
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 030/2018

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

Data: 25/09/2018 Início: 09:00h Encerramento: 10:08h

Presidência Vereadora – Presidente 
em Exercício
Vereador Vice-Presidente 
em Exercício

Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 

Antônio Batista Oliveira Lopes

Secretariado Vereadora – 1ª Secretária
Vereadora – 2ª Secretária 

Alice Tatiane de Almeida Leandro
Fabiana Santos Silva

Presentes ainda os vereadores
01- Antônio Ailton Dias Mendes
02- David Sodré Honorato
03- Francisco Lopes da Silva
04- Hesio Moreira Filho
05- João de Castro Glória 
06- Manoel Brasilino da Fonseca
07- Mauro Roberto Dias de Oliveira
08-      Denise Terezinha Gabriel (ausência justificada)
09-      Tatiane Helena Soares Coelho (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 2ª SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS
Ofício nº 012/2018
ASSUNTO: Convite aos vereadores que fazem parte da Comissão de Educação desta 
Casa, para realizar uma visitas nas escolas da Zona Rural do município de Paragominas.

LEITURA, PELA 2ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 
Não houve.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 



REQUERIMENTO Nº 075/2018.
Autoria do Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes
ASSUNTO: Solicita que o Executivo Municipal providencie junto ao departamento 
competente a expansão do “Programa Navega Pará”, para a comunidade da Colônia 
do Uraim.
EM DISCUSSÃO: O autor do requerimento descreveu com riqueza de detalhes os 
motivos pelos quais os moradores da Colônia do Uraim solicitam esse Programa 
Navega Pará.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 077/2018.
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva
ASSUNTO: Solicita do Executivo Municipal urgência na manutenção da Rua São 
Francisco localizada no Bairro Sidilândia II.
EM DISCUSSÃO: A autora do requerimento expôs os problemas enfrentados pelos 
moradores desse bairro que foram atingidos pela enchente e que a rua se encontra em 
situação precária.
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 013/2018
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho e Francisco Lopes da Silva
ASSUNTO: Dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no 
município de Paragominas e dá outras providências.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador David Sodré Honorato saudou os presentes e solicitou mais transparência 
desta Casa de Leis, uma vez que as Sessões Ordinárias devem ser transmitidas ao vivo 
para que toda a população tenha conhecimento do que se passa nas Sessões. Diante 
da presença das famílias atingidas pela enchente requer das autoridades competentes 
providências emergenciais, pois até o momento essas pessoas estão sem moradias 
fixas. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou os presentes solicitou 
novamente uma ambulância para a Colônia do Uraim e expôs seu apoio a ideia de que 
a Sessão Ordinária seja transmitida ao vivo. Requer que o atendimento em Setor 
Público seja melhorado e dignificado, para que a população não seja prejudicada e que 



mesmo diante da falta de internet o atendimento seja mantido para prestar 
informações aos munícipes paragominenses. Destacou que até o momento não foi 
convidada para nenhuma reunião com o Poder Executivo em relação as soluções para 
os problemas enfrentados pelas vítimas da enchente. Salientou que resolver os 
problema de moradias das pessoas atingidas pela catástrofe é mais importa que o 
Projeto de Energia Solar.

Vereador Hesio Moreira Filho cumprimentou os presentes e destacou que as 
respostas que as vítimas atingidas pela enchente procuram não estão integramente 
nesta Casa de Leis, e sim no Fórum e na Prefeitura Municipal de Paragominas. Que 
essas reivindicações e protestos devem ser feitas nesse órgãos também. Explicou com 
riqueza de detalhes o procedimento que deve ser feito por parte das vítimas para que 
possam obter respostas no Judiciário de Paragominas. Expôs a falta de clareza do 
Poder Executivo para com esta Casa de Leis, visto que informações solicitadas não são 
respondidas e os questionamentos são totalmente ignorados pelo Poder Executivo. 
Salientou que os requerimentos confeccionados pelos vereadores desta Casa de Leis 
não são atendidos, deixando a população sem respostas e sem os benefícios contidos 
nestes.

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes saldou os presentes e comentou sobre os 
problemas enfrentados nesta Casa de Leis, devido falhas constantes na internet, bem 
como na linha telefônica. Falou sobre seu ofício que protocolou nesta Casa, em que 
solicita a fiscalização nas Escolas da região da Caip por parte da Comissão de Educação, 
uma vez que esses centros de ensino precisam de reformas. Solicita que esta Casa de 
Leis crie uma Comissão para acompanhar as famílias atingidas pela enchente, fiscalizar 
quais problemas pode ser resolvidos, assim como procurar soluções eficazes. 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Não havendo mais inscritos, a senhora Presidente agradeceu a presença do público e 
declarou encerrada a sessão às 10:08 horas.


