
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 021/2018

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

Data: 03/07/2018 Início: 09:00h Encerramento: 10:50h

Presidência Vereadora-Presidente 
Vereadora-Vice-Presidente

Denise Terezinha Gabriel
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 (ausente)
03- Antônio Batista Oliveira Lopes
04- David Sodré Honorato
05- Francisco Lopes da Silva
06- Hesio Moreira Filho (ausência justificada)
07- João de Castro Glória
08-     Manoel Brasilino da Fonseca
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

Ofício nº 105/2018.
ASSUNTO: Pedido de Cassação do Prefeito Paulo Pombo Tocantins por improbidade 
administrativa.

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 

Projeto de Lei nº 015/2018.
Interessado: Poder Legislativo
Autoria: Denise Terezinha Gabriel 



ASSUNTO: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Institui o “Programa Jovem 
Aprendiz” no âmbito do Município de Paragominas e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 016/2018.
Interessado: Poder Executivo
ASSUNTO: Autoriza a alienação, através de leilão, e doação de bens móveis inservíveis 
de propriedade da Prefeitura Municipal de Paragominas. 

Projeto de Lei nº 017/2018.
Interessado: Poder Executivo
ASSUNTO: Estabelece critérios para a concessão de isenção do IPTU para os exercícios 
2018 e 2019, bem como da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e 
Fiscalização (TLLF), para o exercício de 2019, referente aos imóveis atingidos pela 
enchente ocorrida em abril de 2018, todos localizados em áreas de risco naturais no 
município de Paragominas e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 018/2018.
Interessado: Poder Legislativo
Autoria: Antonio Batista Oliveira Lopes 
ASSUNTO: Dispõe sobre a isenção ou remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano  
- IPTU e taxas incidentes sobre imóveis edificados e terrenos atingidos por enchentes, 
inundações e/ou alagamentos causado pelas chuvas ocorridas no Município de 
Paragominas – Pará. 

Os mesmos foram encaminhados às Comissões.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 055/2018.
Autoria da Vereadora Alice Tatiane 
ASSUNTO: Iluminação pública na estrada da Colonia do Uraim até a Vila da Colônia; 
bem como as estradas vicinais circunvizinhas . 
EM DISCUSSÃO: A autora pediu que seu requerimento fosse aprovado, uma vez que a 
iluminação da estrada da Colônia do Uraim beneficiará inúmeros munícipes 
paragominenses que residem na Zona Rural. Aparte, o Vereador Mauro Roberto Dias 
de Oliveira frisou que iluminação destinada a PA-256 é de maior importância, visto 
que instituições localizadas nessa rodovia precisam de um cuidado maior. Questão de 
Ordem, Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro destacou que a PA-256 é 
competência do Estado do Pará.



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 010/2018.
Interessado: Poder Executivo 
ASSUNTO: Altera o art. 3º da Lei 925/2016, que institui o CONSELHO MUNICIPAL DE 
DIREITOS DO IDOSO, no município de Paragominas e dá outras providências.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PROJETO DE LEI Nº 011/2018.
Interessado: Poder Executivo 
ASSUNTO: Altera a Lei Municipal nº 794/2012, que dispõe sobre o Plano Municipal de 
Prevenção, Repressão ao Tráfico e ao uso indevido de substâncias entorpecentes 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 Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou os presentes e destacou a 
presença de famílias atingidas pela enchente que estão em busca de respostas para a 
situação que se encontram atualmente. Agradece por fazer parte dessa Casa de Leis 
representando a população paragominense e que todos estão empenhados em buscar 
soluções para as pessoas atingidos pela enchente. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro solicitou novamente uma ambulância 
para a Colônia do Uraim. Destacou que os moradores da Colônia do Uraim estão 
impacientes à espera da ambulância que foi destinada a Zona Rural. Que confeccionou 
requerimentos destinados ao Poder Executivo solicitando a ambulância, no entanto 
nenhum destes foram atendidos pelo Executivo. Salientou que uma nova reunião com 
o Prefeito e demais autoridades, será realizada para que o passo a passo seja 
detalhado e levado aos munícipes paragominenses.

