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

 

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 EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2017 
INTERESSADO: Poder Legislativo   

ASSUNTO: Acrescenta §§ ao art. 141, da Lei Orgânica do Município de Paragominas, para tornar obrigatória a execução 

da programação orçamentária, 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 

Vereador João de Castro Glória registrou a presença do presidente do clube de cabos e soldados, o 

policial militar Jocicley. Disse que tem sido polêmico em seus discursos e muitas vezes é 

incompreendido por quem lhe escuta e fez uma explanação sobre o que está acontecendo no nosso 

município, referindo-se a uma matéria lida nesta manhã, pela 1ª Secretária, que se refere à cesta 

básica dos servidores do município, que estava suspensa, e que agora voltará a ser entregue 

normalmente, depois de solucionados os problemas ocorridos na licitação. Disse que este foi um 

problema levantado por ele em uma sessão. Outra questão que este vereador apresentou e que 



também será solucionado conforme resposta do poder executivo, é a assim chamada “rua do 

buraco”, no bairro Laércio Cabeline. Acrescentou que este é o papel do vereador, independente de 

partido, defender os interesses da população. 

A senhora presidente Denise Gabriel, passou a presidência para a vice-presidente, para fazer uso da 

palavra. 

Com a palavra, a senhora vereadora Denise Gabriel, falou que a audiência sobre o preço do gás, 

ocorrida na noite de ontem foi um exercício de cidadania, que já surtiu efeito, quando observa que 

nas redes sociais, as pessoas já se mobilizam conclamando aos demais cidadãos que exijam a nota 

fiscal, quando da compra do gás. Em seguida, parabenizou a UFRA pelas ações ali desenvolvidas, 

valorizando a profissão, inclusive com abertura de edital para novos cursos. Disse que recentemente 

houve um seminário sobre a profissão do zootecnista. Falou também sobre um decreto provocado 

pelo conselho regional de medicina que proíbe todos os enfermeiros façam atendimentos básicos 

na rede, passando toda a responsabilidade para os médicos. Imaginem, portanto, o controle da 

pressão arterial, diabetes, hanseníase, início do pré-natal, preventivo, entre outros problemas de 

saúde. Hoje estamos vestindo rosa, mas deveríamos estar vestidos de preto, pois, foi feita toda uma 

programação para que fosse realizado o preventivo na zona rural, e agora eles não poderão e estão  

todos desocupados nos postos de saúde. Teremos com isso, um atraso enorme nos atendimentos 

e considera esta semana, uma semana de luto para a saúde do Brasil. O vereador Hesio Moreira 

Filho parabenizou pela abordagem e disse que esta casa pode fazer uma nota de repúdio a este ato, 

pois o conselho de medicina está no Rio de Janeiro e desconhece a realidade dos interiores desse 

gigante que é o Brasil, e, sobretudo, a realidade do interior amazônico e suas mazelas. Com a 

palavra, a senhora vereadora Fabiana Silva Santos disse que a zona rural padecerá com esta medida, 

devido ao fato de ser muito distante da sede da cidade. A senhora vereadora Denise Gabriel disse 

que está dialogando com o Ministério Público para avaliar a medida que deve ser tomada, e se disse 

perplexa com os rumos que o Brasil está tomando e a situação a qual o povo está sendo submetido. 

Falou ainda que a situação do legislativo nacional tem sido um atraso, pois só são feitas leis que 

podem manter esses mesmos legisladores no seu cargo, mas a população fica desassistida. 

A presidência foi devolvida à vereadora Denise Terezinha Gabriel. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos com um cordial bom dia. Disse que 

absorveu bastante as informações da audiência realizada na noite de ontem. Disse que o tema foi 

levantado em fevereiro pelo vereador David Sodré Honorato, e de lá para cá, o preço do gás foi 

elevado em R$ 10 reais. Parabenizou o servidor desta Casa, Sebastião Gomes Filho, que aniversaria 

amanhã. Em seguida, comentou sobre o decreto emitido pelo conselho nacional de medicina. 

