
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 034/2017 

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

Data: 10/10/2017 Início: 09:25h                        Encerramento:  
Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel 
 Vereadora-Vice-Presidente Tatiane Helena Soares Coelho 
Secretariado Vereadora – 1ª Secretária Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
 Vereadora – 2ª Secretária Fabiana Santos Silva  

Presentes ainda os vereadores 
01- Alice Tatiane de Almeida Leandro 
02 Antônio Ailton Dias Mendes  
03- Antônio Batista Oliveira Lopes 
04- Francisco Lopes da Silva 
05- Hesio Moreira Filho 
06- João de Castro Glória  
07- Manoel Brasilino da Fonseca 
08- Mauro Roberto Dias de Oliveira 
Ausências Justificadas 
09- David Sodré Honorato 
  

 

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 

Não houve. 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

PROJETO DE LEI Nº 052/2017 

INTERESSADO: Poder Legislativo  

ASSUNTO: Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 875/2014, que autoriza a modificação do loteamento 

urbano denominado “Amazônia Parque” e dá outras providências. 

 

PROJETO DE LEI Nº 053/2017 

INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Institui o Sistema Municipal de Ensino de Paragominas e dá outras providências. 

 

A senhora presidente encaminhou os mesmos às comissões permanentes da Casa.  

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

O Senhor Vereadora Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou à mesa dos trabalhos e ao 

público presente e solicitou à senhora presidente desta casa de leis, reforçando pedidos anteriores, 



que interceda junto ao poder executivo para que este encaminhe à câmara o projeto que cria o 

conselho municipal de cultura e respectivo fundo municipal de cultura, que foi aprovado por esta 

casa de leis. Em seguida, comentou sobre a instituição família, que vemos ser degradada nas 

televisões e redes sociais, sobretudo, pela TV Globo, no que tange à questão sexual, quando atores 

e atrizes se colocam como homoafetivos e transexuais e vemos homens se relacionando 

afetivamente com outros homens e mulheres da mesma forma. Inclusive homens engravidam 

nesses programas. Tudo isso é colocado com uma tranquilidade absurda. Há pouco tempo víamos 

duas meninas indo de mãos dadas para a escola e era a coisa mais inocente. Hoje em dia, se virmos 

duas moças caminhando juntas de mãos dadas, deve-se desconfiar. Uma pessoa dessas, não tem 

Deus, falta Deus na vida dessas pessoas. Questionou até quando vamos aceitar isso, assistindo sem 

falarmos nada. Devemos nos juntar a outras câmaras municipais para ganharmos força contra isso 

tudo. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho disse que esteve na sexta em uma aula inaugural na IFPA, 

um mestrado sendo iniciado em nossa cidade, com 24 pessoas. Percebemos assim o quanto nossa 

cidade está crescendo, pois antes, as pessoas saíam da cidade para estudar, mas hoje, outros vêm 

de fora estudar aqui, e parabenizou o diretor da instituição, Samuel, pelas conquistas alcançadas 

para o nosso município. Em seguida, falou que esteve inaugurando o poço da comunidade 

Independência que foi uma promessa de campanha que está sendo atendida. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz corrobora com a fala do vereador que tratou sobre o tema 

da família. Deus fez o ser macho e fêmea e isso não pode ser alterado, degradando a família. Nesse 

tempo em que estamos vivendo em que se procura destruir a família, não é só uma questão de 

evangélicos, mas de toda a sociedade. Estamos sendo consideradas pessoas que fazem acepção das 

outras, mas cada um tem o direito de primar pela a família. Disse que um vereador do Rio Grande 

do Sul se manifestou contra um livro que foi inserido na biblioteca municipal que as crianças tinham 

acesso para conhecer as questões sexuais. Em seguida, disse que soube através de uma enfermeira, 

que foi publicada liminar do conselho nacional de medicina, proibindo que enfermeiros façam a 

coleta do exame preventivo sem solicitação médica, ficando assim suspensa a atividade que haveria 

amanhã para a coleta preventiva. 

A senhora presidente disse que parece que o conselho tudo dificulta para que o serviço fique ainda 

mais cara para a população. Não havendo mais inscritos... 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
REQUERIMENTO Nº 203/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a intervenção junto ao Estado, solicitando à construção de uma 

rotatória no cruzamento da PA-256 com a Rodovia Clodomiro Bicalho no Bairro Juparanã e Avenida 

Marajoara no Bairro Nova Conquista. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 



  

REQUERIMENTO Nº 204/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal à aquisição de container marítimo adaptado destinado a dar 

suporte às ações de fiscalização do Departamento Municipal de Trânsito e Secretaria Municipal do Verde e 

do Meio Ambiente. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
  

REQUERIMENTO Nº 205/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a realização dos serviços de reforma/revitalização da ponte 

decorativa do Lago Verde. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

REQUERIMENTO Nº 207/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal que intervenha junto à Superintendência Regional do DNIT no 

Estado do Pará, no sentido de viabilizar a implantação de redutores de velocidade (quebra-molas) bem como 

a pintura de faixa de pedestre na BR-010 no trecho do perímetro urbano do Bairro Pandolfi, especificamente 

nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

REQUERIMENTO Nº 208/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Infraestrutura a construção de 

galerias para o escoamento de águas pluviais (bueiros) na Rua Florianópolis com a Rua Guanabara no Bairro 

Jardim Bela Vista. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº 038/2017 

INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Altera a redação do artigo 89 da Lei Municipal nº 884, de 26 de maio de 2015, que dispõe sobre 

alteração, atualização e consolidação da legislação previdenciária do Município de Paragominas. (IPMP) 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

 



PROJETO DE LEI Nº 048/2017 

INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Plano Plurianual 2018-2021 – PPA 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que na legislatura passada solicitou ao prefeito que 

fosse feita uma ciclovia na PA 125, que foi realizada, no entanto, o vereador diz que faltam alguns 

detalhes, sobretudo, no tocante à sinalização. A senhora presidente disse que esteve conversando 

com o diretor de trânsito do município, que informou que será feito um estudo para a realização 

desta sinalização. 

A senhora presidente agradeceu a presença de todos e, verificando não haver mais assunto a tratar, 

declarou encerrada a sessão às 10:30 horas. 

 


