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LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

PROJETO DE LEI Nº 027/2017  
INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Autoriza a Agência de Saneamento de Paragominas a incluir em suas contas de recebimento 

espontânea a favor de entidades sem fins lucrativos e dá outras providências. 

A Presidente encaminhou o mesmo às comissões. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereadora Denise Terezinha Gabriel referiu-se à viagem realizada à Canaã dos Carajás acompanhando a 

comitiva do Poder Executivo, para realizar uma visita técnica ao aterro sanitário daquele lugar, que é 

controlado, que é referência, com vistas a melhorar o aterro sanitário do nosso município, ocasião em que 

percebeu que Paragominas tem proporções semelhantes e pode se adequar. O aterro sanitário daquele 

município devido ao seu controle pode ter sua área utilizada para o lazer. Comentou sobre a possibilidade 

de transformar o lixo orgânico em energia naquele local. Disse que ao sair de Canaã, a comitiva visitou 

também o aterro da cidade vizinha de Parauapebas, cuja quantidade de lixo é maior e há urubus. Em 

Paragominas, o aterro também foi visitado, e a vereadora disse que o lixo é um grande desafio que teremos 

que enfrentar, que não é responsabilidade somente da municipalidade, mas de toda a população, e não 

entende como alguns cidadãos tem a falta de compreensão de jogar lixo nas ruas da cidade onde vive, 

fazendo com que vetores de doenças se manifestem no local. Disse, em resposta ao questionamento da 



vereadora Alice de Almeida, que o manuseio do lixo de nossa cidade é proibido por lei e que há meios de 

sanar esse problema, realizando a coleta seletiva do lixo no município. Acrescentou que o lixo rende dinheiro 

e que precisamos transformar a realidade do nosso município, sobretudo, fazendo a separação e entregando 

o lixo limpo para a cooperativa que ali atua. Disse que o aterro sanitário de Canaã está localizado dentro de 

um bairro e nenhum dos moradores reclama devido ao controle que há no local. Por último, convidou os 

senhores vereadores e vereadoras a visitarem a cooperativa de resíduos orgânicos, do bairro Morada do Sol. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos da mesa e aos demais vereadores, 

estendendo seus cumprimentos ao público presente. Registrou sua satisfação em fazer parte da comitiva 

que visitou o Projeto Juquinha, dizendo que já conhecia a estrutura, mas que cada vez que vai ao projeto é 

uma oportunidade de se fazer reflexões; o Projeto Juquinha cuida de crianças que não tiveram as mesmas 

condições de muitos, e que tem a oportunidade de melhorar sua saúde e qualidade de vida, através do 

trabalho prestado pela instituição. Em seguida, falou sobre o lixo, que tem sido uma preocupação pessoal e 

que precisamos de programas de educação ambiental e também de alimentação, pois há um aumento 

grande no lixo das residências em razão do grande desperdício; disse que oferece palestras a senhoras donas 

de casa nas quais esse tema é abordado, pois o desperdício é abordado também na bíblia, e devemos 

aprender a aproveitar melhor aquilo que se compra para a casa. Disse que há alguns anos realizou uma visita 

à África onde observou que os vasos sanitários são fabricados para receberem também o papel higiênico, o 

que reduziria um grande volume de lixo; e espera que o nosso país se adeque o mais breve possível, pois tem 

sido um país que dá exemplo em muitos setores, o primeiro a adotar a urna eletrônica, por exemplo, mas 

em outros que poderiam melhorar em muito a vida dos cidadãos, deixa a desejar. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho agradeceu ao Vice-Governador Zequinha Marinho, que atendeu 

prontamente à solicitação destes vereadores para que retornasse a obra do esgotamento sanitário do centro 

de recuperação. Falou sobre uma visita realizada à Colônia Paragonorte, que precisa de um olhar especial, 

lhe acompanhou o comandante da Polícia, senhor Paulo Sérgio, para verificar a logística para a instalação de 

um posto policial no local; disse que a comunidade precisa também de um posto de saúde, e que vai correr 

atrás. 

