
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 019/2017 

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

Data: 06/06/2017 Início: 09:15h 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- Antonio Ailton Dias Mendes  
02- Antonio Batista Oliveira Lopes 
03- David Sodré Honorato  
04- Francisco Lopes da Silva 
05- João de Castro Glória  
06- Manoel Brasilino da Fonseca 
07- Mauro Roberto Dias de Oliveira  
Ausência justificada 
01- Alice Tatiane de Almeida Leandro 
02- Hesio Moreira Filho 

  

LEITURA DE TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA 

A Senhora Presidente pediu que se fizesse 1 minuto de silêncio em memória do senhor Olivério 

Balla, empresário, um dos últimos pioneiros deste município, que deixa um importante legado a 

este município. Solicitou ainda que se colocasse a bandeira a meio mastro em posição de luto oficial 

e que esta Casa encaminhe ofício de pesar à família enlutada.  

 

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 028/2017.  
INTERESSADO: Poder Executivo 
ASSUNTO: Altera dispositivos da Lei nº 422, de 10 de dezembro de 1987, que disciplina as férias, 
as faltas e dispensas de ponto dos servidores municipais. 

PROJETO DE LEI Nº 029/2017.  
INTERESSADO: Poder Executivo 
ASSUNTO: Dispõe sobre a concessão de adicionais de insalubridade ou periculosidade aos 
servidores municipais, previsto no art. 190 da Lei nº 422, de 10 de dezembro de 1987. 



PROJETO DE LEI Nº 030/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo 
Autoria do vereador João de Castro Glória 
ASSUNTO: Dispõe sobre a instalação de dispositivo de segurança que mude os letreiros dos 
veículos de transporte público coletivo, quando da ocorrência de assaltos e dá outras 
providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº 031/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo 
Autoria da vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
ASSUNTO: Institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Paragominas, o festival 
de música “Descobrindo novos talentos”. 
 
PROJETO DE LEI Nº 032/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo 
Autoria da vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Denomina Escola Municipal de Ensino Fundamental Alexandre Sylvan Machado a Escola 
Conto de Fadas localizada na Colônia Oriente. 
 

A Senhora Presidente encaminhou os mesmos às comissões. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou o público presente e cobrou à presidência 

da Casa o Fundo Municipal de Cultura, que ainda não foi criado. Em seguida, falou sobre a classe 

política deste país, que o envergonha, diante do julgamento da ex-presidente Dilma e do então 

presidente Michel Temer; mais uma vez o Brasil mostrando o que não se deve fazer com o dinheiro 

público; já é tradição o país ser governado por vices e pode inclusive ser governado por um período 

pelo presidente da Câmara Federal; ainda bem que é por um período determinado, porque também 

ficaríamos sem presidente, já que este está bastante comprometido; parece que as instituições 

brasileiras começaram a cumprir o seu papel em punir os culpados, pois até então os políticos faziam 

o que queriam neste país, e é por isso que vivemos na situação atual, com a saúde, a educação, a 

segurança precárias; nossos jovens estão morrendo; o Brasil vive em uma guerra civil e só nós não 

aceitamos, disse que mais de 3 mil pessoas morreram assassinadas nos primeiros dois meses deste 

ano, índice superior ao do terrorismo no mundo; discorda das críticas feitas ao ministro da defesa 

ao colocar as forças armadas nas ruas de Brasília durante as manifestações onde houve grande 

depredação do patrimônio público; disse que apoia, pois, de outra forma, os baderneiros não se 

intimidam. Em seguida, solicitou à presidente da casa que fosse encaminhado ofício parabenizando 

as polícias civil e militar, pelo trabalho que vem realizando na cidade, mas devemos também 

convocá-los a esta casa para que apontem o que está sendo feito para diminuir os índices de 

criminalidade no município, onde a insegurança diminuiu. 



Vereadora Fabiana Santos Silva disse que está finalizando o processo de assentamento da Colônia 

Cachoeira, que será comemorado com um grande culto e o próximo será o projeto de assentamento 

independência. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz parabenizou o Rotary Clube de Paragominas pela 

realização da Festa do Milho, uma festa muito linda e bem organizada. Parabenizou ainda a Escola 

Raimundo Lauriano pela realização da 4ª Mostra Científica denominada “Ciência em Ação”, esteve 

pessoalmente na escola acompanhando os trabalhos dos alunos e se disse encantada com o que 

viu, uma iniciativa que merece elogios. A parlamentar falou que recebeu reclamações dos 

moradores do Bairro JK II, disse que os moradores estão enfrentando uma infestação de mosquitos, 

inclusive já apareceram vários casos de dengue, disse que é uma situação que requer uma resposta 

urgente do poder público. Pediu o apoio dos demais vereadores para aprovação do Projeto de Lei 

nº 031/2017 de sua autoria, que institui no calendário oficial de datas e eventos de Paragominas o 

Festival de Música “Descobrindo Novos Talentos”, festival que acontece a 17 anos, realizado pela 

Associação El Shadai.  

Vereador Davi Sodré Honorato agradeceu aos servidores da saúde pelos excelentes trabalhos 

despenhados no município de Paragominas, disse que o Projeto de Lei que deu entrada na casa no 

dia de hoje e que trata de adicionais de insalubridade ou periculosidade aos servidores municipais, 

deve ser debatido e que estará defendendo a classe na Câmara Municipal. Falou da visita que fez à 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará na semana passada, que a iniciativa realizada em conjunto 

com diversas autoridades do município de Ipixuna do Pará, visa buscar apoio para a construção da 

ponte sobre o rio Capim e a conclusão da pavimentação asfáltica da rodovia que dá acesso a ponte. 

