
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 014/2018

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

Data: 15/05/2018 Início: 09:10h
                       
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 (ausência justificada)
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 (ausência justificada)
09-     Mauro Roberto Dias de Oliveira (ausência justificada) 

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

Ofício nº 081/2018.
ASSUNTO: Informação da deliberação da assembleia geral conforme edital 03/2018 
publicado em 16 de abril do não em curso, que tratou da organização interna da 
entidade sindical.

Portaria n.º 029/2018 – IPMP.
ASSUNTO: Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição ao(a) servidor(a) Sr(a). LUCENILDE FARIAS DOS SANTOS.
 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA:



Nenhum.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

REQUERIMENTO Nº 045/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal que através do Departamento Municipal de 
Trânsito, seja providenciada a implantação da faixa de pedestre na rua Chico Mendes, 
ao lado da Escola Impacto, bairro Centro.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 046/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal para que adote medidas urgentes, no 
sentido de garantir o planejamento de infraestrutura na rua Casemiro de Abreu e na 
rua Ariano Suassuna, bairro JK.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 047/2018.
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva
ASSUNTO: Solicitando ao Executivo Municipal a construção do muro de proteção da 
Escola Contos de Fada, localizada na Colônia Oriente, tendo em vista que a inexistência 
do mesmo causa sentimento de insegurança em funcionários e alunos, principalmente 
no horário de recreação e, consequentemente a escola se tornará um ambiente seguro 
para todos.
EM DISCUSSÃO: A autora solicita que medidas sejam tomadas para que as crianças que 
residem e estudam na Zona Rural, possam realizar suas atividades diárias sem medo 
de encontrar meliantes nas ruas.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 048/2018.
Autoria dos Vereadores Antônio Ailton Dias Mendes, Antônio Batista Oliveira Lopes, 
David Sodré Honorato e Mauro Roberto Dias de Oliveira. 
ASSUNTO: Solicita que seja celebrado um convênio com a Delegacia de Polícia Civil 
para instalar um posto de emissão de carteira de identidade no Prédio da Câmara 
Municipal de Paragominas.



EM DISCUSSÃO: O vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou aos 
presentes e reforçou a informação de que o serviço de emissão de carteira de 
identidade está prejudicando os munícipes paragominenses, uma vez que para o 
cidadão receber a referida carteira é necessário esperar dois meses. Aparte, a 
vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro apoiou o vereador Antônio Batista 
Oliveira Lopes em seu discurso dizendo que a população paragominense está sofrendo 
com a falta deste serviço público. Com a palavra, o vereador Hesio Moreira Filho 
expos que lamenta a situação que os moradores deste município tem que enfrentar 
para garantir sua carteira de identidade. Concluiu dizendo que o Governo Federal tem 
uma significativa parcela de culpa pela falta desse serviço público, do qual a população 
tanto precisa. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 006/2018.
Autoria: Poder Executivo
ASSUNTO: Dispõe sobre a regulamentação da criação de espécies exóticas aquícolas 
em sistema fechado no município de Paragominas e dá outras providências.
EM DISCUSSÃO: O vereador David Sodré Honorato informou que no relatório do 
Secretário Municipal do Verde e Meio Ambiente/Paragominas, Felipe Zagalo Neto, não 
contém nenhuma a data de confecção do documento e nem a data em que foi 
protocolado nesta Casa de Leis. Diante disso o vereador David Sodré Honorato pediu 
vistas ao Projeto de Lei em questão. Aparte, a Presidente Denise Terezinha Gabriel 
frisou que o vereador David Sodré Honorato esteve a par de toda tramitação do 
Projeto e que a falta de datas não é motivo para embargo deste. Com a palavra, o 
vereador David Sodré Honorato pediu que a presidente Denise Terezinha Gabriel, 
obedeça o Regimento Interno da Câmara Municipal.  Aparte, o vereador Antônio 
Batista Oliveira Lopes, informou aos presentes do que dispõe o projeto em discussão, 
trata-se da regulamentação da criação de peixes exóticos em tanque fechados e 
semifechados. Expos que o projeto foi bastante discutido por todos os vereadores em 
Reuniões de Comissões e a falta de datas pode ter sido uma falha do Secretário Felipe 
Zagalo Neto e que outra pessoa poderia cometer o mesmo erro. Com a palavra, o 
vereador Hesio Moreira Filho saudou em especial os estudantes presentes do Curso 
de Direito, da Faculdade Metropolitana. Relatou que é presidente da Comissão de 
Justiça e o Projeto de Lei 006/2018 foi analisado e aprovado por todos os membros da 
comissão e que a relatora solicitou pareceres das secretarias competentes e estes 
foram enviados a esta Casa de Lei. Explicou resumidamente todos os detalhes para a 
criação de Tilápia, uma espécie de peixe exótico. Diante dos fatos pediu ao vereador 



David Sodré Honorato que retire seu pedido de vistas. Aparte, o vereador David Sodré 
Honorato disse que não admite que um documento como este seja anexado ao 
processo sem datas. Questão de ordem, o vereador Antônio Batista Oliveira Lopes, 
explicou que o Relatório do Secretário Felipe Zagalo Neto, sem datas não inviabiliza o 
projeto e que este só seria inviabilizado se estivesse sem a assinatura do secretário.

