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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 Antonio Ailton Dias Mendes cumprimentou a todos e agradeceu à Prefeitura Municipal por estar 

atendendo seus requerimentos e disponibilizando maquinário para recuperação das estradas. Agradeceu o 

vereador João de Castro Glória por ter retirado de pauta o Projeto de Lei 030/2017 que dispõe sobre a 

instalação de dispositivo de segurança nos veículos de transporte coletivo, disse que da forma que estava o 

projeto iria prejudicar os motoristas, criando uma espécie de “homens bomba”. Disse ainda que o botão de 

pânico não é viável e precisa ser estudada uma forma melhor para inibir a prática criminosa no transporte 

coletivo de Paragominas. 

Vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou a todos e falou da alegria pela formatura da turma de ensino 

médio do Projeto Mundiar que aconteceu na Colônia Beira Rio, falou das dificuldades que os alunos 

enfrentaram para concluir o ensino médio e que lutou muito para ver esses cursos sendo realizados, inclusive 

indo à Belém diversas vezes em busca do curso, disse que se sente muito feliz em ver esse sonho se tornar 

realidade. Agradeceu a Drª Mozimeire pelo apoio e empenho quando era Secretária Municipal de Educação 

para trazer o ensino médio para a colônia. 



Vereador João de Castro Glória parabenizou o vereador Edinho pelo seu aniversário, reconhece sua 

importância para a cidade por tudo que já fez e fará, disse ainda que é motivo de orgulho ter um vereador 

sério e comprometido como o vereador Antônio Batista. Falou sobre o Projeto de Lei 030/2017 e que não 

concorda com a posição do vereador Antônio Ailton Dias Mendes sobre o referido projeto, que reconhece 

que os assuntos realmente devem ser debatidos, afinal, a casa tem treze vereadores e que as discursões são 

importantes e é natural toda essa preocupação, destacou que o projeto foi retirado de pauta para que seja 

melhor debatido. 

Vereadora Denise Terezinha Gabriel parabenizou o vereador Edinho pelo seu aniversário e se pronunciou 

também a respeito do Projeto de Lei 030/2017 de autoria do vereador João de Castro Glória e reconhece a 

iniciativa do vereador em retirar o Projeto de Lei de pauta para um melhor debate. Falou da importância da 

fiscalização no trânsito de Paragominas, que, apesar de incomodar algumas pessoas, por outro lado é de 

fundamental importância em virtude das vidas preservadas e da redução dos gastos com despesas na área 

da saúde. Pronunciou-se sobre a coleta seletiva do lixo em Paragominas, reforçou que é de suma importância 

as pessoas separarem o lixo em suas casas, falou que estará empreendendo viagem juntamente com a 

vereadora Tatiane Helena à cidade de Vigia para conhecer de perto o sistema de tratamento do lixo do 

município que é tido como referência. Finalizou dizendo que todos os desafios que foram impostos à 

Paragominas foram vencidos graças à atuação política e que essa atuação tornaram Paragominas exemplo.  

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz parabenizou o vereador Edinho em virtude do seu aniversário, 

também parabenizou o vereador João de Castro Glória pela retirada de pauta do Projeto de Lei 030/2017 

que segundo ela precisa ser melhor discutido, em seguida, falou das falhas da empresa concessionária do 

transporte coletivo de Paragominas no atendimento aos usuários na rua Barão de Araruna na Promissão III, 

disse que em conversa com o empresário Thiago Caliman obteve a resposta sobre essa questão e que em 

breve a situação estará resolvida. Também falou que esteve na Vice-Governadoria em Belém, onde recebeu 

a confirmação que será realizada em Paragominas a Semana da Saúde Visual de 10 a 21 de julho com a 

presença confirmada do Vice-Governador Zequinha Marinho no dia 10 para abertura do evento. 

Aparte, vereadora Denise Terezinha Gabriel solicita maiores esclarecimentos da vereadora quanto à ação 

Semana da Saúde Visual, pois, segundo a parlamentar, houve casos em que acontece essas ações e ao final 

dos procedimentos é cobrado o óculos, disse ainda que é uma iniciativa muito importante que precisa ser 

maior divulgada para maior conhecimento das pessoas. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que os exames simples serão feitos por aqui mesmo, e os 

casos mais complexos serão cadastrados para encaminhamento e tratamento em Belém. Quanto a questão 

dos óculos a vereadora disse que foi informada que muitas pessoas mandam fazer os óculos e não retornam 

para buscar, isso acaba onerando o atendimento, disse ainda que as equipes estão vindo para a cidade para 

as devidas orientações para a população. Deixa um alerta à população sobre os cuidados com a visão e a 

importância da iniciativa que está chegando a Paragominas.  

