
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 024/2018

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

Data: 14/08/2018 Início: 09:00h Encerramento: 
10:20h

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 
(ausência justificada) 
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 (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
Convite.
ASSUNTO: IV encontro de piscicultura da região do Capim. 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 

Projeto de Lei nº 022/2018.
Interessado: Poder Executivo
ASSUNTO: Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do 
Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e/ou BNDES e dá outras providências correlatas.



O mesmo foi encaminhado às Comissões.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 063/2018.
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva
ASSUNTO: Recuperação das vias de comunidades da Zona Rural de Paragominas, para 
garantir um bom tráfego à população e demais benefícios.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 064/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Solicita do Executivo municipal determine providências junto a Secretaria 
Municipal de Saúde, para que se fiscalize o cumprimento da Lei de Nº 10.436 de 24 de 
abril de 2002, especialmente o Art. 3º, onde reza que “As instituições públicas e 
empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir 
atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de 
acordo com as normas legais em vigor”; para que seja cumprido nos postos de saúde 
em nosso município.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
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 016/2018.
Autoria Poder Executivo
ASSUNTO: Autoriza a alienação, através de leilão e doação de bens móveis inservíveis 
de propriedade da Prefeitura Municipal de Paragominas.
EM DISCUSSÃO: Vereador David Sodré Honorato descreveu o trabalho da Pastora 
Winne Perpetua F. Queiroz que dedica todo o seu tempo para proporcionar as pessoas 
viciadas em entorpecentes uma vida menos sofrida. A parte, a Vereadora Alice Tatiane 
de Almeida Leandro agradeceu a Pastora por seu trabalho. Com a palavra o Vereador 
Hesio Moreira Filho parabenizou a Pastora Winne Perpetua F. Queiroz, por seu 
trabalho plausível e beneficente aos dependentes químicos e pedi que ela continue 
essa ação com a mesma dedicação e garra. A parte, o Vereador João de Castro Glória 
destacou o trabalho da Pastora, uma vez que melhora o sofrimento que essas pessoas 



vivem diariamente. Expôs que vive o drama de muitas famílias brasileiras, visto que 
tem uma irmã dependente química e que não é fácil lidar com essas pessoas, por isso 
admira o trabalho da Pastora. Com a palavra o Vereador Antônio Batista Oliveira 
Lopes destacou a importância de trabalho, pois também tem um ente querido que vive 
no mundo das drogas e sabe o sofrimento das famílias. Ressaltou que a droga é o 
principal problema da sociedade, uma vez que por causa dela pessoas roubam, matam 
e morrem. Que se sente orgulhoso do trabalho da Pastora, que ajuda inúmeros 
moradores de rua usuários de drogas. A parte a Vereadora Fabiana Santos Silva 
parabenizou a Pastora por sua dedicação a essas pessoas, visto que também possui um 
parente depende químico.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
A Presidente solicitou a segunda votação deste Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI Nº 020/2018.
Autoria Poder Legislativo
ASSUNTO: Dispõe sobre a denominação de “Prefeito EVANDRO FERNANDES DO 
COUTO MOREIRA”, Aeroporto de Paragominas-PA.
EM DISCUSSÃO: Autora do Projeto de Lei destacou a importância de EVANDRO 
FERNANDES DO COUTO MOREIRA, pois este sempre se dedicou a esta cidade. Com a 
palavra o Vereador Hesio Moreira Filho parabenizou a Presidente por essa iniciativa, 
uma vez que o homenageado esteve à frente do progresso Paragominense.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador David Sodré Honorato saldou os presentes e destacou a demora no fim da 
licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Paragominas, que libera a realização do 
exame de endoscopia para os munícipes paragominenses. Solicita que a Presidente 
desta Casa de Leis marque uma reunião com o Setor de licitação da prefeitura para 
saber mais detalhes do andamento da licitação.

Vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou os presentes e agradeceu ao Prefeito 
por enviar uma equipe para efetuar a manutenção das vicinais da Zona Rural de 
Paragominas, em especial a Colônia Potiritá. Solicita que as ruas do bairro Alan Kardec 
sejam revitalizadas.

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes saldou os presentes e parabenizou o trabalho 
da Pastora Winne Perpetua F. Queiroz nesta cidade e que essa ajuda só traz benefícios 
para as pessoas usuárias de drogas. Solicita que a autora do requerimento, Vereadora 
Fabiana Santos Silva, descreva com mais riqueza de detalhes em qual agrovila seja 
realizada a manutenção.



Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou os presentes e solicita que os 
todos os Vereadores se reúnam com a Secretaria de Assistência Social Municipal de 
Paragominas para que medidas efetivas em relação aos dependentes químicos sejam 
tomadas, uma vez que usuários de drogas estão se aglomerando em praças, prédios 
abandonados e ruas de nossa cidade. Comentou sobre a Colônia do Uraim, em especial 
sobre a estrada que liga o Centro Urbano e a Zona Rural de Paragominas que está 
precisando de reparos. Destacou que todos moradores desta colônia almejam o 
asfaltamento desta estrada, uma vez que estes precisam se deslocar para realizarem 
suas atividades rotineiras. Expôs que inúmeros acidentes acontecem nesta estrada, 
muitos deles em razão da péssima condição dessa via de acesso à cidade. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro saldou os presentes e solicitou uma 
ambulância para a Colônia do Uraim. Comentou sobre o aumento de impostos na 
cidade e os considera abusivo, uma vez que empresários de Paragominas estão 
cobrando explicações e medidas para fins de reajustar estes altos impostos.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

A Presidente informou que esteve representando a Câmara Municipal de Paragominas 
no evento que comemorou os 10 (dez) anos da instalação do Campus da Universidade 
Federal Rural da Amazônia em Paragominas.

Não havendo mais inscritos, a senhora presidente agradeceu a presença do público e 
declarou encerrada a sessão às 10:20 horas.


