
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 025/2018

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

Data: 21/08/2018 Início: 09:00h Encerramento: 10:17h

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 (ausente)
05- Francisco Lopes da Silva
06- Hesio Moreira Filho
07- João de Castro Glória (ausência justificada)
08-     Manoel Brasilino da Fonseca 
09-     Mauro Roberto Dias de Oliveira (ausente)
10-     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 123/2018.
ASSUNTO: Solicita que essa Casa de Leis tome as devidas providências em relação ao 
transporte escolar dos alunos, para assim evitar um problema no sentido não 
comprometer a integridade física de nossos alunos que utilizam o transporte escolar.

Convite.
ASSUNTO: Participar da Outorga de Grau dos discentes do curso de Engenharia 
Florestal.
 
LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 



Projeto de Lei nº 023/2018.
Interessado: Poder Legislativo
Autoria: Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Dispõe sobre a implantação de um espaço fixo dedicado a “gastronomia de 
rua” (Food Park) no município de Paragominas, na forma que indica.

O mesmo foi encaminhado às Comissões.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

Não houve.

PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

Não houve.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro saldou os presentes e solicitou uma 
ambulância para a Colônia do Uraim. Comentou sobre a legalidade de imóveis urbanos 
em Paragominas, uma vez que muitos não possuem Escritura e Título, deixando 
proprietários sem a posse legal das propriedades. Falou sobre a falta de Cirurgia de 
Urologia em Paragominas e que a falta dessa cirurgia está afetando drasticamente a 
população paragominense, uma vez que estas pessoas têm que se deslocar até a 
capitão para realizar a cirurgia.

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes cumprimentou os presentes e salientou 
sobre a falta de documentação legal de imóveis nesta cidade, como a Avenida 
Presidente Vargas e Avenida do Contorno, e essa situação afeta os moradores dessas 
casas, pois não podem solicitar financiamento por não possuírem a escritura e título 
definitivo. Expôs que o Poder Executivo é responsável por providenciar toda essa 
documentação e que até os dias atuais não resolveu esse problema. A parte a 
Vereadora Fabiana Santos Silva frisou que já confeccionou requerimento para solicitar 
a documentação necessária dos imoveis. Com a palavra o Vereador Francisco Lopes da 
Silva informou sobre uma lei que facilita a regularização de propriedades urbanas. 
Retomando o discurso o Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes expôs que o 
responsável pela manutenção e coordenação da saúde paragominense deve implantar 
novos serviços que os munícipes tanto precisam, como a Cirurgia de Urologia.

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz saldou os presentes e comentou sobre o 
serviço da saúde pública em Paragominas e conclui que novos serviços devem ser 
implantados nesta cidade, visto que uma saúde de qualidade gera uma visão positiva 



da cidade, tanto da população, quanto das regiões vizinhas. Salientou que precisamos 
de governantes que amem nosso Estado e se dediquem a ele, priorizando 
principalmente a saúde que se encontra debilitada.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes salientou que os servidores públicos do 
Departamento de Trânsito do Estado do Pará e Grupos Especias da Polícia Estadual 
que vieram a Paragominas durante a Feira Agropecuária estiveram constrangendo os 
munícipes paragominenses com fiscalizações opressoras, enquanto municípios 
vizinhos não respeitam o mínimo do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Solicitou que a 
Presidente em Exercício libere uma Comissão para ir a Belém-PA, para fins de 
participarem da Audiência Pública que tratará sobre recursos destinados a Ferrovia 
Paraense, pois o Estado do Pará precisa de voz para impedir que recursos do Pará   
sejam desviados para construções em outros estados.

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz destacou que o Estado do Pará se destaca 
por seu tamanho, sua riqueza e cultura e não devemos deixar que recursos essenciais  
para o Estado sejam desviados tão facilmente, sem manifestações e luta.

Vereador Hesio Moreira Filho cumprimentou os presentes e salientou que a questão 
fundiária afeta a população paraense. Frisou que a classe politica paraense não se 
preocupa com o problema de investimentos no interior do estado. Expôs que a 
Ferrovia Paraense trará inúmeros benefícios aos paraenses, uma vez que empregos 
serão gerados alavancando o Progresso Paraense.

Não havendo mais inscritos, a senhora Presidente em Exercício agradeceu a presença 
do público e declarou encerrada a sessão às 10:17 horas.