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou os presentes e frisou que 
esteve na COHAB, em Belém do Pará, acompanhado do Vereador Mauro Roberto Dias 
de Oliveira, onde se reuniram com representantes dessa Instituição, buscando 
soluções eficazes e imediatas para as famílias atingidas pela enchente. Reforçou o 



pedido da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro de realizar uma reunião com o 
Poder Executivo para definir a área onde as casas serão construídas, uma vez que a 

COHAB já está à disposição para analisar a área e iniciar a construção. Informou sobre 
o Projeto de Lei 018/2018 de sua autoria que dispõe sobre a isenção ou remissão do 
Imposto Predial e Territorial Urbano  - IPTU e taxas incidentes sobre imóveis edificados 
e terrenos atingidos por enchentes, inundações e/ou alagamentos causado pelas 
chuvas ocorridas no Município de Paragominas – Pará, no entanto o Poder Executivo 
protocolou o Projeto de Lei 017/2018 que estabelece critérios para a concessão de 
isenção do IPTU para os exercícios 2018 e 2019, bem como da Taxa de Licença para 
Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLF), para o exercício de 2019, referente 
aos imóveis atingidos pela enchente ocorrida em abril de 2018, todos localizados em 
áreas de risco naturais no município de Paragominas e dá outras providências. Que 
trata do mesmo assunto do projeto de lei de sua autoria. Diante disso solicita que haja 
uma junção dos dois Projetos de Leis. Destacou que deseja reunir com o Jurídico e com 
todos os vereadores para discutir sobre possíveis bolsas destinadas a custear despesas 
dos jovens da Zona Rural de Paragominas que desejam estudar música, teatro e outra 
área cultural, visto que estes não têm condições de se deslocarem para a cidade. 
Salientou que após os jogos da seleção brasileira dois torcedores de Paragominas 
destinam-se aos pontos turísticos para comemorarem a vitória da seleção brasileira, 
no entanto são impedidos pela Polícia de comemorarem os jogos. Destacou que em 
visita ao Bairro Sidney Rosa, depois da enchente verificou um problema que antes era 
um córrego e agora se tornou um esgoto a céu aberto, diante disso solicita que 
medidas sejam tomadas e que as autoridades competentes sejam comunicadas dessa 
situação e que tudo indica que essa problemática se dá em razão da empresa Floraplac 
que se instalou próximo a este bairro. 

Vereador David Sodré Honorato saldou a todos os presentes e comentou sobre os 
detalhes da reunião que os vereadores participaram com o Poder Executivo, no 
entanto nenhuma providência relacionada a compra da área foi apresentada. Diante 
disso, depois de longos três meses as famílias desabrigas continuam na mesma 
situação, sem uma moradia fixa. Expôs que todos os vereadores estão cobrando do 
Executivo Municipal, respostas favoráveis em relação as pessoas atingidas pela 
enchente.

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou os presentes e parabenizou 
os presidentes do SINPEMP por seu trabalho. Destacou as dificuldades enfrentadas 
pelos Gestores dos setores de educação e cultura do País. Frisou a importância do 
Projeto de Lei nº 011/2018, uma vez que este beneficiará as pessoas que se encontram 
no mundo das drogas. Falou que não votam mais em Projetos de lei que contém  



benefícios, em período de eleição uma vez que já passou por essa situação e não 
obteve resultado positivo. Informou que foram inúmeras as reuniões realizadas com o 
objetivo de solucionar a problemática dos desabrigados. Questão de Ordem, Vereador 

David Sodré Honorato frisou que o Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira se 
equivocou ao declarar que inúmeras reuniões foram realizadas, mas na verdade 
somente uma reunião foi realizada.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

A presidente destacou que a reunião com o Poder Executivo é importante para que 
soluções sejam declaradas. Não havendo mais inscritos, a senhora presidente 
agradeceu a presença do público e declarou encerrada a sessão às 10:50 horas.


