
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 025/2017 

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

Data: 01/08/2017 Início: 09:20h                        Encerramento: 11:00h 
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- David Sodré Honorato  
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 
  

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 036/2017  
INTERESSADO: Poder Legislativo 
Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro  
ASSUNTO: Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal de Proteção do Rio Uraim e dá outras 
providências. 
 
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. 
 
PROJETO DE LEI Nº 039/2017  
INTERESSADO: Poder Executivo 
ASSUNTO: Altera dispositivos da Lei 816/2012 e autoriza a modificação do loteamento urbano denominado 
Parque da Promissão III e dá outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº 040/2017  
INTERESSADO: Poder Executivo 
ASSUNTO: Altera a Lei Municipal nº 938, de 05/07/2017, “Institui o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do 
Município de Paragominas. 



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/2017  
INTERESSADO: Poder Legislativo  
ASSUNTO: Dispõe sobre a Concessão de ABONO ESPECIAL aos Servidores da Câmara Municipal de 
Paragominas e dá outras providências. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e deu as boas-vindas em virtude do término 

do recesso parlamentar. Lamentou pelo que vem acontecendo em Brasília concernente ao processo de 

votação da cassação do Presidente da República, disse que os políticos recebem rótulos não muito agradáveis 

em decorrência dos repetidos casos de corrupção, espera que com essa nova fase da justiça brasileira possa-

se passar o país a limpo e eliminar políticos corruptos da vida pública. Lembrou que o povo é o detentor do 

poder e que cabe ao povo excluir tais pessoas da política, que o cidadão deve reconhecer quem merece seu 

voto. Ressaltou o trabalho que os vereadores de Paragominas desenvolve e não tem o merecido 

reconhecimento, cabendo os créditos somente ao executivo, que não se ver uma citação há um vereador 

quando da inauguração de uma obra pública. Finaliza cobrando mais uma vez que a Presidência da Casa 

encaminhe solicitação ao Executivo para criação do Conselho Municipal de Cultura e Fundo Municipal de 

Cultura.   

Aparte, Vereadora Denise Terezinha Gabriel se posicionou lembrando que as instituições não estão 

cumprindo seu papel, dando margem à corrupção. Lembrou que somente o cidadão é penalizado, pois as 

instituições fazem vistas grossas e não trabalham a contento, prejudicando somente os políticos e o cidadão. 

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes disse que realmente esse tema foi muito bem lembrado pela 

vereadora. Lembrou que a imprensa penaliza somente os políticos, que existe parcialidade na imprensa, e 

que considera a imprensa o quarto poder do Brasil. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos da mesa e os demais vereadores, 

estendendo seus cumprimentos ao público presente e em especial ao vereador David Sodré Honorato pelo 

seu aniversário. Falou sobre o seu Projeto de Lei que cria o fundo de proteção do rio Uraim, alerta da 

importância de se preservar o rio, que o mesmo está sendo degradado constantemente e que é preciso a 

conscientização e que alguma coisa seja feita para preservá-lo, pede que os demais Edis dê sugestões para 

enriquecer o Projeto de Lei. 

Aparte, Vereadora Denise Terezinha Gabriel informou que a Caixa Econômica Federal abriu crédito de fundo 

perdido para preservação de rios que abastecem cidades, que são recursos na casa de milhões, que é um 

assunto muito importante, pois o rio abastece a cidade e também serve para o lazer, e que o Executivo já 

está tomando as providências para concretização do projeto. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que fica feliz em receber essa notícia e que será de grande 

importância para preservação do rio. Solicitou à presidência da Casa o plano de pavimentação asfáltica do 

município, para que a casa tenha dele conhecimento. 

Vereador João de Castro Glória cumprimentou a todos, em especial o vereador David Sodré Honorato 

aniversariante do dia. Percebe que ultimamente muito tem se falado da imprensa, que reconhece a 

existência de maus profissionais, no entanto Paragominas está de parabéns pela qualidade da imprensa local, 

disse que a empresa que ele representa no município é isenta e busca sempre ajudar a população. Em 



seguida, elogiou o trabalho realizado na Casa no primeiro semestre, lembrando que muito se produziu em 

benefício da população.  

