
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 020/2017 

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

Data: 13/06/2017 Início: 09:10h                        Encerramento: 12:08h 
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 
Ausente: 
01- 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 RESOLUÇÃO Nº 003/2017  
INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Regula o acesso de informações públicas, classificação e reclassificação de informações sigilosas, 

no âmbito da Câmara Municipal de Paragominas.  

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2017  
INTERESSADO: Poder Legislativo 

ASSUNTO: Regulamenta o programa de estágio na Câmara Municipal de Paragominas, para estudantes 

universitários, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 033/2017  
INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Dispõe sobre o quadro de pessoal da saúde. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a mesa e os demais vereadores, cumprimentou 

também ao público presente. Deu início ao pronunciamento cobrando à Mesa da Casa o projeto que cria o 

conselho e o fundo municipal de cultura com o intuito de melhorar os incentivos à cultura local. Reforçou 



também o apelo da vereadora Vera Lúcia que solicitou através de requerimento a reforma da ponte da 

Colônia Reunidas, que tem oferecido risco à vida dos que transitam no local. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho cumprimentou a todos e agradeceu pela atenção ao seu 

requerimento em que solicitou a transmissão ao vivo das sessões plenárias. Agradeceu ao secretário de 

agricultura Breno Colonnelli, que atendeu ao seu pedido reformando a assim chamada Ponte do Bochecha. 

Posteriormente, parabenizou à polícia que evitou duas invasões de fazendas na nossa região e pediu aos seus 

pares que se engajem na luta contra os invasores, pois, mesmo diante do índice de desemprego, não 

podemos aceitar que terras produtivas sejam tomadas. 

Vereadora Fabiana Santos Silva agradeceu ao gestor municipal e ao secretário de agricultura pela reforma 

da Ponte do Bochecha, bem como pela instalação de energia elétrica nessa região rural. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e, em seguida, se referiu aos percalços 

da saúde no município, que junto ao desemprego, é um dos principais fatores de desagrado da população, 

então, manifestou o seu repúdio e indignação diante do falecimento de um cidadão do município que faleceu 

sem o atendimento necessário, já que necessitava do TFD e o município não ofereceu; diante do fato e de 

tantos outros que ocorrem sem o conhecimento das autoridades, conclamou as demais famílias que passam 

por situações semelhantes, em entrarem com uma ação civil pública contra os governos municipal e estadual, 

para que ambos possam ressarcir os danos causados à vida dessas pessoas. Disse ainda que o DRAC deveria 

oferecer atendimento durante todo o dia, inclusive com atendimento psicológico e de assistência social, pois 

as pessoas que se dirigem a esse órgão, chegam ali fragilizadas e dependem de uma atenção especializada. 

Queixou-se porque o prefeito e secretários relataram que não têm recebido os seus requerimentos e ofícios 

encaminhados pela casa. Falou ainda sobre a tarifa de água cobrada pela SANEPAR, e não concorda que o 

método utilizado nessa cobrança, que utiliza não a quantidade de litros consumida e sim uma planilha que 

leva em consideração o número de indivíduos na família. 

Vereador Manoel Brasilino da Fonseca agradeceu à prefeitura municipal, através da secretaria municipal de 

infraestrutura, que atendeu a uma solicitação sua que foi resolvida em pouco tempo deixando satisfeitos os 

moradores do bairro Jardim Atlântico, ao colocar manilhas em uma rua por onde passava muita água e até 

então ficava intransitável. 

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 146/2017.  

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal e ao Departamento Municipal de Trânsito - DEMTRAN, que 

realizem trabalho de revitalização da sinalização horizontal e vertical na Avenida Fausto Fernandes (antiga 

Avenida Tropical). 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 148/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 



ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção da ponte conhecida como ponte do “Mãozinha”, 

localizada na comunidade Independência. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 149/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva  

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a limpeza e a manutenção das Ruas e Avenidas dos bairros Laércio 

Cabeline, I e II, Ouro Preto e Vila Rica.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 150/2017.  

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a instalação de placas de identificação na divisa de Paragominas 

com as cidades de Ipixuna do Pará e Ulianópolis. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 151/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Encaminha minuta de Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a implantação de ciclofaixas e 

ciclorrotas no Município de Paragominas e dá outras providências. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 152/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal, através do departamento competente, que promova a instalação 

de redutores de velocidade e sinalização horizontal/vertical, no cruzamento das Avenidas Ayrton Sena com 

Rainha da Paz, no bairro Jaderlândia. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

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 007/2017.  
INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Institui o Fundo Municipal de educação e dá outras providências.  

EM DISCUSSÃO: O vereador Manoel Brasilino da Fonseca, por entender que o projeto já foi amplamente 

estudado e debatido pelas comissões permanentes da Casa, sugeriu à senhora presidente que fosse feita 

uma reunião extraordinária nesta mesma data, para apreciação e segunda votação. A senhora presidente 

colocou em discussão a sugestão do vereador, que foi aceita pelos demais pares. Sendo assim, a senhora 

presidente colocou o projeto em primeira discussão. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores 



presentes. A senhora presidente, atendendo à solicitação do plenário, solicitou uma reunião extraordinária 

logo após esta, para apreciação do projeto em questão e segunda votação. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PROJETO DE LEI Nº 024/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo  

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Autoriza a Prefeitura do município de Paragominas a instituir o projeto “Casa da Mulher”, para a 

inclusão das mulheres perante a sociedade. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro agradeceu à aprovação do projeto de sua autoria que cria a 

Casa da Mulher, e entende que mesmo que o prefeito não sancione, acredita que o executivo deva apreciar 

ideias oriundas do legislativo, devendo haver uma interação entre ambos os poderes. A Casa da Mulher é um 

espaço que está voltado exclusivamente para as mulheres, principalmente aquelas que sofrem violência 

doméstica, as mulheres se sentem discriminadas ainda perante à sociedade, e precisam de um suporte 

especializado. Disse da sua felicidade diante da transmissão ao vivo desta sessão e convida quem estiver 

assistindo para acompanhar de perto e contribuir com o trabalho destes edis. 

A senhora presidente informou aos senhores vereadores que amanhã haverá uma visita à Associação José 

Pereira de Farias, o Juquinha, para que conheçam a realidade e as necessidades daquela entidade. Agradeceu 

a presença do público, desejou uma ótima semana a todos e declarou encerrada a sessão às 12:08 horas. 


