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LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

Não houve. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador João de Castro Glória cumprimentou a todos e falou de sua visita ao município de Ulianópolis por 

ocasião da 16ª Agrofest, em que estiveram presentes grandes personalidades da política paraense, e 

acrescentou que é um festival que beneficia a população de baixa renda, haja visto que acontecem shows 

inteiramente grátis. Lembrou que em breve teremos a nossa feira agropecuária e que seria interessante se 

tivéssemos um show voltado para o público de baixa renda, e comentou que o ex-prefeito Adnan Demachki 

ofereceu ao público de forma gratuita um show da cantora Paula Fernandes, que lotou o parque de 

exposições. Em seguida, comentou sobre um requerimento de sua autoria, que visa coibir os assaltos que 

acontecem nos transportes coletivos de nosso município. Observou que em outros municípios já foram 

implantados o referido dispositivo que muda o letreiro defronte ao veículo que comunica que está havendo 

o assalto. Apesar do esforço das polícias militar e civil, ainda há muitos assaltos acontecendo em nossa 

cidade. Que a empresa que está construindo o bairro Buriti, no momento em que a obra ficou sem operários, 

roubaram tudo, até mesmo o padrão de energia. Por último falou sobre uma visita realizada por esta câmara 

à Cooperativa de Compostagem de Resíduos Orgânicos de Paragominas, pelo que observou que é uma 

brilhante iniciativa, que ajuda o Meio Ambiente, mas também as famílias que residem no bairro Morada dos 



Ventos. E incentivou que as pessoas adquiram os produtos da cooperativa. Disse que falta divulgação e apoio 

à mesma e espera que possamos contribuir com o trabalho da mesma. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e disse que ao chegar nesta casa pela 

manhã, recebeu as amigas do bairro Laércio Cabeline, que reivindicam através de abaixo assinado melhorias 

sobretudo nas áreas que são afetadas por alagamentos, lembrando que em um destes alagamentos houve 

uma vítima fatal, e que mesmo o carro do lixo tem dificuldades de transitar em algumas ruas, o que cria 

condições para a proliferação de doenças; outra reivindicação é quanto à iluminação pública, que pela sua 

ausência, aumenta o índice de violência e a sensação de insegurança. A vereadora disse que os moradores 

fizeram fotos dos pontos mais críticos e que chegou a se emocionar, pois o poder público não está mais 

servindo e é preciso chegar ao ponto de demonstrar através de fotos e quiçá até mostrar alguém morto para 

tentar sensibilizar o poder público. A vereadora disse que não está fazendo oposição e que apenas está ao 

lado daquele povo que a elegeu. Em seguida, disse que não devemos agradecer pelo que o executivo e 

legislativo realizam, pois realizam com recurso da população, se veio recurso para a educação, tem que dar 

educação, se veio recurso para a saúde, tem que dar saúde. E disse que achou absurdo quando realizou visita 

ao aterro sanitário e em lá chegando, os vereadores foram proibidos pelo vigilante de entrar para fazer a 

fiscalização, pois só poderiam visitar se o presidente da cooperativa estivesse presente, mas estes vereadores 

são fiscais do povo, não podem obviamente invadir uma sala de cirurgia, mas ser proibido de adentar um 

aterro sanitário é demais, que estes vereadores devem ser respeitados. Disse que diversos vendedores 

ambulantes a procuraram, pois se sentem perseguidas pelo poder executivo pelo passo de não ter nota fiscal, 

e que numa situação de falta de emprego em que o município vive, não devemos perseguir aqueles que estão 

em busca do seu ganha pão e sim, oferecer condições, regularizando sua situação. Falou sobre um projeto 

de lei desta casa que trata do organograma do município, e que esta câmara foi orientada pelo ministério 

público a retirar o projeto de lei, pois havia alguns pontos de inconstitucionalidade. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz parabenizou a AMEP, Associação de Ministros Evangélicos de 

Paragominas, pela realização do evento Marcha para Jesus, que faz parte do calendário municipal de 

Paragominas, e que cresce anualmente, cujo objetivo é um só, que é abençoar a cidade e que foi um evento 

bonito e edificante. Falou que realizamos muitos pedidos através de requerimento, mais de cento e sessenta, 

e acredita que o poder executivo tem um cronograma de obras a realizar, mas acredita que alguns pedidos, 

dentro do seu tempo, serão atendidos. Posteriormente, falou sobre a cooperativa de compostagem, pois 

acredita que é um trabalho importante, entretanto, disse que se há muito lixo orgânico é que está sobrando 

na cozinha, e esta vereadora ensina às mulheres para que não haja desperdícios. Disse que seus pais 

batalharam para lhe dar bonança, mas os filhos eram proibidos de desperdiçar. Disse que na ocasião houve 

a proposta de algumas pessoas para a realização de uma ação entre amigos para a aquisição de um veículo 

para realizar o transporte dos tambores de lixo orgânico e espera contar com o apoio destes vereadores e 

demais pessoas na plateia. Acredita também que deveria ser feita uma parceria com as produtoras de 

hortaliças que fornecem para a prefeitura municipal, que poderiam adquirir o adubo orgânico da 

cooperativa, criando um boa cadeia produtiva. 

