
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 023/2018

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

Data: 07/08/2018 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

Convite – Paragosol.
ASSUNTO: Palestra sobre energia solar fotovoltaica na cidade de Paragominas.

Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Comunicado nº CM163683/2018.

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 

Projeto de Lei nº 020/2018.
Interessado: Poder Legislativo
Autoria da Vereadora Denise Terezinha Gabriel



ASSUNTO: Dispõe sobre a denominação de “Prefeito EVANDRO FERNANDES DO 
COUTO MOREIRA”, o Aeroporto de Paragominas – PA.

Projeto de Lei nº 021/2018.
Interessado: Poder Legislativo
Autoria do Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes
ASSUNTO: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a instituir o Programa “Passe Livre 
Cultural” no âmbito do município de Paragominas e dá outras providências.

Os mesmos foram encaminhados às Comissões.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 060/2018.
Autoria do Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira 
ASSUNTO: Doação de área urbana para o Sindicato dos Profissionais do Magistério de 
Paragominas – (SIMPEMP).
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 062/2018.
Autoria Da Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz
ASSUNTO: Equipe para atendimento de medição de pressão arterial, glicose, entre 
outros, direcionado ao público que frequenta academia saúde na praça.
EM DISCUSSÃO: A autora do requerimento destacou a importância desse 
requerimento para a saúde da população paragominense.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

NÃO HOUVE.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador João de Castro Glória cumprimentou os presentes e agradeceu por está se 
iniciando mais um semestre de trabalho, onde servir a população é sua prioridade. 
Destacou mais um problema no bairro Laércio Cabeline, a área de construção da rua 
está totalmente alagada, prejudicando ainda mais os moradores do bairro. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz saldou os presentes e parabenizou a 
Presidente e o Secretário-Geral desta Casa de Leis, por estarem a frente da construção 
da Câmara Municipal de Paragominas.



Vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou os presentes e frisou sua alegria em 
receber o prefeito, Paulo Pombo Tocantins, nas obras da Colônia Potiritá. Pediu 
encarecidamente que os requerimentos que solicitam as manutenções das ruas de 
agrovilas sejam aprovados, pois é de extrema importância.

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro saldou os presentes e parabenizou a 
Presidente pelo andamento da obra e que está contente em receber os munícipes 
paragominenses nesta Casa de Leis. Solicitou novamente uma ambulância para a 
Colônia do Uraim, visto que recebeu moradores da referida colônia, onde estes 
informaram que estão sem realizar seus tratamentos pela falta de trasporte. Destacou 
também a falta de determinados medicamentos em Posto de Saúde da cidade de 
Paragominas e pedi que a Secretaria de Saúde tome às devidas providências. 

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou os presentes e agradeceu a 
Mesa Diretora pelo andamento da obra e por retornar ao plenário da Câmara 
Municipal de Paragominas. Solicita que os Vereadores não façam do plenário um 
palanque para realizarem discursos políticos em favor de seus candidatos, uma vez que 
isso pode acarretar inúmeros problemas para todos.

Vereador David Sodré Honorato saldou os presentes e destacou que neste parlamento  
o respeito deve imperar no ambiente de trabalho. Obteve a informação que nesta 
cidade o exame de endoscopia não está sendo realizado, atrapalhando o tratamento  
de inúmeros moradores de Paragominas. Solicita que a Presidente desta Casa de Leis 
converse com o Secretário de Saúde e com Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de 
Paragominas para que esse problema seja resolvido.

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou os presentes e relatou que 
está acompanhando o andamento da Ferrovia Paraense. Salientou sobre a palestra 
ministrada por Adnan Demachki, sobre o projeto da Ferrovia Paraense e que agora a 
população paragominense está aguardando a Audiência Pública para fortalecer ainda 
mais o projeto da Ferrovia. Destacou que os Vereadores devem ir a Brasília, para fins 
de  protestarem contra a retirada de recursos do Estado do Pará para obras em outros 
Estados deste País. Relatou que este tema deve ser debatido com mais frequência para 
que o povo paraense não fique desprotegido e que os Vereadores de todos os 
municípios devem lutar pelo Pará. Destacou o bom relacionamento entre Poder 
Executivo e Poder Legislativo e que isso é um exemplo para os outros municípios do 
estado e a população ganha inúmeros benefícios com essa parceria. Frisou sobre a 
falta da Regularização Urbana dos bairros de Paragominas, pois é de interesse dos 
munícipes paragominenses. Solicitou da Presidente que providencie informações sobre 
as Emenda Impositivas, uma vez que até o presente momento não se sabe se foram 
aprovadas ou não. Solicita que neste segundo período os Vereadores continuem se 



empenhando como no primeiro período. Parabenizou a Mesa pelo empenho nos 
trabalhos desta Casa.

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes saldou os presentes e agradeceu aos 
funcionários desta Casa de Leis por darem continuidade aos trabalhos. Agradeceu ao 
prefeito por encaminhar a Vila Caip maquinários para a manutenção das vicinais e a 
Secretaria de Saúde, através do Secretário Flávio dos Santos Garajau, por ter 
beneficiando moradores desta vila  com uma Ação Solidária. Salientou que através de 
apoios conseguiu levar para Caip cursos profissionalizantes e emissão de documentos.

Vereador Manoel Brasilino da Fonseca cumprimentou os presentes e comentou sobre 
uma grande obra na Rodovia dos Pioneiros, que só beneficiará a população 
paragominense. 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

A Presidente agradeceu a Mesa e os Vereadores por se fazerem presentes na primeira 
Sessão Ordinária deste semestre. Destacou que já foi realizada a primeira mobilização  
em prol da Ferrovia Paraense em uma palestra ministrada por Adnan Demachki e 
todos continuarão se mobilizando em favor da Ferrovia Paraense.

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