EM VOTAÇÃO O PEDIDO DE VISTA DO VEREADOR DAVID SODRÉ HONORATO: Rejeitado 
por unanimidade dos vereadores presentes.
EM DISCUSSÃO A EMENDA/MODIFICATIVA: A autora da emenda cumprimentou a 
todos os presentes e expos que juntamente com os membros da Comissão de 
Economia e Finanças, a qual é presidente, analisaram o projeto e fizeram uma emenda 
alterando o regime dos tanques, na qual foi incluído o regime semifechado, bem como 
a aplicação de multas.
EM VOTAÇÃO A EMENDA: Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.
EM DISCUSSÃO AO PROJETO EMENDADO:  A vereadora Fabiana Santos Silva solicitou 
que a segunda votação do projeto seja realizada após essa Sessão Ordinária.
EM VOTAÇÃO AO PROJETO EMENDADO: Aprovado em primeira votação por maioria 
dos votos dos vereadores presentes. O vereador David Sodré Honorato se absteve da 
primeira votação deste Projeto de Lei.
VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA SEGUNDA VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador David Sodré Honorato frisou sobre problemas de legalidade que surgiram na 
área futebolística de nosso município, uma vez que licitações adulteradas estão sendo 
confeccionadas nesta cidade. Aproveitou a oportunidade para solicitar cópias de 
contratos e de licitações desse caso específico. Que todos os contratos dos juízes de 
futebol sejam analisados pelos órgãos fiscalizadores e que os vereadores desta Casa de 
Leis se reúnam para proporcionar uma resposta digna aos munícipes paragominenses, 
visto que a população está cobrando soluções. Relembrou sobre a Secretária de 
Esportes que deveria ser implantada neste município, no entanto a autoridade 
competente não deu a mínima para essa questão. Aparte, a presidente Denise 
Terezinha Gabriel ressaltou que as reuniões de licitações da Câmara Municipal de 
Paragominas e da Prefeitura Municipal de Paragominas podem ser assistidas e que os 
documentos dessas licitações estão disponíveis no Portal da Transparência.

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes informa que realmente o valor de R$ 264 
(duzentos e sessenta e quatro) mil reais é alto, no entanto as prestações de contas 
sobre os gastos desse valor devem ser apresentadas à população. Expos que o 
contrato da licitação vai de 2018 a 2019, obtendo assim um total de jogos de 1.015 
partidas, incluindo os jogos da Zona Rural. Destacou sua indignação pela detenção de 



dois cidadãos que estavam comercializando seus queijos artesanais. Sabe-se que as 
Leis são para o melhoramento das condições sanitárias, no entanto estes 
trabalhadores precisam tiram de seus produtos artesanais o seu sustento, bem como o 
de sua família e acrescentou que não podemos continuar com essa lei que proíbe a 
fabricação artesanal e a venda desse produto nas ruas de Paragominas. Requer que a 
presidente convide os representantes da ADEPARÁ, para que soluções sejam discutidas 
com os vereadores. Aparte, a vereadora Fabiana Santos Silva fala sobre sua tristeza 
em relação a situação ocorrida neste município e admira os agricultores que fabricam 
queijos artesanais. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro, solicitou novamente uma ambulância 
para a Colônia do Uraim. Salientou que a implantação da Secretária de Esportes é de 
extrema importância para a população, uma vez que concursos públicos podem ser 
realizados, aumentando assim empregos públicos nessa cidade. Expos sua indignação 
ao fato ocorrido em Paragominas e que nenhum cidadão deve ser preso por estar 
vendendo queijos artesanais, para fins de sustentar sua família.  Falou sobre a 
aprovação do Projeto de Lei nº 007/2018 e que lamenta a demora na liberação do 
Benefício Eventual para as famílias afetadas pela enchente.

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz, saudou os presentes e comentou sobre a 
importância dos Projetos de Leis que são analisados nesta Casa de Leis e que estes são 
revisados e supervisionados com cautela para que não haja nenhum equívoco. Espera 
que novas providencias sejam tomadas em relação aos cidadãos que vendes seus 
queijos artesanais.

Vereadora Fabiana Santos Silva, parabenizou o senhor Manoel Severino Neto, técnico 
agrônomo da secretaria de agricultura, que trabalha na agricultura familiar, pelo seu 
conhecimento sobre o manejo da terra e do seu conhecimento em relação a 
agricultura.

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho, frisou sobre a importância da piscicultura 
em Paragominas, mercado que vem crescendo nos últimos anos.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

A presidente Denise Terezinha Gabriel, propôs aos vereadores que convoquem uma 
reunião com ADEPARÁ e a Secretaria de Agricultura, para fins de que esses produtos 
artesanais sejam liberados para consumo. Não havendo inscritos, a senhora presidente 
agradeceu a presença do público e declarou encerrada a sessão às 11:00 horas, 
convocando os vereadores para ao termino dessa Sessão votarem o Projeto de Lei 
006/2018 em segunda votação, em caráter extraordinário.


