
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 027/2018

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

Data: 04/09/2018 Início: 09:00h Encerramento: 10:42h

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
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
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

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA:
Projeto de Lei nº 024/2018.
Interessado: Poder Executivo
ASSUNTO: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 
e dá outras providências. LDO/2019. 

O mesmo foi encaminhado às Comissões.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO



REQUERIMENTO Nº 069/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Solicitando que o Executivo Municipal em conformidade com o Códigos de 
Obras e o Código Tributário Municipal, notifique as empresas responsáveis pela 
instalação de água, energia elétrica e telefonia, para que as mesmas ao efetuarem 
obra junto a passeios e vias públicas, e realizarem também a recuperação desta, ou 
caso contrário que município efetue a recuperação notificando as empresas para 
ressarcimento aos cofres públicos.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 070/2018.
Autoria da Vereadora Vera Lúcia da Vera Cruz
ASSUNTO: Solicitando que o Executivo Municipal interceda junto ao Órgão 
competente, a manutenção das vias públicas da Colônia Reunida, no sentido de 
atender ao apelo da população que roga por este benefício, oferecendo melhor 
qualidade de vida à população.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 071/2018.
Autoria da Vereadora Vera Lúcia da Vera Cruz
ASSUNTO: Solicitando que o Executivo Municipal interceda junto aos Órgãos 
competentes, no sentido de utilizar o prédio Escolar da Colônia Reunida que não está 
funcionando, para atender a população na área da saúde, considerando que não há 
um Posto de Saúde naquela localidade, e a reutilização daquele logradouro público 
para a finalidade acima mencionada, com certeza trará grandes benefícios àquela 
comunidade.
EM DISCUSSÃO: A autora do requerimento descreveu com riqueza de detalhes os 
problemas enfrentados pelos moradores da Colônia Reino Unido. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 072/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Solicitando que o Executivo Municipal determine providências junto a 
Secretária Competente, para que adotem medidas urgentes no sentido de 
providenciar imediata limpeza das caixas d’água de todas as unidades 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 SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO



PROJETO DE LEI Nº 014/2018.
Autoria Poder Executivo
ASSUNTO: Dispõe sobre normas para licenciamento de estabelecimentos 
processadores, registro e comercialização de produtos artesanais comestíveis de 
origem animal e vegetal no Município de Paragominas no Estado do Pará, e dá outras 
providências.
EM DISCUSSÃO: O Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes explicou aos munícipes 
paragominenses presentes na Sessão Ordinária o assunto do referido projeto e 
comentou sobre as emendas referentes a este. O Vereador Mauro Roberto Dias de 
Oliveira expôs que esse Projeto de Lei beneficiará os pequenos produtores rurais, visto 
que estes poderão produzir e comercializar seus produtos artesanais com uma certa 
facilidade, porém dentro dos padrões exigidos pela Secretaria de Agricultura do 
Município de Paragominas. Destacou que devemos valorizar essa produção artesanal, 
bem como comprar esses produtos que são vendidos nos supermercados do município 
de Paragominas. 
Foi apresentada Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 014/2018
Autoria: Vereador Antônio Ailton Dias Mendes
EM DISCUSSÃO: O autor da emenda destacou os pontos positivos da referida, uma vez 
que irá beneficiar todos os pequenos produtores, principalmente os de queijo 
artesanal. Com a palavra o Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes comentou que 
após a prisão de vendedores de queijos artesanais medidas foram providenciadas para 
legalizar a venda de produtos artesanais em Paragominas, e uma dessas medidas foi o 
Projeto de Lei nº 014/2018 que beneficiará os agricultores e pequenos produtores 
rurais. O Vereador Antônio Ailton Dias Mendes solicitou que a emenda seja discutida 
e analisada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis. Em aparte a 
Vereadora Fabiana Santos Silva destacou a importância do presente Projeto de Lei. 
Com a palavra o Vereador Hesio Moreira Filho frisou que a emenda deve ser analisada 
por pelo menos uma semana, para que não haja vícios de iniciativas no Projeto de Lei. 
Em aparte a Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro destacou que a apreciação 
da emenda é de fundamental importância, visto que ao invés de ajudar os pequenos 
produtores pode atrapalhá-los. Em Questão de Ordem, o Vereador Antônio Batista 
Oliveira Lopes destacou que o objetivo do projeto é dar condições necessárias para 
que os pequenos produtores rurais possam produzir artesanalmente seus produtos 
dentro dos padrões estabelecidos. Que o primeiro ponto a ser cumprido é a venda dos 
produtos artesanais pelos fabricantes legalizados, sem incômodos por parte das 
autoridades e dos grandes produtores de queijo.
EM VOTAÇÃO: Com o pedido de apreciação da referida emenda, a Segunda Votação do 
Projeto de Lei ficará para uma próxima oportunidade; assim que a Emenda for votada 
na Comissão de Justiça.