Vereadora Fabiana Santos Silva agradeceu ao poder executivo pela atenção à sua solicitação em 

providenciar a restauração da ponte que dá acesso à Colônia... 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro falou que em setembro visitou o aterro sanitário do nosso 

município e disse que acredita em mudanças, mas precisamos de um planejamento, que há uma cooperativa 

atuando no local, com 30 efetivos, e que não tem nenhum apoio do poder executivo, que o transporte era 

realizado num carro aberto, e que agora é uma Kombi que faz o transporte, mas essas pessoas pagam por 

isso; que quando visitou, as pessoas ali a criticaram, pois nunca tiveram nenhum apoio. Em aparte, a 

vereadora Fabiana Santos Silva disse que as pessoas do aterro sanitário estão sem água e reforçou o apelo 

para que estes vereadores visitem o local. Novamente com a palavra, a vereadora Alice de Almeida enfatizou 

a importância da coleta seletiva do lixo no município. 

Vereador Hesio Moreira Filho enalteceu a necessidade de buscarmos soluções para o lixo no nosso 

município. Disse que questionou no período da visita da Vereadora Denise Gabriel ao aterro sanitário de 

Canaã dos Carajás, se era viável a utilização do gás metano produzido por bactérias do lixo, mas tomou 

conhecimento que não é possível ainda; disse que o lixo pode ser reaproveitado em muitos casos, como o 

óleo de cozinha; falou em seguida, sobre a recuperação das nascentes do Rio Uraim, que é um tema de 

grande importância para o nosso município, já que abastece as nossas casas, e que há frentes de trabalho 



que irão realizar, através da Sanepar, a recuperação de cinco das suas nascentes. Falou ainda sobre uma 

recente conquista do município, que através do empenho do deputado Eder Mauro e de vereadores, dentre 

os quais ele mesmo, que foram dois caminhões, um basculante e um de carga seca, para atender as 

demandas do município, especialmente da zona rural. Também comunicou que há uma cirurgiã no município 

que está realizando operações de pessoas com lábio leporino e que já há uma cirurgia de uma criança 

marcada, que estes vereadores podem encaminhar outros pacientes. 

Vereador David Sodré Honorato falou sobre o trabalho de grande importância realizado pela cooperativa de 

coleta de lixo no município, mas acredita que o poder executivo deve olhar com mais carinho para aquelas 

famílias, pois ali sim, estão contribuindo com o meio ambiente, e defenderá aquela classe trabalhadora. Disse 

que visitou o município de Nova Esperança do Piriá, conversando com o prefeito, ficando feliz em saber que 

o secretário de agricultura daquele município pretende realizar parceria com o nosso município, com o 

objetivo de disponibilizar o maquinário enquanto o município de Paragominas oferece o óleo diesel, para a 

realização da recuperação de estradas vicinais. Convidou os vereadores para realizarem uma visita ao aterro 

sanitário do município e criar uma agenda para uma comitiva da câmara a outros municípios, para que 

tenham uma visão mais ampla e possam debater mais sobre o assunto. 

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes lembrou que apresentou requerimento nesta casa para realização de 

melhorias na estrada que dá acesso à CAIP, e que hoje o serviço deverá ser concluído. O vereador disse que 

maioria dos moradores do Onça, que cobram melhorias nas estradas vicinais referidas pelo vereador David 

Honorato são eleitores do município de Nova Esperança do Piriá, e que é compromisso de campanha a 

realização de melhorias dessas estradas. Convidou a todos a participarem do arraial junino da comunidade 

CAIP, que acontecerá no dia 24, sábado. 

Vereador João de Castro Glória disse que a PA 125 está fechada pelos alunos da EETEPA fecharam a pista 

em protesto já que o governo cortou as passagens de ônibus para o alunado. Disse da importância da visita 

ao aterro sanitário de Canaã dos Carajás pela vereadora Denise Gabriel, entretanto, olha com tristeza que 

somente uma vereadora tenha sido convidada a fazer parte desta comitiva, pois há 13 vereadores. Em 

seguida, falou de sua insatisfação diante da atenção diferenciada em relação aos requerimentos dos 

vereadores de oposição nesta Casa de Leis, entretanto, todos são representantes do povo e as demandas 

apresentadas devem ser atendidas de forma igual. Citou alguns exemplos de solicitações feitas por ele de 

forma enfática tanto na tevê onde trabalha, bem como através de proposição, e que só foram atendidas 

quando vereadores da situação apresentaram a mesma solicitação.  E disse que não é vereador de um só 

bairro, pois foi eleito para legislar para todo o município, e acredita que estes vereadores não devem ser tão 

dependentes do poder executivo, devemos todos ser independentes e acrescentou que se o executivo e 

esses vereadores estão trabalhando não é mais do que a obrigação de cada um, afinal, todos estão recebendo 

para isso. Parabenizou a vereadora Alice de Almeida, que realiza um belo trabalho pelo município, e que no 

entanto, percebe que tem sido alvo de retaliação por parte do executivo.  

