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05- Francisco Lopes da Silva 
06- Hesio Moreira Filho 
07- João de Castro Glória  
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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 LEI Nº 045/2017. 
INTERESSADO: Poder Legislativo 
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Dispõe sobre atendimento prioritário aos colonos nos estabelecimentos bancários, 
comerciais, órgãos públicos e outros que importem em atendimento por filas, senhas ou outros 
métodos similares. 

PROJETO DE LEI Nº 046/2017. 
INTERESSADO: Poder Executivo 
ASSUNTO: Dispõe sobre o SUAS – Sistema Único de Assistência Social do Município de 
Paragominas. 

 



A Senhora Presidente encaminhou os mesmos às comissões. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e mais uma vez cobra à presidente 

da Casa, que solicite ao poder executivo, que encaminhe a esta Casa, o projeto de lei que cria o 

conselho e o fundo municipal de cultura do município, especialmente neste momento de 

elaboração do Plano Plurianual, haja visto que o governo federal possui um planejamento para 

ampliar investimentos na cultura e espera que o município se antecipe a este. 

O vereador David Sodré Honorato cumprimentou ao público e aos servidores do poder executivo 

aqui presentes, especialmente aos servidores do departamento de trânsito, comentando que há um 

projeto de em trâmite nesta casa que reajusta o salário dos mesmos que há muito está defasado. 

Cumprimentou também ao senhor Francisco Antonio da Silva, que será o secretário desta nova 

secretaria de trânsito que está sendo criada neste mesmo projeto. Cumprimentou ainda o secretário 

de saúde, que está presente no plenário. Em seguida, comentou sobre as tarifas da energia elétrica, 

dizendo que a cidade de Paragominas para a maior tarifa do estado; já quanto à tarifa de iluminação 

pública, esta está superando os 10% do valor total, o que é um roubo, especialmente neste 

momento de dificuldade financeira que assola a sociedade paragominense e devemos mudar isso. 

O vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira lamentou um episódio que repercutiu em nosso 

município, que trata de uma denúncia infundada feita através de vídeo por um ex-vereador desta 

casa, que foi preso por assassinato, e que, diante de sua prisão, tentou jogar na lama o nome de 

três homens públicos, que são o prefeito atual Paulo Tocantins, o secretário de estado Adnan 

Demachki e o deputado estadual Sidney Rosa, pelo que manifesta o seu repúdio diante do episódio, 

pois os citados são pessoas de caráter ilibado que fizeram e fazem o melhor por nossa cidade e nada 

há que desabone a sua conduta. E parabenizou ao delegado que diante do fato tomou depoimento 

do autor da denúncia, que negou, dizendo que foi um ato de desespero. De qualquer forma, o fato 

desgastou a imagem dos três políticos paragominenses, que tem honrado o município pela 

dignidade do seu trabalho.  Não podemos, no entanto, deixar que aquele desqualificado, 

desequilibrado denigra o nome de pessoas cujo caráter já fora demonstrado através de todos os 

avanços que proporcionaram ao nosso município e toda a região. 

A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e comentou sobre a audiência 

pública ocorrida na manhã de ontem sobre o Plano Plurianual, a qual não pôde estar presente em 

razão da incompatibilidade de horário, já que aconteceu no mesmo dia e horário da reunião das 

comissões e a prefeitura está ciente da obrigação destes vereadores em dar pareceres sobre os 

projetos que recebem nas comissões. E solicitou que as próximas audiências ocorram em horário 

que os trabalhadores possam participar, isto é, fora de horário de expediente. Em seguida, reforçou 

as palavras do vereador Davi Honorato quanto à energia elétrica, que considera uma tarifa muito 

alta. Justificou ainda que não pôde participar da conferência de saúde, pois precisou dar assistência 

à sua mãe, que estava doente. Falou sobre uma crítica recebida pela câmara através das redes 

sociais quanto ao nome de ruas de um novo bairro, informando que não foi a câmara que deu os 

nomes que estão no mapa, que ainda haverá denominação das ruas sugeridas por estes vereadores. 



A vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz parabenizou a secretaria de saúde pela 11ª conferência 

de saúde juntamente com a 1ª conferência de vigilância em saúde; que todos os temas foram 

estudados como muito cuidado e as propostas sugeridas foram registradas em ata que depois será 

encaminhada a esta casa de leis. Cumprimentou o senhor Francisco Antonio, dizendo que irá visitar 

a nova secretaria para oferecer sugestões para a melhor mobilidade urbana. Sobre os comentários 

do vereadora Mauro Roberto, disse que só se jogam pedras em árvores frutíferas. 

Presidente Denise Gabriel disse que é muito honroso e incentivador termos a casa cheia como hoje, 

o que nos faz mais conscientes do que estamos fazendo. Chamou atenção para a questão da 

violência contra a mulher que neste mês denominado o mês lilás em alusão ao tema, devemos estar 

atentos aos anseios das mulheres. Em seguida, disse que estava viajando quando recebeu o vídeo 

referido pelo vereador Mauro Roberto. Que quem conviveu com o acusador, teve uma péssima 

oportunidade. Infelizmente o vídeo denigre o nome de Paragominas, pois o nosso estado não 

conhece a nossa cidade e desconhece os fatos como são. Mas nós conhecemos os nossos líderes 

quem tem chamado a atenção do país pela sua administração. E Paragominas será o único município 

do país que estará adimplente com o INSS. Falou sobre a audiência pública do PPA ocorrida ontem, 

onde tivemos a oportunidade de ver no papel o que será realizado nos próximos 4 anos, que tudo 

o que nós teremos se baseia no recurso que temos. E disse que ninguém deverá faltar aos debates 

sobre o PPA que haverá nesta casa. 

