
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 029/2017 

2º PERÍODO – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA  

Data: 05/09/2017 Início: 09:20h                        Encerramento: 10:50h 
Presidência Vereadora-Presidente   Denise Terezinha Gabriel 
         Vereador Vice-Presidente em exercício   Hesio Moreira Filho 
Secretariado Vereadora – 1ª Secretária   Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
 Vereadora – 2ª Secretária   Fabiana Santos Silva  

Presentes ainda os vereadores 
01 Antônio Ailton Dias Mendes  
02- Antônio Batista Oliveira Lopes 
03- David Sodré Honorato  
04- Francisco Lopes da Silva  
05- João de Castro Glória  
06- Manoel Brasilino da Fonseca 
Ausentes com justificativa 
07- Alice Tatiane de Almeida Leandro 
08- Mauro Roberto Dias de Oliveira 
09- Tatiane Helena Soares Coelho 

 

EM HOMENAGEM À SEMANA DA PÁTRIA, A SENHORA PRESIDENTE SOLICITOU QUE TODOS 

FICASSEM DE PÉ PARA JUNTOS ENTOARMOS O HINO NACIONAL. 

 

EM SEGUIDA, FOI FEITA A LEITURA DE UM 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 047/2017.  
INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Dispõe a desafetação e doação de área localizada no Residencial Olga Moreira, de propriedade do 

município, para o serviço social do comércio – SESC e dá outras providências.  

A Senhora Presidente encaminhou o mesmos às comissões permanentes. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou à Mesa, aos demais vereadores e ao 

público presente que se digna a vir acompanhar o trabalho desses vereadores. Disse que em todas 

as sessões tem cobrado a criação do projeto que cria o conselho e o fundo de cultura do município, 

e o prefeito já sinalizou que vai ser criado e isso deixa muito feliz já que vai dar mais vazão àqueles 



munícipes que militam em prol da cultura local. E falando em cultura, demonstra que nossa cultura 

vai se definhando aos poucos, a exemplo da semana da Pátria que era uma grande festa e uma 

honra para quem representava suas escolas. Além disso, lembra que os estudantes tinham que 

cantar diariamente o hino à pátria, o que atualmente já não acontece. Outro exemplo é o carnaval, 

que é o maior evento cultural do mundo e que não existe em Paragominas. A FIC, uma festa do 

município, se afunilou até acabar. Todos os momentos voltados para a cultura em Paragominas, 

diminuíram de forma drástica ou acabaram totalmente. Cumprimentou em nome da senhora Inês, 

que pertence ao quadro de funcionários da SEMS, os servidores da saúde no município. E teceu 

comentários sobre o Projeto 043/2017 que trata dos plantões da saúde, que está em trâmite nesta 

casa, sendo analisado com muito critério, visando satisfazer os interesses da coletividade, entre 

servidores e público. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz falou sobre as comemorações da semana da pátria, 

lembrando-se do tempo em que desfilar valia nota para a disciplina de educação moral e cívica. Que 

na sua cidade de origem, haviam três desfiles, no dia de Tiradentes, no dia da independência e no 

dia do aniversário da cidade. Lamenta que a disciplina tenha sido retirado da grade curricular de 

nossas crianças, mas aquelas que participam ainda hoje, sentem-se muito orgulhosas. Disse que 

quando a matéria é educação de qualidade, todos temos que fazer a lição de casa, e utilizou-se da 

simbologia das ferramentas da escrita utilizadas na campanha do ministério da educação: o lápis, a 

borracha e o apontador, para discorrer sobre a questão da educação, dizendo que o lápis somos 

nós, que muitas vezes precisamos ser desbastados por um bom apontador que vai apontar os nossos 

erros e a borracha que vai apagar os nossos erros.  

Vereadora Denise Terezinha Gabriel comentou sobre ofício recebido pela casa de procedência dos 

servidores da saúde, que solicita a supressão do art. 3 da lei dos plantões, que será acatado pelos 

vereadores, conforme a lei anterior. Disse que a comunidade científica do Pará hoje está em festa, 

pois o Instituo Evandro Chagas informou que descobriu a cura para a Zika. Este instituto está 

chamando a atenção do mundo pela sua capacidade. Cantando o hino nacional, ficou pensando que 

o Brasil é feito pelos nossos verdadeiros brasileiros. Não podemos baixar a guarda e deixar de ter 

orgulho de nossa pátria por causa de alguns que são corruptos. Comentou sobre audiência com o 

ministério público na manhã de ontem para tratar da educação, onde percebeu duas vertentes: uma 

antiga, que prega que quanto pior melhor; e outra, que é o exemplo de uma diretora, que trabalhava 

com monitoramento, chamando a família e professores para buscar entender o que acontece com 

os resultados de cada criança. No momento em que alguém toma a decisão e prova que é possível, 

elevamos nossa esperança. Ficou feliz com o desfile da creche da Morada do Sol, uma escola que 

está fazendo a diferença na sua comunidade, mudando o semblante e a qualidade de vida da sua 

população. E aplaudiu ao engajamento de servidores de diversas secretarias no sentido de produzir 

a sensação de pertencimento nessas comunidades, que só assim, assumirão a responsabilidade 

daquilo que é seu e edificará o seu bairro. Desejou a todos uma boa semana e que façamos uma 

reflexão sobre a nossa pátria e sobre a nossa Paragominas. 