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira parabenizou a vereadora Denise Gabriel pelo tema levantado 

ligado à questão ambiental, que é o lixo, o qual precisa de uma solução; uma cidade com a qualidade política 

não pode permitir que tenhamos uma coleta tão descontrolada como acontece, e precisamos dar exemplo, 

melhorando esse aspecto no nosso município, e acredita que foi dado um ponta pé rumo a isso, parabenizou 

também ao prefeito Pauto Tocantins. Disse que precisamos melhorar também a Rodovia dos Pioneiros que 

é um gargalo que não podemos mais admitir e estes vereadores precisam ir ao prefeito solicitar que resolva 

a situação. Da mesma forma, é preciso resolver outras duas questões emergenciais, que é a iluminação do 

trevo que dá acesso ao município e a sinalização de trânsito às proximidades do terminal rodoviário. Falou 



em seguida quanto às lombadas que refletem um povo mal educado, entretanto, em alguns casos, é um mal 

necessário, e observa que às proximidades da empresa Juparanã, é importante a colocação de lombadas, 

pois há um fluxo muito grande de entrada e saída de veículos, e os condutores passam e alta velocidade no 

local. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes reclamou quanto à não execução dos requerimentos apresentados 

pelos vereadores, e chama atenção dos secretários do município, que não estão dando a mesma atenção 

que os vereadores lhes dão, pois não dão qualquer respostas a esta casa, e questiona se já está na hora de 

trocar os secretários. E o indigna o fato de os requerimentos não estarem sendo respeitados como uma 

comunicação de poder para poder, sendo que o requerimento representa a voz do povo. E citou alguns casos 

que foram solicitados, como a ponte do Patrimônio que está em situação precária, cujo tema foi endossado 

por diversos vereadores e que, até o momento, nada foi feito pelo poder executivo e nenhuma resposta 

sequer chegou a esta casa. Comentou ainda sobre a questão do lixo, dizendo que a coleta de lixo no município 

é uma das melhores do estado do Pará, o que não vem funcionando é o depósito de lixo e os nossos 

moradores também precisam ser levados em consideração para ajudarem nesta coleta. A vereadora Denise 

Gabriel disse que o manuseio precisa melhorar e que deve ter a participação popular para que tenhamos um 

retorno mais eficaz. Com a palavra, o vereador Antonio Batista disse que precisamos começar uma 

campanha de conscientização às pessoas que ainda não entenderam a sua importância para manter a cidade 

limpa.  Cidade limpa não é a que se limpa todo dia, mas a que não se suja. Quanto ao fechamento da PA 125, 

lembrou-se que apresentou requerimento solicitando ciclovia para a região onde há um núcleo universitário, 

onde maioria dos estudantes se obrigam a pegar ônibus porquê de bicicleta não têm segurança. Por último, 

o vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cobrou a criação do conselho e do fundo de cultura do município 

de Paragominas, aprovado por este parlamento, com o intuito de dar vazão aos projetos culturais sobretudo 

das iniciativas populares. 

Vereador Manoel Brasilino da Fonseca falou da felicidade quando um requerimento é atendido pelo poder 

executivo e disse que em muitas ocasiões não foi atendido e citou algumas dessas ocasiões, como quando 

solicitou o asfaltamento de algumas ruas de sete bairros onde seu trabalho é mais presente, com abaixo 

assinado e muitas lutas, entretanto, não conseguiu nenhum metro de asfalto. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 153/2017.  

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Sala nos postos de saúde para os agentes de endemias e agentes de saúde. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 154/2017.  

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Melhorias no sistema de iluminação pública do bairro Allan Kardec. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 155/2017.  



Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho  

ASSUNTO: Providências para sanar um esgoto a céu aberto nas imediações do clube dos mototaxistas, no 

bairro Nova Esperança. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 156/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Manutenção da estrada que interliga a Colônia Oriente à Colônia Independência.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo 

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

no âmbito da Câmara municipal de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: A senhora presidente esclareceu que o projeto de resolução regulamenta a LAI no âmbito 

do município. 