 

Não havendo mais inscrições... 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

REQUERIMENTO Nº 180/2017. 
Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a realização de campanha institucional oferecendo 
benefícios às pessoas que fizerem emplacamento ou transferência de veículos, novos ou usados 
na cidade de Paragominas. 
EM DISCUSSÃO: o autor do requerimento disse que deve-se fazer uma campanha publicitária para 
instruir a população que a arrecadação de valores por parte de veículos cujas placas são do 
município, são revestidas em benefícios para o município. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

REQUERIMENTO Nº 186/2017. 
Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a instalação de bueiro na travessa localizada entre as 
ruas Laudson Cunha e Manoel Pinto no bairro Sidney Rosa. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 



REQUERIMENTO Nº 187/2017. 
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a implantação de sinalização horizontal e vertical em 
toda a extensão da Rodovia Clodomiro Bicalho, localizada no Residencial Cidade Jardim, bairro 
Juparanã. 
EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

REQUERIMENTO Nº 188/2017. 
Autoria do Vereador João de Castro Glória 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a revitalização da sinalização horizontal e vertical das 
ruas do entorno da Praça Cleodoval Gonçalves (Praça do Ginásio). 
EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

REQUERIMENTO Nº 189/2017. 
Autoria da Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal que providencie benfeitorias na Avenida Magalhães de 
Almeida que liga a rua Bonfim no bairro Camboatã até a avenida Porto Alegre no bairro Jardim 
Atlântico. 
EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
 
PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

EMENDAS AOS ARTIGOS EM DESTAQUE (2º, 3º e 12) ao PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2017 

(EMENDAS apresentadas pelo Vereador Antonio Ailton Dias Mendes) 

INTERESSADO: Poder Legislativo 

ASSUNTO: Institui o programa de estágio remunerado no âmbito da Câmara Municipal de 

Paragominas, e estabelece outras providências. 

EM DISCUSSÃO: Foi discutido um artigo de cada vez, sendo o artigo  2º rejeitado e os artigos  3º e 

12 foram acatados.  

EM VOTAÇÃO: Aprovadas as emendas aos artigos 3º e 12 por unanimidade dos vereadores 

presentes e rejeitada a emenda ao artigo 2º do Projeto de Resolução 004/2017. O Projeto foi 

aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes com as emendas aprovadas. 

 

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

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”. 



EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI Nº 026/2017. 
INTERESSADO: Poder Executivo 
ASSUNTO: Dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Pública Municipal, reestrutura 
o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas e dá outras providências. 
EM DISCUSSÃO: A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que já votou contra o projeto 
na sua primeira votação, em virtude da falta de transparência que não lhe foi dada, já que não houve 
tempo suficiente para analisar o mesmo na comissão de economia e finanças. Entende que foi dada 
celeridade ao projeto devido à necessidade de criação da secretaria municipal de trânsito, no 
entanto, o projeto abrange outras questões além da secretaria, que mereciam mais atenção. Que 
por essa razão, vota contrário ao projeto. O vereador Davi Honorato entende que a criação 
secretaria é de grande importância para o município, entretanto, há outras questões no projeto que 
não são do consenso deste vereador, e por essa razão, vota contrário ao projeto. 
EM VOTAÇÃO: O projeto foi aprovado por maioria dos vereadores, registrando-se três votos 
contrários, sendo estes os vereadores Alice de Almeida, Davi Honorato e João de Castro Glória. 
 
PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Atendendo à solicitação do vereador Hesio Moreira Filho, a senhora presidente pediu a todos que 

fizéssemos 1 minuto de silêncio em memória do Senhor José Veloso, conhecido como Seu Zuza. 

 

Vereador David Sodré Honorato disse que irá cobrar do executivo que invista mais na secretaria de 

trânsito para que realmente tenhamos melhoras no setor, inclusive que se faça aquisição de 

equipamentos, modernizando a secretaria, já que haverá orçamento para tal, para que tenhamos 

uma secretaria moderna, pois não aprova do jeito que está, e que é vergonhoso o estado da 

garagem onde está sediado o departamento de trânsito. Disse ainda que se entristece pelo fato de 

poucos vereadores comentarem sobre a questão da energia elétrica. 

 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que estes vereadores irão cobrar do município a 

melhoria do trânsito, não só da infraestrutura da secretaria, mas a diminuição dos acidentes. Em 

seguida, comentou sobre a questão da saúde, reportando-se ao secretário de saúde presente à 

sessão, uma vez que o funcionamento do DRAC se restringe ao período da manhã o que torna difícil 

o atendimento para as pessoas oriundas das colônias. Disse que acompanha o funcionamento dos 

departamentos públicos não como oposição, mas como legisladora que foi eleita para tal. 

 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação do 

projeto que inclui o festival de música no calendário municipal, que é o concurso de louvor, que já 

acontece há 19 anos. 

 



Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho se colocou à disposição para se reunir com o responsável 

pela Rede Celpa para tratar da questão da tarifa da energia elétrica no município. 

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes parabenizou à Casa por aprovar o projeto de lei que Dispõe 

sobre a estrutura organizacional da Administração Pública Municipal. E falou sobre às suas emendas 

aprovadas nesta manhã ao projeto de resolução que institui o programa de estágio na câmara. Diz que uma 

das emendas não foram aprovadas, a que limitava o número de estagiários em três, e entende que três 

seriam suficientes. 

Não havendo mais inscrições, a senhora presidente em exercício agradeceu a presença de todos e, 

não havendo mais assunto a tratar, declarou encerrada a sessão às 11:45 horas. 
 