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e parabenizou o vereador Edinho pelo 

seu aniversário, em seguida falou da visita que fez ao DRAC/TFD juntamente com outros vereadores, disse 

que constatou de perto as dificuldades do órgão, que o Estado não está aceitando alguns pacientes de 

Paragominas encaminhados pelo órgão, citou também as deficiências estruturais do órgão. Falou da reunião 

com o Prefeito que aconteceu na semana passada na Câmara Municipal, que a Casa possa acompanhar o 

novo organograma da Prefeitura e assim solicitar o remanejamento de servidores para o DRAC/TFD devido 

a deficiência de servidores. Sobre a reunião com o Senhor Thiago Caliman, disse que questionou o empresário 

da retirada da linha que atendia o bairro JK e pediu a retomada do serviços, que na oportunidade o Senhor 



Thiago Caliman informou que a retirada da linha se deu em virtude da pouca demanda de passageiros no 

bairro e também pela intrafegabilidade em virtude da ponte que dá acesso ao bairro. Falou do abaixo 

assinado da população do bairro Laercio Cabeline e que o entregou para o Prefeito. Sobre o organograma da 

Prefeitura Municipal falou que o Ministério Público apontou diversas irregularidades no projeto e que essa 

casa deve acompanhar e apontar os erros.      

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e fez um breve relato da sua vida antes da 

vereança e da vida pública, bem como da atuação dos vereadores de Paragominas. Disse que hoje não irá 

cobrar a criação do Conselho Municipal de Cultura de Paragominas, pois hoje será apresentado um 

Anteprojeto de Lei que sugere a criação do referido conselho. Parabenizou a SECULT pela organização e 

realização do Arraial Municipal, que foi uma festa linda e merece ser parabenizada. Falou também da questão 

do lixo, disse que não se deve levar em conta somente a limpeza da cidade, mas, também, a renda que o lixo 

pode proporcionar às pessoas que vivem da reciclagem, que essas pessoas ganham pouco, sugere a união de 

todos para buscar meios de melhoria para essas pessoas. Lembrou a questão dos vendedores ambulantes, 

que são pessoas que não tem outra forma de ganhar o pão de cada dia, não tem outra forma de trabalhar, 

indigna-se quando essas pessoas são tratadas como bandidos. Finalizou dizendo que existem experiências 

bem sucedidas em outras cidades como shopping popular, são experiências que podemos implantar em 

Paragominas.   

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho se pronunciou agradecendo o as pessoas que participaram e 

ajudaram na realização da sua ação social promovida no bairro Jaderlândia. Falou que na oportunidade foram 

atendidas mais de 700 pessoas, que se sente grata e feliz pelo sucesso da iniciativa e que novas ações virão. 

Falou do curso de apicultura que conseguiu levar para a Colônia Oriente, que é um curso muito bom e é uma 

opção de renda para muitas pessoas, convidou os vereadores para estarem presentes na entrega dos 

certificados de conclusão do curso. Disse que esteve na sexta-feira dia 30 com o prefeito de Paragominas e 

o superintendente da SPU, onde, intermediu a doação de áreas do município para a implantação de órgãos 

federais no município. Encerrou dizendo que irá realizar uma viagem juntamente com a presidente Denise 

Gabriel para a cidade de Vigia conhecer o sistema de reciclagem do lixo no Município. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou a todos os presentes, falou da reunião que teve 

com o prefeito, onde levou diversas demandas, principalmente da região do km 12, dentre as demandas 

citou: banheiros para o Lago Verde, uma Concha Acústica e uma escada de acesso para o Lago Verde. Para o 

bairro Nagibão foram solicitados: uma ambulância, maior número de Agentes de Saúde, construção do CRAS, 

construção do muro da Escola Ilda de Sá, posto de atendimento dos correios, gramado para o residencial 

Santa Rosa, maior número de policiais militares e o asfaltamento de algumas ruas, disse que foi uma reunião 

muito proveitosa. Pronunciou-se a respeito do Projeto de Lei do vereador João de Castro Glória, que 

considera uma boa iniciativa e isso vai ajudar inibir a ação de marginais. Manifestou-se contra a morosidade 

da Câmara Municipal na análise do projeto do organograma da Prefeitura, segundo o parlamentar o 

Ministério Público já apontou os pontos a serem mudados e não justifica essa demora para sua aprovação 

que é de fundamental importância para o Executivo Municipal. Parabenizou a SECULT pela realização do 

Arraial Municipal em virtude da linda festa, porém criticou o horário de encerramento da festa, que encerrou-

se às 01:00 da manhã, disse que apesar da grandeza e beleza do evento, foi ofuscado pelo horário de 

encerramento. 

