
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 019/2018

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

Data: 19/06/2018 Início: 09:00h Encerramento: 10:36h

Presidência Vereadora-Presidente em 
Exercício  

Tatiane Helena Soares Coelho

Secretariado Vereadora – 1ª Secretária
Vereadora – 2ª Secretária 

Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
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 (ausência justificada)
09-     Mauro Roberto Dias de Oliveira

  Denise Terezinha Gabriel (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 08/2018-PE-UEPA.
ASSUNTO: Convite para o Seminário de Abertura do Projeto de Extensão “Direito na 
Adolescência” instalado no âmbito da Turma de Direito da Universidade Federal do 
Pará em Paragominas/PA. 

Ofício nº 085/2018 – SEMAS.
ASSUNTO: Informa quais os critérios utilizados pela empresa Celpa – Centrais Elétricas 
do Pará, para a troca de geladeiras no município de Paragominas.

Ofício nº 007/2018.



ASSUNTO: Solicita que a Câmara Municipal de Paragominas, através de sua atual 
Presidente, interceda junto ao Poder Executivo para a criação da Secretária Municipal 
da Juventude, visando desenvolver políticas públicas para os jovens e adolescentes do 
nosso município.

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 
Projeto de Lei nº 012/2018.
Interessado: Poder Legislativo
Autoria: Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Institui o Dia da Conscientização e Prevenção do Mal de Alzheimer no 
município de Paragominas e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 013/2018. 
Interessado: Poder Legislativo
Autoria: Tatiane Helena Soares Coelho e Francisco Lopes da Silva
ASSUNTO: Dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no 
município de Paragominas e dá outras providências.

A Presidente encaminhou os mesmos às Comissões. 

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 054/2018.
Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho 
ASSUNTO: Solicita ao Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de 
Paragominas, informes com valores totais de impostos municipais arrecadados da 
empresa Suzano e suas terceirizadas no ano de 2017 até maio de 2018. 
EM DISCUSSÃO: O autor expôs que o requerimento foi confeccionado em razão de 
algumas estradas vicinais da Zona Rural de Paragominas se encontrarem danificadas, 
uma vez que caminhões da empresa Suzano transportam eucaliptos todos os dias e 
não fazem as devidas manutenções nas estradas.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
PROJETO DE LEI Nº 001/2018.
Autoria do Vereador João de Castro Glória



ASSUNTO: Dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) nas 
contratações para prestação de serviços com fornecimento de mão de obra ao 
município de Paragominas e dá outras providências.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.  
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro solicitou novamente uma ambulância 
para a Colônia do Uraim. Destacou que os Órgãos Públicos de Paragominas devem 
realizar uma Audiência Pública, para fins de darem explicações sobre o andamento do 
processo que trata sobre soluções para os munícipes paragominenses atingidos pela 
enchente. Aparte, a Presidente em exercício, Tatiane Helena Soares Coelho, destacou 
que uma reunião foi realizada com o Ministério Público Estadual, para acordar a data 
da audiência pública.

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou aos presentes e frisou que a 
Câmara Municipal de Paragominas juntamente com o Ministério Público Estadual, na 
pessoa do Promotor de Justiça Reginaldo César Lima Álvares, está empenhado em 
solucionar a problemática das famílias atingidas pelas enchentes. Expôs que irá a 
Belém juntamente com o Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, para buscar 
explicações na COHAB, Companhia de Habilitação do Estado do Pará, para o problema 
da catástrofe que atingiu Paragominas. Informou que um projeto da isenção do IPTU 
está tramitando.

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira saudou os presentes e salientou que a 
buscar por soluções é corriqueira na Câmara Municipal de Paragominas, que todos os 
vereadores estão preocupados com os munícipes paragominenses que ainda estão em 
abrigos. Expôs que esteve em reunião com o Ministério Público Estadual e a 
Assistência Social, para discutirem sobre os recursos que serão disponibilizados para 
fins de atenderem as necessidades das famílias atingidas na enchente. Destacou que 
irá a Belém, justamente lutar por recursos para ajudar os atingidos pela enchente. 
Salientou que confeccionou um ofício, que trata sobre a criação da Secretária da 
Juventude, uma vez que os adolescentes são “presas fáceis” para o mundo do crime, 
mas com a criação dessa Secretária os jovens poderão ter um cuidado especial e 
acesso a programas da área de cultural e social, para que estes possam ter uma base 
educativa em sua futura vida cidadã. Aparte, o Vereador Antônio Batista Oliveira 
Lopes frisou que jovens com a idade de 16 anos já tem capacidade suficiente para 
trabalhar e ajudar sua família e, que o Governo através de suas Leis proíbe os jovens 
de trabalhar, deixado estes expostos ao mundo do crime. O Vereador Mauro Roberto 
Dias de Oliveira continuou seu discurso dizendo que devemos atender as crianças de 



ruas, pois estes por não terem um apoio familiar e educacional acabam se envolvendo 
na criminalidade, deixando o país ainda mais violento.

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz falou que esteve em reunião com Promotor 
de Justiça, Reginaldo Cesar Lima Álvares, juntamente com a Assistência Social para 
juntos debaterem sobre a melhor solução para os cidadãos atingidos na catástrofe. A 
reunião foi finalizada com a prioridade de que casas devem ser construídas. Disse que 
uma Audiência Pública deve ser marcada para que informações concretas sejam 
passadas para a população. Informou dados fornecidos pela Secretaria de Assistência 
Social de Paragominas e parabenizou os presentes pela coragem de estarem hoje 
nessa Sessão reivindicando seus direitos. 

Vereador João de Castro Glória expressou sua indignação dizendo que para resolver os 
problemas da população é uma burocracia desnecessária, ocasionando a revolta da 
população. Relatou que em reunião com o prefeito e com todos os vereadores, 
soluções relacionadas a construção de casas para os desabrigados, foram discutidas e 
avaliadas, mas até o presente momento nenhuma dessas soluções foi colocada em 
prática. Salientou que uma Audiência Púbica não será eficiente. Com a palavra, a 
Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro friso que a Audiência Pública é de 
extrema importância, visto que esclarecerá aos munícipes paragominenses quais 
medidas serão tomadas e executadas.  

Vereador David Sodré Honorato cumprimentou os presentes e destacou que o 
atendimento pela COHAB só é realizado com o terreno em mãos para a construção das 
casas. Que em reunião realizado com o prefeito, este falou que iria providenciar a área 
para a construção das moradias das famílias desabrigadas, mas até o presente 
momento nada foi definido. Que todos estão preocupados com a situação dos 
desabrigados e juntos estão à procura das melhores providências.

Questão de ordem, o Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira expôs que áreas estão 
sendo analisadas e pesquisadas para construção das moradias. Falou que a visita a 
COHAB determinará critérios para como a área deve ser, evitando assim futuros 
problemas sejam detectados pelos engenheiros e especialistas. 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Não havendo inscritos, a senhora presidente agradeceu a presença do público e 
declarou encerrada a sessão às 10:36 horas.