PARA PROMULGAÇÃO.



Considerando a aprovação, em Segunda Votação, na Reunião Ordinária no dia 28 de 
agosto de 2018, do:
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2018 QUE:
Modifica o Artigo 139 e o Parágrafo Único do Art. 139, da Lei Orgânica do Município de 
Paragominas, fixando prazo de envio à Câmara de Vereadores, do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para o exercício financeiro seguinte, bem como o Plano Plurianual 
e Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências, DECLARO 
PROMULGADA A NOVA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS, com as 
modificações inseridas pela referida emenda.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador David Sodré Honorato expôs a luta dos produtores rurais que sempre 
comparecem na Sessão Ordinária esperando a liberação do Projeto de Lei para fins de 
comercializarem seus produtos artesanais. E solicita uma breve reunião após a Sessão 
com os moradores da Rua Paraguaçu, do bairro Jaderlândia, para que assim estes 
possam relatar os problemas que estão enfrentando na rua em que residem.

Vereador João de Castro Glória frisou a importância do Projeto de Lei nº 014/2018 e 
dos inúmeros benefícios que este apresenta. Comentou os problemas enfrentados 
pelos moradores da Rua Paraguaçu, no bairro Jaderlândia. Expôs que os serviços 
oferecidos a população, como transporte de pacientes em ambulâncias, rondas de 
viaturas policias não estão sendo fornecidos a estes moradores, uma vez que a rua 
está intrafegável.

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz parabenizou os presentes, produtores rurais 
e moradores da Rua Paraguaçu pela força de vontade em reivindicarem seus direitos. 

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes comentou sobre problemas enfrentados pela 
população paragominense com as faixas de pedestres que estão fora do centro da 
cidade, onde se encontram totalmente apagadas, dificultando assim a mobilidade 
urbana de pedestres e motoristas. Em razão das faixas apagadas acidentes podem 
acontecer. Com a palavra a Vereadora Fabiana Santos Silva expôs que já confeccionou 
requerimentos solicitando a revitalização das faixas de pedestres e solicita uma faixa 
de pedestre na frente da Escola Lions Club para os alunos. Em aparte a Vereadora Vera 
Lúcia Flores da Vera Cruz destacou os problemas enfrentados por deficientes físicos, 
que tem dificuldades em atravessar faixa de pedestres. Dando continuidade em seu 
discurso o Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes informou o problema de assaltos 
na Colônia do Uraim, que este transtorno está crescendo, inclusive moradores da 
Colônia do Uraim estão deixando de realizar suas atividades cotidianas no Centro de 
Paragominas, em razão do temor de ser assaltados. Comentou também sobre a 
necessidade de asfaltamento na estrada que dá acesso a Colônia do Uraim.



Vereador Francisco Lopes da Silva solicitou a limpeza e o empiçarramento das ruas dos 
bairros Camboatã I e II, Novo Camboatã e Paraíso, uma vez que não houve 
asfaltamento nesses bairros.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Não havendo mais inscritos, a senhora Presidente agradeceu a presença do público e 
declarou encerrada a sessão às 10:42 horas.