Vereador Hesio Moreira Filho falou das visitas que realizou no último final de semana a diversas cidades do 

interior do Estado. Rendeu homenagens ao trabalho realizado pelo ex-governador Almir Gabriel em benefício 

das cidades até então esquecidas. Fez menção ao nível de organização da cidade de Paragominas, que, 

segundo o parlamentar, está bem à frente de cidades como Tucuruí, que recebe cerca de 25 milhões de 



royalties por mês, enquanto Paragominas apenas 4 milhões e existem muitas diferenças em comparação com 

ambas, disse que Paragominas está de parabéns, complementou que é notório a falta do poder público 

nesses municípios. Falou dos Projetos de Lei que são apresentados na Casa, que todos são tratados com 

imparcialidade, que não existem critérios para analisar os projetos, que se não existir incorreções o projeto 

não tem porque ser barrado. 

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

MOÇÃO Nº 004/2017 

Autoria dos Vereadores Alice Tatiane de Almeida Leandro, João de Castro Glória e Davi Sodré Honorato. 

Assunto: Moção de Agravo ao Prefeito Paulo Pombo Tocantins 

Em discussão: Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que não queria estar hoje fazendo 

tomando tal medida, que foi eleita pelo povo, eleita pela oposição, que a oposição talvez seja a população 

mais carente, oposição é mostrar os problemas, disse que foi perseguida na campanha eleitoral, que fez um 

compromisso de defender os menos favorecidos, não quer se promover com essa atitude, acredita em um 

país melhor. Disse que essa moção de repúdio é em virtude do constrangimento promovido pelo Senhor 

Prefeito na sala de comissões desta Casa. 

Vereador João de Castro Glória se manifestou dizendo que não poderia se calar frente a essa situação, 

desrespeitou três vereadores eleitos democraticamente e que merecem respeito, que essa situação não 

pode acontecer nessa casa, aqui não é a “casa da mãe Joana”, é inaceitável o prefeito não atender uma 

demanda da população simplesmente porque somos oposição, isso não pode acontecer, não estamos na 

época da ditadura. Disse que a cada dia que passa se decepciona mais ainda com algumas atitudes de alguns 

vereadores. Espera que a presidente tome uma posição sobre o fato, não estava presente na reunião e não 

viu essa situação, porém acredita que essa situação ocorreu em virtude do calor do debate, confia na 

presidência da casa para que se posicione sobre essa situação. Disse que não precisa se promover às custas 

desta situação e que a população merece respeito. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira ressaltou que estão fazendo “tempestade em copo d'água”, que 

não ver necessidade para tudo isso, que essas situações acontecem, o que aconteceu foi uma discursão 

natural, que faz parte da vida política. Ver como irrelevante esse debate, o prefeito não tem como atender 

todos os requerimentos, que já viu a vereadora diversas vezes na prefeitura e que sempre foi bem recebida. 

A política é isso. Disse que vota contra a moção por vivermos em um país democrático. 

Vereador Davi Sodré Honorato pronunciou-se dizendo que o Legislativo não pode se curvar ao Executivo, o 

Legislativo é independente, estamos aqui para representar a população, o que se trata aqui não é quem é 

situação ou oposição, mas, a atitude quando o executivo vem nessa Casa e destrata um parlamentar. Somos 

oposição, porém defensores de Paragominas, o gestor não pode vir aqui e destratar uma parlamentar. Disse 

que a oposição nunca atrapalhou, pelo contrário, a oposição sempre foi parceira. Finalizou dizendo que a 

discursão é entorno da frase, “não vou atender você porque você não é da minha base”. 

Vereadora Fabiana Santos Silva disse que o primeiro requerimento feito por ela foi em benefício do bairro 

Laercio Cabeline, que foi a única vereadora que pediu asfalto para o bairro quando da visita do Vice-

Governador Zequinha Marinho a esta Casa, que cada vereador cumpre o seu papel, independentemente da 

posição política. 



Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes argumentou que gosta do debate, se coloca no lugar dos 

vereadores Alice, Davi e João Glória, reconhece que houve um desrespeito aos parlamentares, porém à 

democracia é isso. Falou que entende também o lado do prefeito e da pressão que o mesmo está vivendo. 

Disse que compreende a revolta da vereadora Alice Tatiane, falou que o prefeito fez isso sem pensar, todos 

nós falamos coisas sem pensar. Acredita que ele se exaltou no momento. Apoia e entende a indignação dos 

vereadores, mas vota contra a moção. 

Vereador Francisco Lopes da Silva se manifestou dizendo que os dois lados foram errados, que a medida é 

uma retaliação por parte do vereador Davi Sodré em virtude do maquinário da prefeitura não ter ido de 

imediato para o Jaderlândia e o vereador Davi não ficou satisfeito com a situação, pois o maquinário estava 

no Camboatã. Se disse contrário à moção. 