Vereadora Fabiana Santos Silva complementou a fala da vereadora Alice Tatiane quanto à visita ao aterro 

sanitário, onde estes vereadores tiveram o ingresso proibido, entretanto, esta vereadora adentrou ainda 

assim, e teve oportunidade de conversar com algumas famílias que apresentaram diversas queixas, 

sobretudo, pela falta de apoio do poder público, já que não recebem cestas básicas, combustível para o 

transporte dos produtos. Falou sobre um requerimento de sua autoria para limpeza e pavimentação para o 

bairro Laércio Cabeline, e que acredita que algumas ruas serão contempladas. Falou sobre algumas ruas cujo 



tráfego está inviabilizado, no bairro Promissão III, às proximidades da Padaria Karolyne e do Supermercado 

Costa Pinto, e espera que o secretário de infraestrutura possa solucionar o problema. 

Vereador David Sodré Honorato disse somou sua queixa aos demais vereadores quanto à visita ao aterro 

sanitário, em seguida, falou das dificuldades apresentadas pelas famílias que ali trabalham, que estavam há 

15 dias sem água, por exemplo. Disse que uma das principais queixas é a falta de combustível, pois essas 

famílias realizam o trabalho de coleta, e que fazem um trabalho importante, pois se não existisse esse 

trabalho, todo resíduo iria para o subsolo contaminando a natureza. Esperam que esta casa abrace junto ao 

executivo essas reivindicações e que não fiquemos somente na falácia. Estes vereadores devem apresentar 

uma proposta para o executivo, para que assim, possamos melhorar a situação das pessoas que ali vivem. 

Falou também sobre o trabalho dos caminhoneiros, que há 50 caminhões que transportam soja, e que estão 

descontentes, pois vivem deste trabalho, e que em uma reunião com a prefeitura, apontaram que quando 

chegam ao porto, uma empresa de fora, chamada “Bunge”, tem prioridade na escala de carregamento, e 

acredita que os direitos deveriam ser iguais. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e em seguida disse que essa casa tem que 

ter algumas prioridades, e que a questão do lixo deve ter uma atenção nesse momento, acredita que o poder 

executivo deva realizar uma parceria com os mesmos e reforçou as palavras da vereadora Vera Lúcia, dizendo 

que devemos ter uma educação no lar, para evitar o desperdício, disse que realmente a cidade é limpa, e 

devemos ter um lixo bem aproveitado, e devemos realizar uma campanha educativa nas tevês e rádios, 

inclusive devemos pensar em dar incentivo através do IPTU às famílias que aderirem à campanha. Lembrou 

que na semana passada falou sobre a questão da falta respeito a esta casa por departamentos públicos, a 

exemplo de requerimentos que não têm qualquer resposta, e pelo que foi relatado quanto à visita dos 

vereadores ao aterro sanitário, e devíamos ter uma postura diferente diante de situações semelhantes. 

Comentou que no próximo final de semana teremos o nosso arraial junina e estende ao convite aos 

vereadores para verem a beleza que é aquela festa e reconhecer o resultado do esforço daqueles brincantes. 

E disse que devemos aprovar o conselho e fundo municipal de cultura. Em aparte, a presidente Denise 

Gabriel sugeriu que esta casa faça um anteprojeto de lei para apresentar ao poder executivo. Com a palavra, 

o vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse quanto à festa de Ulianópolis, que um município que aplica 

R$ 1 milhão de reais em uma festa, não deveria encaminhar as gestantes para ter bebê aqui em Paragominas, 

as festas devem acontecer, mas deve-se observar quais são as prioridades e acredita sim, que quando da 

nossa festa maior que é a feira agropecuária, devem ter os shows gratuitos. 