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos da mesa e os demais vereadores, 

estendendo seus cumprimentos ao público presente, agradeceu a Deus pelo retorno aos trabalhos da Casa, 

parabenizou o vereador David Sodré Honorato pelo seu aniversário. Fez uma explanação sobre a atual 

situação do país concernente à liberdade das pessoas, e salientou que essa liberdade as vezes extrapola a 

normalidade. Falou da importância do Projeto de Lei da vereadora Alice e fez um alerta em referência a 

região nordeste do Brasil, que por lá os rios praticamente acabaram, lembrando que em Paragominas em 

virtude de providências tomadas o rio Prainha virou um belo lago e serve de exemplo. Registrou 

agradecimentos aos vereadores, prefeito e secretários pela realização da Semana da Saúde Visual, que 

apesar de algumas informações desencontradas se empenhou em esclarecer todos os questionamentos 

quanto à disponibilização dos óculos e que a iniciativa foi um sucesso.  

Vereador Hesio Moreira Filho parabenizou o vereador David Sodré Honorato. Em seguida, lamentou o 

assassinato do prefeito de Tucuruí Jones William, que era uma pessoa jovem e que vinha se destacando no 

cenário político e como gestor. Lembrou que outros prefeitos da região também foram assassinados e que 

essa é uma situação muito triste e preocupante. Ressaltou que Paragominas é uma cidade diferenciada, que 

os gestores municipais não andam com seguranças e não se vê esse tipo de ocorrência. Trouxe a notícia da 

implantação de 48 km de rede de energia elétrica trifásica que irá beneficiar diversas propriedades rurais da 

região do rio Capim e que esse benefício é uma transformação na vida das pessoas. Finaliza parabenizando 

todos os vereadores e servidores da Casa pelo primeiro semestre produtivo e harmônico.  

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou a todos e se disse muito satisfeito em ver obras 

acontecendo por toda a cidade, que é fruto também da atuação dos vereadores. Mencionou a revitalização 

da Rodovia dos Pioneiros, que muitas vidas já foram perdidas no local, e que é uma obra muito importante, 

que contará com ciclovia e iluminação. Também falou do asfaltamento da Rodovia PA-125 que está 

acontecendo, fruto do trabalho desta Casa. Enalteceu a união política que existe em Paragominas, 

diferentemente de outros municípios a união reina em Paragominas, um modelo que dá certo, fruto da união 

do Poder Executivo e Poder Legislativo. Ressaltou que a Casa deve unir forças para buscar as melhorias que 

a cidade precisa. Falou que a sede administrativa do município precisa ter o mesmo nível e importância de 

Paragominas, que não justifica até hoje a prefeitura encontrar-se em uma antiga sede de fazenda. Lembrou 

do serviço de emplacamento de identificação das ruas que a prefeitura vem realizando na cidade, que julga 

ser muito importante. Falou com indignação que é inaceitável uma cidade do porte de Paragominas não 

realizar eventos ou uma programação cultural voltada para os jovens e crianças no período de férias, disse 

que essa é uma situação inaceitável. Finalizou dizendo que é preciso deixar um legado de trabalho e exemplo 

para as futuras gerações. 

 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

 

 



REQUERIMENTO Nº 174/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena 

ASSUNTO: Revitalização da sinalização informando tolerância para embarque e desembarque de pessoas e 

mercadorias na Rua Castelo Branco em frente o Banco do Brasil. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 175/2017.  

Autoria do Vereador Hésio Moreira Filho 

ASSUNTO: Reativação do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. 

EM DISCUSSÃO: o autor falou que o requerimento é uma promessa de sua campanha de 2012, que conta 

com o apoio dos demais vereadores para sua implantação. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

REQUERIMENTO Nº 176/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva  

ASSUNTO: Construção de um laboratório de informática na Escola Conto de Fadas localizada na Colônia 

Oriente. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

   

REQUERIMENTO Nº 177/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Construção de uma quadra de esportes na Escola Conto de Fadas localizada na Colônia Oriente. 

EM DISCUSSÃO: a autora pediu que seus pares o aprove, e que a Escola Contos Fadas atende cerca de 280 

alunos que não dispõe de um local adequado para atividades de lazer e recreação. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 

NÃO HOUVE  

 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Não havendo inscritos para as explicações finais relativas aos assuntos abordados na pauta, a senhora 

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

sessão às 11:00 horas. 

 

 


