
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 016/2018

1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA

Data: 29/05/2018 Início: 09: 00h
                  
Encerramento: 10:45h

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
Ofício nº 01/2018.
ASSUNTO: Solicitação de uma intervenção do Poder Legislativo para que providências 
sejam tomadas em relação ao atual cenário vivido pelos educandos das escolas 
estaduais de Paragominas.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 044/2018.
Autoria da Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
ASSUNTO:  Solicita ao Executivo Municipal que seja realizada uma Operação “Fumacê” 
na cidade de Paragominas, para combater mosquitos, principalmente mosquitos da 
dengue e pernilongos.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.



EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 049/2018.
Autoria do Vereador João de Castro Glória
ASSUNTO: Solicita que seja encaminhado um ofício à Secretária de Assistência Social, 
no intuito de convocar a senhora Tânia Cristina Cardoso Santos, Secretaria de 
Assistência Social, para dar explicações a esta Casa de Leis sobre a logística de 
distribuição dos donativos recebidos e o que mais ocorrer.
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 005/2018.
Autoria: Poder Executivo
ASSUNTO: Dispõe sobre a revogação da Lei nº 422/2004 de 17 de março de 2004, que 
dispõe sobre a doação de imóvel urbano no Município de Paragominas e dá outras 
providências.
EM DISCUSSÃO: A presidente solicita que os Vereadores realizem uma visita ao Abrigo, 
para fins de terem conhecimento sobre o tratamento que os idosos estão recebendo.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador João de Castro Glória informou aos presentes que a Câmara Municipal de 
Paragominas recebeu um documento que trata sobre as razões pelas quais os alunos 
das Escolas Estaduais de Ensino Médio deste município estão protestando. Em especial 
expôs o verdadeiro abandono em que a escola estadual Castelo Branco se encontra e 
fica triste ao presenciar o descaso do Governo Estadual com os alunos. Foi informado 
que a Seduc (Secretaria de Estado de Educação do Pará) irá disponibilizar um ônibus 
para atender todos os estudantes da rede de ensino estadual e justamente essa a 
principal reivindicação da manifestação de hoje, uma vez que o crédito do cartão ted 
dos alunos foi cancelado pelo Governo do Estado.  Frisou que a falha do atual Governo 
do Estado não é só na área da educação, mas também na segurança.

O professo Raimundo Mauro Reis de Oliveira veio como representante dos alunos das 
escolas estaduais, Castelo Branco, Guilherme Gabriel, EETEPA e Raimundo Laureano e 
citou cada uma das reivindicações da manifestação.



Vereador David Sodré Honorato cumprimentou a todos os presentes e solicitou a 
Presidente que uma reunião com o Prefeito fosse marcada, para fins de atender os 
alunos juntamente com os representantes da categoria e resolver os problemas 
enfrentados pelos alunos. 

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes declarou seu apoio aos alunos presentes nessa 
Sessão e que diante da situação se sente na obrigação de ajudar e acompanhar as 
reivindicações dos discentes.

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro se dispôs para ajudar no que for 
necessário aos estudantes em relação as reivindicações, uma vez que toda essa 
situação poderia ser evitada pela Prefeitura Municipal de Paragominas se assumisse a 
responsabilidade. Destacou que o Ministério Público deve dar entrada em Ações Civil 
Pública contra o Governo do Estado.

Vereador Hesio Moreira Filho saudou os presentes e salientou que a Câmara 
Municipal é solicita as reivindicações dos estudantes e que a Secretaria do Estado de 
Educação deve ser acionada imediatamente para proporcionar aos discentes uma 
solução eficaz e rápida. Informou que aos estudantes e seus representantes que 
acionem a ALEPA (Assembleia Legislativa do Estado do Pará) para que também tenham 
ciência da situação.

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz falou que disposta a colaborar da melhor 
forma possível aos alunos, visto que as escolas estaduais de ensino médio não 
possuem uma estrutura adequada para alunos, professores e funcionários de serviços 
gerais.

Vereador Antônio Batista Lopes informa que medidas devem ser tomadas o mais 
rápido possível em prol dos estudantes, posto que estes precisam retornar a escola 
para concluírem o ano letivo sem maiores danos. Salientou que a educação sempre 
deve estar em primeiro lugar, no entanto o Governo Estadual não está se importando 
com essa prioridade. Relatou sobre as deficiências na estrutura das escolas estaduais, 
como quadra de esportes e que um movimento como este não pode ficar somente no 
discurso. Em razão disso os alunos podem contar com o apoio dos vereadores.

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou a todos e relatou que os 
alunos presentes nessa Sessão deveriam neste exato momento estar na sala de aula. 
Relatou que estes problemas vêm se arrastando a alguns anos, por isso fica triste com 
a situação que os alunos estão passando. Informou aos presentes que os estudantes 
terão ônibus disponível a partir de junho. Salientou que cobrará das autoridades 
competentes a reforma das escolas, para que alunos e professores tenham uma 
educação de qualidade. Continuado seu discurso falou sobre a paralisação no Brasil e 
que será uma revolução para o povo brasileiro, diante disso leu o seguinte texto: 



INTERVENÇÃO MILITAR, MUITOS QUEREM. O aumento no preço do combustível 
gerado pela política de preço praticada pela Petrobrás no atual governo, justifica a 
manifestação nacional dos caminhoneiros, na busca de melhores condições de 
trabalho. Mas a infiltração nas ideias que buscam a intervenção militar enfraquece o 
movimento junto à população, tirando também a sua verdadeira legitimidade. Se fosse 
um Fora Temer, talvez a nação brasileira tivesse aderido à paralisação dos 
caminheiros. O povo precisa saber se a intervenção militar dá certo, uma vez que no 
Estado do Rio de Janeiro os resultados são ruins. Os números apresentados em 100 
dias de intervenção foram desanimadores, pois em todos os níveis os índices de 
violência aumentaram. O Mundo atual ficou tão complexo, que uma gestão moderna 
não se sustenta sendo governado por um regime militar, pelo simples fato que o 
militarismo não é um sistema administrativo de governar e sim um sistema que deve 
proporcionar segurança à população. Uma das maiores conquistas do povo é a direito 
da liberdade de expressão, mas lembre-se uma vez entregue aos militares nossos 
direitos serão deixados de lado. Salve aos irmãos caminhoneiros e a população desse 
País.

Vereadora Fabiana Santos Silva saudou a todos destacou que os vereadores desta 
Casa de Leis se preocupam com todos os munícipes paragominenses e que diante da 
precária estrutura da escola estadual de ensino médio, Guilherme Gabriel, solicitou 
através de requerimento a reforma dessa.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Presidente Denise Terezinha Gabriel destacou que melhoras vem quando cada pessoa 
se empenha em realizar o melhor trabalho; quando assumi responsabilidades, 
independentemente do cargo. Disse que qualquer reforma, só vem quando todas as 
estruturas do país forem abaladas. Destacou que há mais de 30 anos as escolas 
continuam com os mesmos problemas, pela falta de atenção por parte do Governo 
Estadual. Expôs que continuará ajudando, juntamente com todos os vereadores, para 
fins de melhorar as condições das escolas e do ensino. Se coloca à disposição para que 
ações efetivas sejam realizadas.

Não havendo mais inscritos, a senhora presidente agradeceu a presença do público e 
declarou encerrada a sessão às 10:45 horas.