Acredita que se for mobilizado o conselho regional de medicina do norte, é possível reverter isso, 

pois, o conselho no norte, difere muito do restante do país. Disse conhecer boa parte do norte do 

Pará e sabe as dificuldades que a população da Transamazônica, por exemplo, terá, com esse 

decreto. E é preciso que tomemos as devidas providências quanto a isso. Ainda sobre o preço do 

gás, disse que em 2008, procurou o chefe do executivo, naquele período, assumia o Dr. Adnan 

Demachki, quando da instalação da empresa Vale, momento em que o custo de vida na cidade 

aumentou consideravelmente, mas o padrão de vida da população local diminuiu. É importante que 



se realize uma conversa com os distribuidores de gás locais, para que entendam a situação da 

população de baixa renda, muitos desempregados, que vivem de diárias, e não têm condições de 

gastar tanto com o gás de cozinha, pois vai comprometer o poder de compra da cesta básica, bem 

como solicita que seja feita uma reunião com os distribuidores de alimentos, para que reduzam 

também o seu preço. Disse que o problema do preço do gás já vem de longas datas, e é preciso que 

o tema seja levado à frente para que tenhamos sucesso. Não adianta tentar obrigar que os 

proprietários diminuam, mas fazer um pedido cavalheiro. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e solicitou que seja encaminhado 

em casa o conselho de cultura e o fundo municipal de cultura. Disse que o Dr. Francisco Antonio já 

lhe trouxe boas notícias, dizendo que a situação está sendo estudada. Comentou sobre a audiência 

do preço do gás, onde se ouviu o representante dos distribuidores de gás, e que junto com as 

justificativas, vieram as desculpas. E disse não acreditar que o percentual recebido pelos 

distribuidores seja de apenas 4% como foi repassado ontem. E solicita que seja feita uma comissão 

formada por três vereadores para averiguar, pois embora tenha sido apresentada nota fiscal de 

compra da Paragás na sua fornecedora, no valor de R$ 59 reais, temos o direito de duvidar. Não 

entende como o preço pode ser diferente em diferentes municípios, já que em Mãe do Rio, por 

exemplo, o valor é diferente. Como é possível que a empresa regular compre o gás a R$ 59 reais, 

enquanto o clandestino vende o gás a R$ 52 reais. É incompreensível. Em aparte, a vereadora Vera 

Lúcia Flores da Vera Cruz, disse que ontem foi devolvida aos vereadores pelo Ministério Público, 

que enfatizou que o problema é político. Mas a culpa não é do vereador, que está lutando pelo 

interesse público. O valor de R$ 59 reais, já embute o ICMS, mas o gás na empresa é vendido a R$ 86 

reais. Com a palavra, o vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que precisamos ir à fonte, pois 

alguém está mentindo para a gente.  

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes saudou a todos os colegas e público presente, em nome do 

professor Ednaldo Colares. Disse que as audiências públicas em nossa cidade estão tendo sucesso, 

como a promovida na semana passada, pelo Ministério Público, sobre a educação, que já trouxe 

solução para o ensino médio na região da CAIP. E parabenizou a presidente da casa pelo trabalho 

feito para que acontecesse com sucesso a audiência de ontem e parabenizou ao vereador David 

Sodré Honorato, que solicitou e presidiu a audiência na noite de ontem. E em seguida falou que o 

vereador depende do apoio daqueles que o elegeram agora, durante o mandato, para que alcance 

o pleito. Disse que foi-lhe informado que o preço do gás na colônia Paragonorte é de R$ 78 reais. E 

é inadmissível que o clandestino venda a esse preço e o regular, na sede do município, venda a R$ 84 

reais. Em aparte, a vereadora Denise Gabriel, disse que é compreensível sim, pois o clandestino não 

tem que pagar funcionários e nenhuma outra despesa a não ser o frete. O vereador Antonio Mendes 

sugeriu que o distribuidor de Paragominas comprasse em Ipixuna ao invés de comprar em Belém, 

onde o preço é mais alto. Disse que domingo foi comemorado o dia do professor e que, por essa 

razão, cumprimentou o público em nome do professor Ednaldo Colares, e parabeniza através dele 

toda essa classe profissional. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro comentou sobre o outubro rosa, que antes mesmo de 

saber do decreto referido, já estava triste, pois o objetivo é a prevenção do câncer de mama, mas 

há cidadãs em nosso município que tenta há meses uma mamografia e não consegue. Disse que a 



Lava Jato subtraiu uma fortuna muito grande dos cofres públicos, que poderiam estar sendo 

utilizada para oferecer mais médicos no setor público e serviços de qualidade. Disse que tem 

vergonha de falar, mas esse dinheiro está com os políticos que o roubaram. Vê a hora de esse país 

virar um colapso, pois a população não aceita mais esse tipo de coisa. Dizem que estamos vivendo 

uma crise, mas questiona qual crise, se o dinheiro está aparecendo lá em Brasília, através dessas 

denúncias. Devíamos ter um centro de tratamento do câncer que é uma das doenças que mais 

matam. Há muitas pessoas que vivem em Paragominas e não conseguem entrada no Hospital Ophyr 

