
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 022/2018

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

Data: 10/07/2018 Início: 09:00h Encerramento: 11: 00h

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 
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 
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 1.348/2018/SEMS.
ASSUNTO: Relatório geral das internações do hospital municipal, referente ao mês de 
JUNHO/2018.

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 

Projeto de Lei nº 019/2018.
Interessado: Poder Legislativo
ASSUNTO: Dispõe sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólica no estádio Arena 
Verde, durante as partidas oficiais realizadas pela FPF - Federação Paraense de 
Futebol, LEMP – Liga Esportiva Municipal de Paragominas e eventos culturais.



O mesmo foi encaminhado às Comissões.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 056/2018.
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 
ASSUNTO: Iluminação pública para a agrovila da comunidade cachoeira/potiritá, tendo 
em vista que proporcionará mais segurança aos moradores. 
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 057/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Encaminhamento de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
para que determine providências junto à secretária competente, para a instalação 
(construção) de pontos de ônibus obrigatórios para os moradores de toda a zona rural. 
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 058/2018.
Autoria da Vereadora 
ASSUNTO: Revitalização do espaço público localizado na Avenida Cícero Ávila com a 
rua Carlos Brito no bairro Promissão III.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou os presentes e informou 
sobre duas reuniões que foram realizadas na Câmara Municipal de Paragominas, com 
fins de encontrarem soluções para os problemas enfrentados pelas famílias atingidas 
na enchente. Destacou que o Estado do Pará produz energia e distribui para maior 
parte do Brasil, mesmo assim o povo paraense paga bem mais caro pela energia 
elétrica. Frisou que não aceita a destinação de recursos financeiros do Estado do Pará 
para construções em outros estados, por isso sugere que a Câmara Municipal de 
Paragominas através de sua atual presidente entre em contato com as Câmaras dos 16 
municípios da região do Capim para que medidas sejam tomadas.



Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz saldou os presentes e destacou a presença 
de famílias atingidas pela catástrofe que estão em busca de respostas para a situação 
que se encontram atualmente. Salientou sobre a construção da Ferrovia Paraense que 
está em projeto e que trará inúmeros benefícios para o Estado do Pará. Que no 
decorrer do tempo o Estado do Pará se tornou um estado de turismo por suas praias, 
comidas típicas, pontos turísticos, cidades com culturas diferentes. 

Vereador João de Castro Glória cumprimentou os presentes e expôs sobre a reunião 
que participou com todos os Vereadores. Informou que no dia 09 de julho foi até o 
bairro Laércio Cabeline para uma reunião com o prefeito, e constatou que o chefe do 
Poder Executivo desta cidade não respeita essa Casa de Leis, visto que este em seu 
discurso ofendeu a imprensa e o Vereador João de Castro Glória. E os desabrigados só 
queria uma resposta sobre como será resolvido essa situação, mas o prefeito não deu 
a mínima para esses questionamentos. Destacou que o prefeito é muito mal 
assessorado e informado. E espera que as declarações do prefeito não sejam somente 
enganação de ano eleitoral. 

Alice Tatiane de Almeida Leandro saldou a todos os presentes, solicitou uma 
ambulância para a Colônia do Uraim e comentou sobre seu Projeto da Casa da Mulher 
foi aprovado e sancionado, no entanto foi engavetado. Destacou a importância deste 
Projeto de Lei. Mas acredita que por ser vereadora a oposição a projeto não teve 
credibilidade. Falou sobre a reunião que teve com prefeito e os vereadores para fins de 
buscar as melhores soluções para os munícipes Paragominenses. Destacou que para 
licitações milionárias com hotelaria e restaurante o poder executivo tem recurso, no 
entanto para tomar as devidas providências e liberar recursos para as vítimas da 
enchente o prefeito não tem recurso. Expôs inúmeras sugestões para levar respostas 
eficazes para a população atingida. Em relação a ambulância que sempre solicita para 
o chefe do Poder Executivo, recebeu uma resposta do prefeito este disse que o 
número de pessoas que residem na Colônia Uraim é insuficiente para que uma 
ambulância seja encaminhada para a Colônia do Uraim.

Vereador David Sodré Honorato falou que a palavra e emprestada dar a palavra para 
relatarem os problemas que estão enfrentando. Expôs que nesta Casa de leis os 
Vereadores são desrespeitados pelo executivo, uma vez que o Vereador João de Castro 
Glória foi desrespeitado pelo prefeito de Paragominas e que se solidariza com a 
situação e que este continue trabalhando, continue atuando em prol da população. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou os presentes e destacou que 
pode imaginar o sofrimento da população atingida pela enchente. Expôs que bairros 
no município de Paragominas precisam ser regularizadas, para que famílias possam 
constatar que aquela residência é de sua propriedade. Parabenizou o prefeito e os 
moradores do bairro Laércio Cabeline pelo recebimento de asfalto para duas ruas 



deste bairro. Disse que desde a enchente esta Casa de Leis em parceria com o prefeito 
está buscando soluções para melhor atender as famílias atingidas pelo evento negativo 
que amedrontou inúmeras pessoas e que não deixará de buscar soluções para esse 
problema. Salientou que já existe um recurso no caixa da prefeitura para iniciar o 
atendimento. Que algumas ações já foram realizadas, como o aluguel social e que 
novas ações estão sendo elaboradas depara melhor atender os munícipes 
Paragominas-PA e em reunião com o prefeito o recurso financeiro que está no caixa 
vai ser distribuídos entres famílias atingidas pela enchente.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Não havendo mais inscritos, a senhora presidente agradeceu a presença do público e 
declarou encerrada a sessão às 11:00 horas.


