
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 002/2018
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA 

Data: 06/02/2018 Início: 09:36h                        Encerramento: 10:30h
Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel

Vereadora-Vice-Presidente Tatiane Helena Soares Coelho (ausência 
justificada)

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- Antonio Batista Oliveira Lopes
03- David Sodré Honorato
04- Francisco Lopes da Silva
05- Hesio Moreira Filho
06- João de Castro Glória 
07- Manoel Brasilino da Fonseca
08- Antônio Ailton Dias Mendes 
09- Mauro Roberto Dias de Oliveira

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 001/2018 – Poder Legislativo
Autoria do vereador João de Castro Glória
Assunto: Dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nas contratações para 
prestação de servidores com fornecimento de mão-de-obra ao município de Paragominas.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Não houve inscritos

NÃO HAVENDO MAIS INSCRIÇÕES, PASSOU-SE À ORDEM DO DIA

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA



REQUERIMENTO Nº 006/2018 – Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho
ASSUNTO: Requer o envio de expediente ao magnífico Reitor da Universidade Federal do Pará – UFPA, 
Professor Emmanuel Zagury Tourinho, solicitando informações acerca das obras de construção do novo 
Campus da UFPA em Paragominas.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 009/2018 – Autoria do vereador Manoel Brasilino da Fonseca
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a realização dos serviços de manutenção da Avenida Magalhães 
de Almeida, no bairro Jardim Atlântico.
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 010/2018 – Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de uma horta comunitária no bairro Morada dos 
Ventos, quadras 16/17.
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 011/2018 – Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de uma quadra poliesportiva no bairro Morada dos 
Ventos, quadras 16/17.
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 014/2018 – Autoria da vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fiscalize 
o direcionamento de baterias de celulares que são descartadas.
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 015/2018 – Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal através do departamento competente, que viabilize a construção 
de uma quadra de areia com iluminação no bairro Camboatã (loteamento Paraíso).
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI 058/2017 – Poder Executivo
ASSUNTO: Altera a Lei nº 682/2008, cria e extingue cargos da agência de saneamento de Paragominas e dá 
outras providências.
EM DISCUSSÃO: Nenhum.



EM VOTAÇÃO: Aprovada pela maioria dos vereadores, com um voto contrário pela vereadora Alice Tatiane 
de Almeida Leandro e três ausências.

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NOMINAL

VETO PARCIAL Nº 002/2018 AO PROJETO DE LEI Nº 049/2017
ASSUNTO: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.
EM DISCUSSÃO: A senhora presidente Denise Gabriel solicitou que algum vereador esclarecesse ao público 
de que trata o veto. O senhor vereador Antonio Batista Oliveira Lopes se manifestou no sentido de 
esclarecer ao público o assunto do veto, que se refere à lei de diretrizes orçamentárias.

EM VOTAÇÃO: 

Alice Tatiane de Almeida Leandro – Não

Antonio Ailton Dias Mendes – Não

Antonio Batista Oliveira Lopes – Não

David Sodré Honorato – Não

Fabiana Santos Silva – Não

Francisco Lopes da Silva – Não

Hesio Moreira Filho – Não

João de Castro Glória – Não

Manoel Brasilino da Fonseca – Não

Mauro Roberto Dias de Oliveira – Não

Vera Lúcia Flores da Vera Cruz – Não

Denise Terezinha Gabriel – Não

O Veto foi reprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

O Senhor Vereador David Sodré Honorato disse que semana passada chegou informação ao seu 
gabinete e quer questionar ao prefeito se há possibilidade e este ano o município receberia 
repasse do governo do estado concernente ao asfalto para o município, e almeja que assim seja 
realizado o tão sonhado asfaltamento da estrada da Colônia do Uraim, e recebeu informações de 
que talvez isso saia do papel; em seguida fez uma crítica à equipe que assessora o prefeito 
municipal, pois acredita que os vereadores deveriam ter uma participação maior nos acordos com 
o estado, que não seja uma coisa individualista. Disse que o prefeito perdeu nas eleições naquela 
região, pois havia a promessa de asfaltamento que nunca foi cumprida.



O Senhor Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que a Colônia do Uraim tem esse nome, 
mas, na verdade, é mais um bairro do município que tem sua importância assim como o 
condomínio rural, e disse que a parte mais cara do processo que é a terraplanagem da estrada 
será feita pelo município, e a licitação que será realizada é apenas para o asfaltamento, com a 
participação do estado.

A Senhora Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que quando se pronuncia quanto ao 
voto, algumas pessoas se manifestam dizendo que ela votará não, antes mesmo de a própria 
vereadora se expressar, no entanto, afirma que não aceita essa postura, especialmente por parte 
dos secretários, pois esta não é uma vereadora de oposição e sim uma vereadora realista, e se 
souber que algum secretário esteja se referindo a ela desta forma, que irá se tornar uma 
vereadora radical, não contra o poder executivo, mas à secretaria em si.

A Senhora Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que esteve no quartel em uma 
reunião...

O Senhor Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que nada tem em contra ao 
asfaltamento da estrada da Colônia do Uraim, no entanto, acredita que é mais favorável ao 
asfaltamento das ruas da cidade, isto é, zona urbana, já que ano passado foi um ano perdido para 
este seguimento da infraestrutura urbana. Acredita que para o asfaltamento daquela estrada, 
pode haver a participação das grandes empresas que estão instaladas ao longo da mesma e que 
serão beneficiadas com essa pavimentação, para que não afete sobremaneira as contas do poder 
público. Em seguida, comentou sobre a greve do magistério e disse que o sindicato precisa 
ponderar os prejuízos que este movimento tem causado à educação, podendo perder mais de 500 
alunos que poderão de deixar de se matricular, caso a greve se estenda até depois do carnaval.

A senhora presidente comentou sobre o requerimento que trata do descarte de baterias de 
celular e que o município irá ter alguns enfrentamentos quanto à coleta seletiva de lixo e que 
poderão ser entregues aos catadores de forma limpa; e quanto à greve do magistério, disse que o 
governo federal tem feito uma redução no repasse para a educação e deverá haver também na 
saúde, e que isto acabará sobrando para o município, que por ser uma questão preocupante, todo 
cidadão deve ser parceiro e ter compreensão deste momento; em seguida, comentou sobre a 
emissão das carteiras de trabalho e identidade, que não estão acontecendo de forma fluida no 
município, o secretário de estado Adnan Demachki organizou uma comissão para ir ao ministério 
responsável para tentar contornar a situação e viabilizar os documentos que são essenciais neste 
momento de desemprego, onde a falta de um documento não pode gerar mais empecilhos. 
Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às 10:46 horas.


