
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 032/2018

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

Data: 09/10/2018 Início: 09:00h Encerramento: 10:15h

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
Não houve.

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 
Não houve.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

REQUERIMENTO Nº 076/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: solicitando ao Executivo Municipal através da Secretaria competente que 
envie a esta Casa de Leis o planejamento de infraestrutura do Bairro Novo Horizonte, 



que foi afetado no período chuvoso, bem como no incidente da enchente que afetou 
os moradores que ali residem, causando perdas e danos as família.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 079/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Solicita que o Poder Executivo determine providências junto a secretaria 
competente, para que adotem medidas urgentes no sentido de exercer a limpeza e a 
capina do canal que fica localizado na Avenida 15 de Maio, nas proximidades do Liliane 
Material de Construções no bairro Célio Miranda.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 080/2018.
Autoria do Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes
ASSUNTO: Solicita que o Executivo Municipal providencie a substituição das manilhas 
usadas para a passagem do canal nas ruas do bairro Sidney Rosa por TUBOS ÁRMICOS. 
Considerando que a vasão das manilhas não é suficiente dado o volume de águas do 
período chuvoso, a água transborda sobre as ruas, causando alagamento. 
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 004/2018.
Autoria do Vereador João de Castro Glória.
ASSUNTO: Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de adolescentes, jovens e 
idosos pelas empresas prestadoras de serviços a órgãos da administração pública 
municipal direta e indireta e dá outras providências
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PROJETO DE LEI Nº 012/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Institui o dia da conscientização e prevenção do mal de Alzheimer no 
município de Paragominas e dá outras providências.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 



PROJETO DE LEI Nº 014/2018.
Autoria do 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 Ailton Dias Mendes comentou sobre as 
dificuldades que os produtores rurais enfrentam para fabricar e vender os produtos 
artesanais no município de Paragominas. Defendeu sua emenda apresentada 
individualmente em Plenário. Falou que os pequenos produtores rurais tem 
dificuldades para se manterem no mercado. O Vereador Antonio Batista Oliveira 
Lopes cumprimentou os presentes e esclareceu dúvidas em relação a intenção do 
projeto de lei, que este beneficiará sim os pequenos produtores rurais, visto que estes 
poderão comercializar seus produtos artesanais. Poderão fabricar seus doces, 
compotas dentre outros produtos artesanais. Ao contrário do que o Vereador Antônio 
Ailton Dias Mendes explanou o projeto de lei trará inúmeros benefícios para os 
produtores, pois poderão produzir e comercializar seus produtos artesanais com 
tranquilidade, no entanto dentro dos padrões adequados de higiene. A vereadora Vera 
Lúcia Flores da Vera Cruz leu 2 artigos do Projeto de Lei, que irá beneficiar os 
pequenos produtores rurais. O Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira esclareceu 
que os órgãos municipais não querem atrapalhar os pequenos produtores rurais, mais 
sim benefícios e um grande avanço no município.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por maioria de votos, registrando dois votos contra, dos 
vereadores Antonio Ailton Dias Mendes e David Sodré Honorato, que justificaram seus 
votos por entender que o Projeto de Lei não comtempla os pequenos produtores 
rurais de fato.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE
Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira destacou o problema enfrentado no Estado 
do Pará, a paralização da Empresa Hydro, deixando inúmeros trabalhadores na 
incerteza de continuarem em seus empregos. A empresa disponibilizou filtros com alta 
tecnologia para reforçar possíveis vazamentos nas bacias, no entanto diante do 
prejuízo que essa paralização causou no estado, a justiça decidiu pela liberação da 
utilização dos filtros, proporcionando o normal funcionamento da empresa no estado 
do Pará. Comentou sobre as eleições 2018, bem como sobre as propostas e que 
devemos avaliar as melhores candidatos para benefícios comuns.

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro saudou os presentes e solicitou uma 
ambulância para a Colônia do Uraim e destacou a importância da empresa Hydro no 
Estado do Pará, principalmente no município de Paragominas, visto que inúmeros 
munícipes paragominenses sustentam suas famílias através desses empregos e que 
ficou feliz pelo retorno das atividades normais da empresa. Salientou sobre as eleições 



2018 e que devemos sempre buscar melhorias na política elegendo as pessoas certas e 
competentes que possam comandar e nos representar de maneira correta.

Vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou os presentes e solicitou 01 (um) 
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. João Paulo Prestes da Colônia Nazaré e Sra. 
Vera, esposa de Seu Chagas da Colônia Oriente que contribuíram para a construção 
desse município de Paragominas.

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes votou contra o Projeto de Lei em razão de não 
achar que o projeto não contempla os pequenos produtores rurais.

Vereador Manoel Brasilino da Fonseca solicitou também 01 (um) minuto de silêncio 
pelo falecimento do Sr. Cleiton.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Não havendo mais inscritos, a senhora Presidente convidou todos para realizar um 
minuto de silêncio. Agradeceu a presença do público e declarou encerrada a sessão às 
10:15 horas.