Vereador David Sodré Honorato cumprimentou o público presente, especialmente às servidoras da 

saúde. Explanou sobre como ocorre o trâmite do projeto nas comissões permanentes da casa, 

dizendo que, primeiramente, o projeto é analisado pela comissão de justiça, em seguida, pela saúde 



e, só então, para a comissão de saúde da casa, que deverá convidar os servidores para a reunião 

para ouvi-los. 

Vereador João de Castro Glória comentou sobre o incêndio ocorrido no almoxarifado Hospital 

Municipal de Paragominas, que não foi um fato isolado, pois na semana passada, houve incêndio 

em uma escola, com as mesmas características, segundo comentários, devido à curto circuito na 

instalação elétrica das centrais de ar. E pede a esses vereadores, que continuem fazendo visitas às 

secretarias e demais órgãos públicos da cidade, para conhecer a realidade de cada uma. A 

defensoria pública esteve lá ontem e parece até que estão mais preocupados que os próprios 

vereadores. Cumprimentou o delegado de polícia presente à sessão. Disse que a polícia tem 

cumprido o seu papel, apesar de um efetivo pequeno e uma estrutura que deixa a desejar. Que 

vereadores têm facilidade em ser atendidos por governador e secretários de estado e devem estes 

vereadores apresentarem o que está precisando melhorar em nossa cidade. A exemplo também da 

Escola Presidente Castelo Branco, onde os alunos estão fazendo suas atividades esportivas no meio 

da rua, que a quadra da escola está servindo de curral para animais e de esconderijo para 

assaltantes, cujas principais vítimas são os alunos da instituição. E alerta que os presentes não 

passem pela rua lateral à escola, a Rui Barbosa, pois podem ser assaltadas. 

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
REQUERIMENTO Nº 190/2017.  
Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Liberação de internet para a população da Vila CAIP, no seguintes pontos: Escola Anexo Raimundo 

Expedito Bragança, posto de saúde e na praça da comunidade. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 191/2017.  
Autoria do Vereador Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Sinalizações das pontes da zona rural. 

 EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 016/2017.  

Autoria da Vereadora Denise Gabriel  

INTERESSADO: Poder Legislativo  

ASSUNTO: Denomina vias públicas dos Residenciais “Morada do Sol” e “Morada dos Ventos” e dá outras 

providências. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 



 

PROJETO DE LEI Nº 017/2017.     c/ emenda para bairro Tropical 

INTERESSADO: Poder Legislativo 

ASSUNTO: Cria o bairro denominado Sol Nascente e dá outras providências.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PARA SEGUNDA 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: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes comentou sobre a reivindicação dos servidores da saúde, 

que amanhã haverá uma reunião com os mesmos para tratar especificamente do artigo 3 do PL dos 

plantões. Parabenizou ao delegado de polícia, Dr. Pedro Rocha, que solucionou o caso do 

assassinato da servidora pública Maria Augusta. Que reclamávamos nesta casa sobre modalidades 

de crimes que estavam começando a acontecer na nossa cidade, como os sequestros relâmpagos, 

mas a polícia está dando à sociedade a resposta que esta tanto quer. Em seguida, comentou sobre 

a escola Presidente Castelo Branco, que uma resposta é municipalizando o ensino médio e não vê 

outra solução que não essa, já que o município vem dando um suporte para as escolas estaduais. 

Lembrou de dois departamentos que foram municipalizados, o trânsito e a saúde, que atualmente 

são referências no estado, e acredita que só assim, a educação também terá uma solução. 

Vereador David Sodré Honorato sugeriu que fizéssemos antes de qualquer proposta de 

municipalização, uma reunião com a SEDUC para pedirmos uma solução aos problemas existentes, 

e só então, tomarmos uma medida diferente. 

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes disse que os estudantes do ensino médio na CAIP já estão 

há dois meses sem aula porque o governo do estado retirou deles o transporte escolar, e convidou 

a presidente da casa e demais vereadores a comporem a comitiva que irá em Belém solucionar a 

questão. 

A senhora presidente agradeceu a presença do público, disse que hoje aprovamos um festival da 

canção, que criemos novos projetos e não fiquemos presos ao saudosismo. Que a MPDUC criado na 

audiência pública ocorrida ontem, será um terceiro olhar para a educação do município, que vem 

sem dúvida para contribuir. Desejou uma ótima semana a todos e declarou encerrada a sessão às 

10:55 horas. 


