
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 034/2018

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

Data: 23/10/2018 Início: 09:00h Encerramento: 12:00h

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:

Ofício nº 060/2018.
ASSUNTO: Convite para participar da “VIII CONFERÊNCIA”, que tem como tema: 
“Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”.

Ofício nº 433/DIR/IPMP/2018.
ASSUNTO: Balancete Financeiro IPMP-Setembro/2018.

TRIBUNA POPULAR:
A Presidente informou que hoje haveria o uso da Tribuna Popular, conforme a 
Resolução 002/2001, pelo Sr. Ednaldo Colares da Silva, Presidente do SINPEMP, que 
compareceu a esta Casa de Lei para manifestar insatisfação e total repúdio a gestão 
municipal, pois segundo o servidor representante do SINPEMP, o gestor municipal não 



cumpriu e nem tem interesse cumprir as pautas de reivindicações da categoria. Ainda 
veio a esta tribuna para cobrar deliberação do pedido de cassação do Prefeito Paulo 
Tocantins por improbidade administrativa.

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

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE
Vereador David Sodré Honorato falou sobre recursos destinados a esta Cidade. 
Comentou sobre a política no estado do Pará, em especial aos debates entre os 
candidatos ao Governo do estado do Pará.

Vereador Hesio Moreira Filho cumprimentou todos e comentou sobre a explanação do 
representante do SINPEMP. Salientou sobre recurso destinado a esta cidade citado na 
Sessão, utilizado para ampliar o Projeto de Plano de Saneamento Básico de 
Paragominas. Explicou todo processo para a destinação de recursos.

Vereador Antônio Batista Oliveira Lopes saudou os presentes e destacou que 
principalmente em períodos políticos todos querem mostrar sua atuação, mesmo não 
sendo de fato verdadeira. Expôs que o recurso em discussão foi destinado a esta 
cidade através do Ministério das Cidades. Parabenizou o representante do SINPEMP, 
bem como o Prefeito Municipal, Paulo Tocantins que começaram a dialogar sobre os 
problemas e soluções em relação à educação desta cidade. Expôs que todas as 
divergências entre o SINPEMP e Poder Executivo causaram perdas para a sociedade 
paragominense. Destacou que o cenário político atual é o pior dos últimos tempos, 
visto que os candidatos atuais não tem propostas, somente acusações e mais 
acusações, nenhum dos candidatos divulgam suas propostas aos cidadãos.

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou os presentes e solicitou 
uma ambulância para a Colônia do Uraim.  Parabenizou o Sr. Ednaldo Colares da Silva 
por esclarecer informações sobre o pedido de cassação do Prefeito Municipal.

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes agradeceu ao Secretário Dr. Francisco por 
receber os moradores que necessitam do trabalho da SEMUTRAN. Comentou sobre a 
participação do representante do SINPEMP que fez o uso da Tribuna Popular. 
Parabenizou o Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, o Prefeito Municipal e o Sr. 
Ednaldo Colares da Silva por iniciaram diálogos em prol da melhoria da educação em 
Paragominas. 

Vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou os presentes e solicitou 01(um) minuto 
de silencio pela morte de entes queridos. Salientou que esta cidade foi privilegiada 
com o recurso vindo do Ministério da Cidade, independentemente da pessoa física que 
destinou o recurso a Paragominas.



Vereador João de Castro Glória cumprimentou os presentes e destacou sobre as 
dificuldades encontradas na política, uma vez que políticos que não honram seus 
compromissos com a sociedade. Comentou sobre a atuação do atual candidato ao 
Governo do Estado do Pará, que visita anualmente esta cidade. Salientou sobre as ruas 
intrafegáveis nesta cidade, onde o serviço público não consegue atender os moradores 
que ali residem. Explanou que devemos buscar melhorias para todos, não somente 
para uma única classe social, e que possamos nos importar com a sociedade.

Questão de Ordem, Vereadora Fabiana Santos Silva esclareceu ao Vereador João de 
Castro Glória que há mais de quarenta anos a propriedade rural de seu pai e outros 
agricultores nunca receberam ao documentação de terras nas Zonas Rurais de 
Paragominas. Comentou que a família Barbalho já está no poder do estado do Pará e 
até hoje nunca providenciou a documentação de Zonas Rurais desta cidade.

Vereadora/Presidente Denise Terezinha Gabriel saudou os presentes e destacou que o 
diálogo deve ser sempre mantido, visto que através dele os problemas de todos os 
níveis podem ser resolvidos. Explanou que sempre haverá problemas a serem 
resolvidos e que possamos escolher o melhor candidato para amenizar esses diversos 
problemas. Esclareceu que nesta cidade existe um Planejamento de Saneamento 
Básico para melhorar a saúde pública paragominenses, proporcionando a esta cidade 
100% de água potável. Disse que quando o homem deixar a vaidade de lado todos 
terão um mundo melhor.

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

REQUERIMENTO Nº 083/2018.
Autoria da Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
ASSUNTO: Solicita a restauração da Calçada que fica ao lado do Hospital Municipal, na 
Rua Washington Luis.
EM DISCUSSÃO: A autora cumprimentou a todos e destacou os problemas enfrentados 
pelos pedestres que passam por essa calçada, em razão disso confeccionou os 
presente requerimento. Parabenizou o Sr. Ednaldo Colares da Silva pela fala na Tribuna 
Popular.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO Nº 084/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Solicita sinalização de solo, tais como pintura das faixas e sinais de 
advertência de Rua Gilberto Rodrigues, com a Avenida Cícero Ávila, ao lado da quadra 
de esportes no bairro Promissão III.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.



REQUERIMENTO Nº 085/2018.
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Solicita estudo para colocação de um sistema conhecido como “boca de 
lobo inteligente” no interior dos bueiros do município de Paragominas.
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 
Não houve.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS
Vereador David Sodré Honorato desejou a todos uma boa votação no próximo 
domingo.

Vereador Antônio Ailton Dias Mendes comentou sobre a presença dos moradores da 
Zona Rural de Paragominas.

Não havendo mais inscritos, a senhora Presidente convidou a todas para realizar 01 
(um) minuto de silencio solicitado pela Vereadora Fabiana Santos Silva. Agradeceu a 
presença do público e declarou encerrada a sessão às 12:00 horas.