EM VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.  

 

A Senhora Presidente declarou Promulgada, nesta data, a RESOLUÇÃO Nº 003/2017 que, Regula o acesso 

de informações públicas, classificação e reclassificação de informações sigilosas, no âmbito da Câmara 

municipal de Paragominas. 

 

 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

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: O vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira manifestou seu voto em contrário pela maneira 

como ela está sendo apresentada, pois não podemos continuar propondo leis autorizativas já que estas não 

têm nenhum valor, a forma correta seria através de requerimento; leis são para ser cumpridas e as leis 

autorizativas não obrigam a gestão a executar a lei. Disse ainda que o mérito do projeto é muito importante, 

no entanto, não pode concordar com a forma na qual foi apresentado. O vereador Hesio Moreira Filho disse 

que será o último projeto de lei autorizativo em que vota, nos demais irá se abster, por entender que poderia 

ser apresentado através de requerimento. O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes concorda com as falas 

do vereador Mauro Roberto, e que também será a última vez que irá votar a favor de projeto dessa mesma 

natureza e solicita que seja feito um acordo de bancadas para que não se repita. O vereador David Sodré 

Honorato disse que também se portará dessa maneira, mas votará favorável ao presente projeto por 



entender a importância do tema e o fato de a vereadora ter referido anteriormente que nenhum dos seus 

requerimentos foi atendido até momento. A autora do projeto disse que o mesmo tem uma grande 

importância e há um recurso do governo federal para a criação desse projeto através do Programa de 

Aceleração do Crescimento e que o município não terá despesas, e que o município é mal visto pela violência 

contra a mulher e o atendimento a este projeto fará com que as mulheres tenham uma atenção maior. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado pela maioria dos vereadores, com um voto contrário manifestado pelo vereador 

Mauro Roberto Dias de Oliveira. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereador João de Castro Glória parabenizou a vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro pelo projeto de 

lei apresentado e aprovado nesta sessão; em seguida, disse que tem grande respeito pela presidente da casa, 

mas espera que a mesma possa cobrar do poder executivo um retorno quanto aos requerimento 

apresentados por esses edis. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira parabenizou o projeto da vereadora, no entanto, lamentou a 

maneira como foi apresentado, pois foi utilizado um trâmite que não é o constitucional, e que esta casa 

somente irá conseguir o seu respeito quando atuar da maneira correta. Tampouco acredita que o 

requerimento deva ser utilizado para promoção do vereador, mas para que o público possa usufruir do 

serviço; disse que estamos no quarto mês legislativo e já há 156 requerimentos, e acredita que é difícil 

mesmo que se atenda a tantas demandas em tão pouco tempo, visto ainda que o executivo não pode retirar 

o recurso que já foi orçado para determinadas obras para atender os desejos do vereador. 

Vereador David Sodré Honorato disse que não estamos cobrando a execução das demandas, mas ao menos 

uma resposta via ofício por parte das secretarias sobre as demandas. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que entende que não tenha o recurso para a realização 

das demandas, entretanto, ela questiona o fato de o secretário afirmar que não recebeu o requerimento. É 

preciso que tenhamos um retorno do executivo. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que não concorda com o colega quando diz que o 

requerimento não é atendido por falta de recurso, pois a grande maioria dos requerimentos são para limpeza 

de terreno, de ruas, retirada de lixo, que não tem gastos; o que falta é respeito por parte dos secretários a 

esta casa, e entende que não é culpa do prefeito, mas dos seus secretários, e é hora de pressionar mais os 

secretários para a resolução desses problemas. 

Vereadora Denise Gabriel reforçou a importância da visita hoje à tarde ao aterro sanitário do município para 

a melhoria da qualidade de trabalho dos membros da cooperativa, bem como para o município. Em seguida, 

disse acreditar que o prefeito não faz seleção de requerimentos, mas estes passam por um planejamento, e 

que dos 156 requerimentos, está certa de que alguns foram sim atendidos; que a máquina administrativa 

não para independente do problema de quem seja e há muitas questões sendo atendidas diariamente; falta 

talvez um ajuste por parte destes vereadores e em buscar se informar sobre o que está sendo feito e atendido 

diariamente. 

A senhora presidente agradeceu a presença do público, desejou uma ótima semana a todos e declarou 

encerrada a sessão às 12:15 horas. 

 

 