Frisou que a Prefeitura Municipal de Paragominas não mandou nenhum representante, deixou 

registrado seu protesto por tal situação, e disse que é hora de levantar a bandeira e unir forças para 

a construção da ponte e do asfalto. Deixou registrado o empenho dos deputados estaduais Sidney 

Rosa, Cássio Andrade, João Chamon e Beto Andrade para a conclusão destas obras. Finalizou 

sugerindo uma comissão de vereadores para irem à ALEPA acompanhar a votação do orçamento 

para 2018 e apresentarem esta demanda. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho fez uso da tribuna para agradecer todos os participantes 

e apoiadores pelo sucesso do Arraial da Colônia Oriente, destacou a participação maciça de famílias 

e crianças, ressaltou o apoio da SECULT - Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo 

de Paragominas, bem como ao vereador João Glória pelo envio de sua equipe de reportagem da TV 

RBA para registrar o evento. 

Vereador João de Castro Glória disse que nos últimos dias perdeu sua mãe, que ela passou por 

diversos hospitais da cidade de Paragominas, que foi bem cuidada e faleceu em casa de causas 

naturais, agradeceu o apoio da Câmara de Vereadores de Paragominas neste momento difícil. Disse 

que Paragominas é referência quando se fala em saúde, não somente pela estrutura física, mas 

também pelos servidores, pede que os vereadores acompanhe o Projeto de Lei que trata da 

remuneração dos servidores com discernimento, tem que ouvir a população e os profissionais para 

assim saber a posição dos mesmos sobre esta situação. Estarão reunidos com a classe para debater 

o assunto. Falou sobre a violência em Paragominas, citou o assalto ocorrido em um ônibus no 



sábado, disse que humilharam e agrediram os passageiros o motorista e o cobrador, tem 

informações de outro assalto nos mesmos moldes no dia de ontem. Para o vereador a polícia tem 

feito seu trabalho, mas a “praga” da violência não diminui no município, está entrando com um 

Projeto de Lei no dia de hoje que muda os letreiros dos veículos de transporte público coletivo, com 

o intuito de diminuir os assaltos aos ônibus. Agradece pelo apoio de todos nesse momento de luto 

e tristeza pela perda da sua mãe. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou a todos, se colocou à disposição dos 

servidores da saúde do município e se expressou sobre o meio ambiente, disse que estamos 

comemorando a semana do meio ambiente. Posteriormente leu um discurso referente ao dia 

mundial do meio ambiente. 

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 136/2017.  
Autoria do Vereador João de Castro Glória 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizarem o 
trabalho de manutenção na Rua Caetés localizada no bairro Nova Conquista, (antigo Jaderlândia). 
EM DISCUSSÃO: O autor do requerimento disse que devido à situação da Rua Caetés os taxistas e 
moto taxistas nem entram na rua para atender os chamados e que a mesma está em uma situação 
calamitosa. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
 
REQUERIMENTO Nº 137/2017.  
Autoria do Vereador João de Castro Glória  
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a realização 
do trabalho de manutenção na Rua Visconde de Mauá localizada no bairro JK. 
EM DISCUSSÃO: o vereador disse que esteve na rua e que foi aberto um buraco pela SANEPAR para 
a manutenção da rede de água, porém a empresa não retornou para fechá-lo e o buraco continua 
aberto causando inúmeros transtornos. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

  
REQUERIMENTO Nº 141/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal as providências necessárias para promover a arborização 
do bairro Tião Mineiro, antigo Flamboyant. 
EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
 

REQUERIMENTO Nº 142/2017.  
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 



ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal o remanejamento de um profissional farmacêutico para 
a farmácia do Posto de Saúde do bairro Jardim Atlântico. 
EM DISCUSSÃO: a autora disse que esse requerimento justifica-se pelo fato de que a situação da 
falta de um profissional na farmácia do posto de saúde do bairro Jardim Atlântico já perdura por 
cerca de 3 meses e que o posto atende diversos bairros. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
 
REQUERIMENTO Nº 143/2017.  
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a limpeza e a manutenção das Ruas da Agrovila e das 
estradas vicinais da Comunidade Cachoeira/Potiritá. 
EM DISCUSSÃO: a vereadora pediu aos demais que aprovem o requerimento em virtude das 
péssimas condições das estradas mencionadas. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
 
REQUERIMENTO Nº 145/2017.  
Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira  
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de escadas e rampas de acesso à passarela 
do Lago Verde, na margem do bairro Flamboyant. 
EM DISCUSSÃO: o autor disse que no Lago Verde precisa desta benfeitoria em virtude das 
dificuldades que as pessoas encontram para locomoverem no local, especialmente os deficientes 
físicos. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
 
REQUERIMENTO Nº 147/2017.  
Autoria da Vereadora Denise Terezinha Gabriel 
ASSUNTO: Solicita aos demais parlamentares a adoção de providências para a resolução da situação 
do aterro sanitário de Paragominas: no sentido de identificar um local para a instalação de um novo 
aterro sanitário. 
EM DISCUSSÃO: A autora do requerimento justificou que o aterro sanitário já teve sua utilidade e 
hoje encontra-se na área urbana, sugere a união de todos para a resolução deste problema. Recebeu 
um convite para um seminário que acontecerá na cidade de Jundiaí sobre resíduos sólidos urbanos, 
reafirma a união de todos para solucionar o problema. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA  

Não houve. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Não havendo mais assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão às 10:45 

horas. 


