
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 009/2018

1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA
Data: 03/04/2018 Início: 09:05h                        Encerramento: 10:15h
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- Antonio Batista Oliveira Lopes
04- David Sodré Honorato
05- Francisco Lopes da Silva
06- João de Castro Glória 
07- Manoel Brasilino da Fonseca
08- Mauro Roberto Dias de Oliveira
09- Hesio Moreira Filho

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, DA SEGUINTE MATÉRIA:

Projeto de Lei nº 006/2018 – Poder Executivo Municipal - Dispõe sobre a 
regulamentação da criação de espécies exóticas aquícolas em sistema fechado no 
município de Paragominas e da outras providências.

A senhora presidente, encaminhou o mesmo às comissões.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE
O Vereador João de Castro Glória comentou mais uma vez sobre a necessidade da reforma e 
ampliação do aeroporto de Paragominas, bem como falou da liberação de recursos com 
empenho do ministro Helder Barbalho beneficiando o município de Paragominas. Disse que 
nosso município já está sendo contemplado com mais de 3 milhões para a instalação do 
sistema de água potável na zona rural. O Vereador trouxe a público algumas denúncias serias 
que lhe foram repassadas por munícipes como exemplo citou o casa de um ônibus sem freios 
no interior do município, onde alunos tiveram que pular do referido veículo em movimento. E 
crianças que estão sendo transportadas na carroceria de caminhonete e entre outros casos 



que poderia ser evitados antes que aconteçam tragédias e maiores prejuízos para a 
administração pública.
A Senhora Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro, fez cobrança ao executivo sobre a 
ambulância para a colônia do Uraim, parabenizou e agradeceu o carinho do ministro Helder 
Barbalho pelos recursos disponibilizados ao município de Paragominas, e se não houver 
intervenção política como fez o ministro, os recursos não chegam a Paragominas, como o 
abastecimento de água na zona rural que ora estar sendo liberado.  A senhora Vereadora Vera 
Lúcia Flores da Vera Cruz parabenizou o Vereador Antônio Ailton Dias Mendes pelo seu 
aniversário.  O vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira endossou os argumentos sobre a 
Visita do Senhor ministro Helder Barbalho, e disse que o Estado do Pará é o estado que mais 
contribui, e o que menos é retribuído por isso, mostrou satisfação com tal visita. Espera que 
esses 30 milhões não fiquem somente no papel, pois é direito da população de Paragominas, e 
que dessa verba será repassado 05 milhões ao bairro Nagibão que irá mudar o fornecimento 
de água do referido bairro, que o bairro irá mostrar total respeito ao ministro, acredita que o 
recurso referido irá melhorar manutenção nos serviços da prefeitura, e que a prefeitura está 
de parabéns por estar mantendo esses serviços ativos. Parabenizou o executivo pelo excelente 
trabalho, mas concluiu que a fiscalização deve continuar. E que na quarta feira ira visitar as 
escolas da zona rural. O senhor vereador Hesio Moreira Filho Parabenizou o vereador Antonio 
Ailton pelo seu aniversário e mostrou satisfação com a visita dos ministros, parabenizou o 
recurso de 30 milhões vindos a Paragominas, que irá atender tanto ao bairro Nagibão, como 
havia dito o Vereador Roberto, Zona Rural e toda a cidade, concluiu dando a População de 
Paragominas os parabéns. O Vereador David Sodré Honorato Parabenizou a Drª Ana Cunha 
pelo excelente trabalho de deputada estadual, e deixou firmado o Apoio a ela em sua reeleição 
pelo seu trabalho feito. A senhora vereadora Fabiana Santos Silva, mostrou satisfação ao 
projeto piloto, e disse que toda zona rural irá ser beneficiada, e pediu um minuto de silêncio a 
senhora presidente em memória do Senhor Benedito Martins.

Não havendo mais inscritos, passou-se à...

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 033/2018, de autoria da Vereadora Denise Gabriel
ASSUNTO: Que seja denominado de José Matogrosso Souza Costa, o parque industrial, 
localizado na PA 125, Km 02.
EM DISCUSSÃO:  O Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes acredita que o pedido deve ser 
refeito através de um projeto de Lei, pois o requerimento não possui tanto poder.
O vereador Robertinho endossou os argumentos do Vereador Antonio Batista, dizendo que 
realmente deveria ser através de projeto de Lei. A autora do requerimento, pediu que o fosse 
aprovado e posteriormente seria feito o projeto de Lei, assim que o projeto do parque 
industrial seja concluído e apreciado.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 034/2018, de autoria de todos os Vereadores da CMP



ASSUNTO: Solicitando ao Executivo Municipal o envio a esta casa de Leis do 
Planejamento de asfaltamento para o ano de 2018.
EM DISCUSSÃO: A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que o 
requerimento seja enviado também como projeto de Lei, e requer mais transparência 
em relação de saber os nomes das ruas que irão ser asfaltadas. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 035/2018, de autoria de todos os vereadores da CMP
ASSUNTO: Solicitando ao Executivo Municipal o envio a esta casa de Leis de Relatório 
ou planilha detalhando onde foram aplicados os recursos provenientes do CFEM 
(Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais), referente aos 
Royalties relativos à extração de recursos minerais no município de Paragominas. 
EM DISCUSSÃO: O vereador David Sodré Honorato disse que a população cobram em 
saber com o que o dinheiro dos royalties foram gastos no ano de 2017, haja vista que 
não houve nenhuma obra, e espera a planilha com os gatos do ano anterior. A 
Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro acredita que é importante saber como 
foram gastos os recursos dos Royalties. O vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 
disse que está satisfeito pois o dinheiro da Saúde, educação não é desviado, e acredita 
que o do royalties também são aplicados de maneira correta, porém disse que está 
casa é responsável em fiscalizar e acompanhar de perto os investimentos feitos na 
cidade de Paragominas.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 036/2018, de autoria do Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes
ASSUNTO: Moção de congratulações e aplausos à ilustríssima senhora Maria de Lourdes Leite 
e Família, pelos relevantes serviços prestados à colônia do Uraim. 
EM DISCUSSÃO: O autor do Requerimento, pontuou que graças à parceria com a Senhora 
Maria de Lourdes e família a estrada da colônia do Uraim já foi reformada três vezes esse ano, 
e que merece ser reconhecida por isso. O Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, 
solicitou uma biografia resumida da senhora Maria de Lourdes, por a mesma não ser 
conhecida por todos os vereadores, e parabenizou o autor do requerimento por estar fazendo 
o reconhecimento a esta cidadã e familiares.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

NÃO HAVENDO MATÉRIA PARA A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA...

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

A senhora presidente Parabenizou o aniversariante Antonio Ailton e logo após solicitou 
a todos que fizessem 1 minuto de silêncio em memória do referido cidadão Senhor 
Benedito Martins que foi de grande importância para o nosso município.
Não havendo mais assunto a tratar, declarou encerrada a sessão às 10:15 horas.