Vereador Hesio Moreira Filho disse que não estava presente no momento da situação, reconhece que existe 

insatisfação dos vereadores quanto ao atendimento dos requerimentos e ofícios. Que quando os vereadores 

apresentam requerimentos tem que dar satisfação para toda a população de Paragominas. Vota contra a 

moção. 

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes se pronunciou dizendo que reconhece a indignação dos 

parlamentares e que já passou por situações que também lhe geraram constrangimento, disse que estava 

presente na ocasião e entende que foi uma brincadeira por parte do prefeito. Vota contra a moção. 

Vereadora Denise Terezinha Gabriel falou que a administração obedece um plano de trabalho, que em 

virtude do inverno mais rigoroso dos últimos anos, houve atraso no cronograma de obras da Prefeitura. Disse 

que a moção foi um desajuste, que é uma apaziguadora, não se desqualifica em ver tantas obras e benefícios 

acontecendo em nossa cidade, que Paragominas é referência. Falou que o vereador de base não é puxa saco, 

o vereador de base tem que acompanhar e discutir os temas relevantes para a cidade. 

Em votação: A moção foi rejeitada pela maioria dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 144/2017.  

Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira. 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal uma nova ambulância para o bairro Nagibão. 

EM DISCUSSÃO: Nenhuma. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

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: o autor do requerimento disse que a maioria das pessoas não sabem onde começa ou 

encerra o Município de Paragominas, e que muitas cidades dispõem das referidas placas. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 164/2017.  

Autoria do Vereador João de Castro Glória.  

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Urbanismo que incluam em seu 

calendário ou cronograma de obras, a reforma e revitalização da Praça Cleodoval Gonçalves, popularmente 

conhecida como Praça do Ginásio.  

EM DISCUSSÃO: o autor disse que a Praça Célio Miranda já teve várias reformas, no entanto, falta uma 

reforma na Praça do Ginásio. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 



 

REQUERIMENTO Nº 165/2017.  

Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a realização dos serviços de limpeza com patrulha mecanizada nas 

ruas das vilas Caip, Vila União (Bacaba), Vila Nova, Escadinha, Onça, Nova Jerusalém e Baixo Uraim.  

EM DISCUSSÃO: disse que com o término do período chuvoso as agrovilas necessitam dos serviços de 

manutenção das vias com urgência. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 166/2017.  

Autoria do Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes 

ASSUNTO: Encaminha a minuta de Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Cultura e dá outras providências.  

EM DISCUSSÃO: o autor agradeceu a presidência da casa por disponibilizar equipe técnica da câmara para 

elaboração do Anteprojeto de Lei e pediu a subscrição de todos os vereadores. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 167/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal à construção de duas bocas-de-lobo na Avenida Tamandaré 

próximo ao Lago Verde. 

EM DISCUSSÃO: Nenhuma. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 168/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a revitalização da sinalização horizontal e vertical da Avenida 

Ayrton Sena no bairro Jaderlândia. 

EM DISCUSSÃO: Nenhuma. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 169/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal as providências necessárias no sentido de equipar os seguranças 

patrimoniais e remanejá-los para atuarem nos postos de saúde e escolas do município. 

EM DISCUSSÃO: Nenhuma. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 170/2017.  

Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal os estudos e as providências necessárias visando a implementação 

do sistema de reciclagem de pneus para utilização do asfalto ecológico nas obras de pavimentação asfáltica 

do município. 

EM DISCUSSÃO: o autor solicitou o apoio dos demais vereadores para a aprovação do requerimento, e assim, 

evitar o descarte irregular desses materiais. 



EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA SEGUNDA 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: Nenhuma. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira falou da implantação de uma agência lotérica no bairro Nagibão, 

que o gerente da Caixa Econômica garantiu a instalação da agência no bairro e que em breve estará em 

funcionamento. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse sabia que a moção não iria ser aprovada, que oposição é 

isso, cuidar do povo. Falou que é necessário fazer auditoria e ver os recursos que entraram nos cofres do 

município. Finalizou dizendo que ninguém vai ficar agradecendo o prefeito por fazer isso ou aquilo, não tá 

fazendo mais do que sua obrigação. 

Vereador João de Castro Glória parabenizou a vereadora Alice pela iniciativa, disse que é preciso respeitar a 

Câmara Municipal e que é desta Casa que sai às decisões importantes do município. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que a palavra repúdio é uma palavra bastante forte, 

reconhece a insatisfação momentânea dos vereadores, também achou que a situação foi em tom de 

brincadeira. Finalizou dizendo que os requerimentos tratam-se de uma programação e surtirá efeito mais à 

frente. 

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

encerrada a sessão às 12:50 horas. Foi lavrada a ata que vai assinada pela Mesa Diretora e demais vereadores. 

 

 