Loyola para tratamento de câncer em Belém. Sobre o conselho nacional de medicina, entende que 

é muito fácil eles tomarem a medida que tomaram, entretanto, eles não conhecem a realidade do 

povo do interior, e a nossa campanha esse mês deve ser sobre isso. Disse que realizou uma atividade 

pelo dia das crianças na comunidade Maritaca. Que a professora lhe contou que as crianças oravam 

para que aquela festa acontecesse.  

Vereador David Sodré Honorato cumprimentou a todos e disse que a audiência pública contou com 

a participação maciça da população, e por isto, teve sucesso. Agradeceu às emissoras do município 

que fizeram a divulgação da audiência. E disse que só ficou triste porque o executivo municipal não 

encaminhou nenhum representante para participar na audiência, o que foi cobrado pela própria 

população. E disse que entende que o prefeito e vice não pudessem participar por estarem em outro 

compromisso, mas há toda uma equipe e poderiam ter encaminhado um representante, que isso é 

uma falta de respeito do executivo para com esta população. Não podem das as costas à população. 

O vereador disse que não teve acesso ao valor do ICMS na nota fiscal apresentada ontem e espera 

que o poder executivo se manifeste, pois o prefeito é a autoridade máxima do município. Disse que 

o povo está cobrando uma resposta do executivo e ontem foi cobrado o apoio até do deputado 

estadual, que deveria se expressar em relação ao tema. Em aparte, a vereadora Alice Tatiane de 

Almeida Leandro disse que tomou conhecimento nas redes sociais, através do site Jorge Quadros, a 

nota do MP que dizia que não havia cartel do gás no município, e parece que isso esmoreceu a 

população acreditando que esta audiência não ia dar em nada, mas a mesma população 

demonstrou ontem que não aceita o parecer do promotor e espera que o executivo se manifeste. 

O vereador David Sodré Honorato disse que o custo de vida na cidade é muito elevado e que 

precisamos sensibilizar os empresários do município para oferecer a esta população produtos com 

valores dentro da realidade da população da nossa cidade. E disse que estes vereadores precisam 

mobilizar os deputados para que estes se empenhem para a redução dos impostos. Em aparte, o 

vereador Hesio Moreira Filho parabenizou ao vereador David Honorato e disse que a ANP deve 

participar destas discussões. O vereador David Sodré Honorato disse que a ANP regula, mas não é 

um órgão fiscalizador. 

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
REQUERIMENTO Nº 209/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 



ASSUNTO: Manutenção da rua Palmeira Imperial, localizada no bairro Flamboyant. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
  

REQUERIMENTO Nº 210/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares coelho  

ASSUNTO: Reestabelecer o fornecimento de energia elétrica no Escola Municipal de Ensino Fundamental Rio 

Gurupi. 

EM DISCUSSÃO: a autora disse que os professores não deixaram de cumprir o período letivo pela 

falta de fornecimento de energia, mas a população já está em situação de desespero, e é preciso 

resolver esta situação. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

REQUERIMENTO Nº 212/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Sinalização horizontal e vertical na rua Gregório Campos, esquina com a rua Filadélfia no bairro 

Camboatã II.  

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

REQUERIMENTO Nº 213/2017.  

Autoria da Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 

ASSUNTO: Restauração da Avenida Flamboyant no bairro Tião Mineiro 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº 047/2017.  

INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Dispõe sobre 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.  

EM DISCUSSÃO: O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes acredita que a área destinada para 

doação ao SESC é muito grande, o que não condiz com a justificativa do projeto que informa que 

será um projeto de pequeno porte. A senhora presidente acredita que vamos urbanizar aquela área 

que está sendo utilizada como depósito de lixo para pessoas de má fé e abriu recesso de 15 minutos 

para a discussão nas comissões permanentes da casa. Após o recesso, a senhora presidente 

informou que seria realizada a primeira votação, com emenda, e que os vereadores que quiserem 

aprimorar o projeto, isto será feito no decurso da segunda votação. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com emenda. 
 

 



 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

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

declarou encerrada a sessão às 11:43 horas. 

 

 

 


