSÃO: a Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro justificou o seu voto contrário, uma 
vez que existe um conselho tutelar que não possui a estrutura necessária para funcionamento e que 
deveria se criar outros conselhos sim, mas que tivessem os requisitos necessários para funcionar. O 
Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes, havia se retirado do plenário na primeira votação e 
também se retirou nesta segunda votação. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por maioria de votos dos vereadores presentes. 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho convidou a todos para participarem do 1º Arraial da 

Colônia Oriente. Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a 

sessão às 10:45 horas. Foi lavrada a ata que vai assinada pela mesa diretora e demais vereadores. 

 

 