Vereador Hesio Moreira Filho cumprimentou a todos e fez um breve relato da experiência do município de 

Ulianópolis que em alguns anos atrás, aquele município deslocou um munícipe para realizar uma sutura aqui 

em Paragominas, isto é, uma coisa muito básica. Portanto, acredita que nosso município tem feito um 

trabalho exemplar no sentido de atender as prioridades no município. Em seguida, o vereador falou sobre a 

questão da geração de renda, especialmente sobre a questão da produção de frango em Paragominas, que 

foi prejudicada já que os produtores locais foram impedidos em beneficiar o produto no município, e é 

importante que esta questão seja levada a diante. Em aparte, a vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 

lembrou também que o pequeno produtor rural, produtor de laticínio também foram impossibilitados de 

vender, e temos que buscar meios de regularizar essa venda, ou então outros é que vão mandar em nosso 

município e seremos obrigados a consumir os produtos deles, que são de fora. Com a palavra, o vereador 

Hesio Moreira Filho disse que devemos procurar meios de flexibilizar essa produção adotando a Instrução 

Normativa Nº 15/2017. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho disse que temos uma terra muito produtiva e que devemos 

normalizar a produção local, gerando emprego e renda no município. Em seguida, falou sobre o Dia da Família 



no Parque, que recebeu um número enorme de pessoas no Parque Ambiental de Paragominas, numa festa 

muito bonita, com muitas ações sociais e que no próximo ano deverá ir para um espaço maior. Falou também 

sobre a Marcha para Jesus, que foi uma bela festa que contou com muitas pessoas. Em seguida, disse que 

não podemos deixar que empresas de fora entrem em nosso município e tirem o trabalho das pessoas do 

município. Precisamos urgentemente realizar uma reunião com a empresa Hidro, pois não podemos permitir 

isso, a nossa população está precisando de emprego. Em aparte, o vereador Hesio Moreira Filho disse que 

os insumos adquiridos pela empresa Hidro vêm do município de Belo Horizonte e pede que na pauta da 

reunião seja incluída essa questão, pois precisamos entender a razão de não adquirirem coisas simples aqui 

no município. Com a palavra, o vereador João de Castro Glória parabenizou a vereadora pela discussão, e 

que gostaria de saber se existe um controle sobre o minério que sai do município e saber se o repasse está 

sendo feito em conformidade. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 157/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a reforma e ampliação do posto de saúde da comunidade 

Paragonorte. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 158/2017.  

Autoria do Vereador Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a intervenção no sentido de disponibilizar energia elétrica trifásica 

e monofásica na comunidade Beira Rio. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 159/2017.  

Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho  

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a elaboração e implementação do Plano Municipal de Oncologia. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 160/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal as providências necessárias para a realização dos serviços de 

manutenção das vias da comunidade Paragonorte.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 161/2017.  

Autoria do Vereador João de Castro Glória 



ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Urbanismo que seja incluído no 

cronograma de obras a reforma e modernização da praça do bairro Olga Moreira.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 162/2017.  

Autoria da Vereadora Denise Terezinha Gabriel 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a implantação de “Eco-pontos” de coleta seletiva em todos os 

bairros de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

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 027/2017.  
INTERESSADO: Poder Executivo 

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

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

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 
PROJETO DE LEI Nº 030/2017 – EMENDA SUBSTITUTIVA 
INTERESSADO: Poder Legislativo 

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. 

EM DISCUSSÃO: O vereador Antonio Ailton Dias Mendes se posicionou contrário à emenda por acreditar que 

será um grande risco à vida do condutor do veículo assaltado, já que a primeira coisa que os assaltantes 

ordenam às suas vítimas é que não façam nenhum movimento e se alguém o fizer, está sujeito à morte. Os 

demais vereadores se manifestaram favoráveis.  

EM VOTAÇÃO: O projeto foi aprovado com emenda pela maioria dos vereadores presentes. 

 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

Não houve. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro registrou a presenta dos ambulantes Bené e Raimundo que 

trabalham próximo ao Ginásio de Esporte, que solicitou que uma reunião com estes vereadores logo após 

esta sessão. Em seguida falou sobre a greve dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, dizendo que estes 

vereadores não foram convidados pelo sindicato ou profissionais, mas é solidária às reivindicações dos 

mesmos, pois há necessidades de vários anos as quais não estão sendo atendidas. 



Vereador David Sodré Honorato lembrou sobre uma reunião que haverá com os secretários para tratar sobre 

o retorno aos requerimentos apresentados por esta casa de leis. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes falou sobre o projeto de lei nº 030/2017, aprovado nesta manhã. 

Disse que tudo o que for feito na tentativa de coibir a violência é bem-vinda. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que as câmeras de segurança já auxiliaram a resolver 

situações de assaltos, como há alguns anos atrás quando caminhões eram desviados nas proximidades do 

nosso município, e uma verificação via satélite foi possível solucionar, assim sendo, acredita que a tecnologia 

tem a contribuir para a prevenção desse tipo de violência. 

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes solicitou que esta casa faça uma reunião com os funcionários da 

empresa de transporte público para saber sua opinião sobre o referido projeto de lei. 

Vereador Francisco Lopes solicitou que estes vereadores visitem o bairro Camboatã para buscar melhorias 

para o local e pediu que esta casa se una no sentido de buscar a implementação da guarda municipal, para 

reduzir problemas de insegurança. 

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

encerrada a sessão às 12:05 horas. 

 

 

 


