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EM SEGUIDA, 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, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

Não houve. 

A senhora presidente informou que o conselho de desenvolvimento está realizando rodada de 

conversa em relação a investimento e desenvolvimento do município, no Parque de Exposições 

e convidou aos senhores vereadores que, após esta sessão, de acordo com o horário, se dirijam 

ao local. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

O senhor vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a mesa e demais vereadores; 

disse que se alegra por fazer parte do PPA a instalação do conselho e fundo de cultura, no 

entanto, paira a dúvida sobretudo nos desportistas da razão pela qual não se agiliza a criação 

deste conselho; observa que muitos desportistas e artistas se empenham para realizar o seu 

trabalho levando o nome deste município para diversos lugares, daí a necessidade de que o 

município faça sua também; em seguida, disse que estes vereadores precisam elaborar uma 

campanha de valorização da família, contrária à campanha atual promovida pela mídia, cujo 



objetivo é acabar com a família brasileira; não acredita que haja normalidade que dois homens ou 

duas mulheres formem família; lembro de um fato ocorrido no Museu da Arte Moderna, onde um 

homem pelado era exposto e tocado por crianças; solicitou que a mesa provocasse reuniões para 

conversarmos com toda a sociedade onde se elabore um documento em nome da cidade, com a 

presença das pessoas decentes, comunicando que esta cidade não aceita este tipo de imposição 

da mídia; o MEC adotou um livro cuja história fala de um pai que obriga sua filha a casar consigo, e 

isto é inadmissível. 

A senhora vereadora Tatiane Helena Soares Coelho cumprimentou a todos e falou sobre a 

segurança pública, dizendo que houve uma reunião do conselho municipal onde o delegado 

ressaltou que no mês passado houve somente dois homicídios e que, amanhã haverá outra 

reunião onde será apresentado relatório onde as polícias vão apresentar relatório e isto é fruto do 

trabalho que vem sendo prestado pelas nossas polícias; parabenizou ao vereador Francisco Lopes 

por um requerimento apresentado na semana anterior, onde solicita a criação de uma praça com 

academia popular no bairro Camboatã, no entanto, esta vereadora já havia solicitado a criação de 

uma praça na localidade, e que, portanto, acredita que houve um equívoco da secretaria 

legislativa da casa, que o requerimento do referido vereador, deveria ser uma reiteração. 

A senhora vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz falou sobre umavisita realizada por ela à 

creche Italo Garcia, no bairro Morada do Sol, que atende crianças de 0 a 4 anos, onde observou 

que as salas são muito quentes, e irá apresentar requerimento ao executivo sobre a necessidade 

de climatização da unidade escolar; as janelas não podem ser abertas, pois as crianças saem; há 

uma quadra de areia, mas precisa de uma tela, pois animais frequentam o espaço e fazem ali suas 

necessidades, não sendo, portanto, aconselhável levar as crianças ao local; comentou sobre a 

campanha Outubro Rosa, encampado por diversos órgãos e também por esta casa de leis, 

campanha esta que finaliza hoje, no entanto, a preocupação não termina, e todos devem 

continuar atentos quanto ao câncer de mama, fazendo o auto toque. 

O senhor vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira manifestou sua solidariedade e apreço que 

tem pelo ex-vereador João Garimpeiro e convidou a todos os colegas para que o visitem neste 

momento em que está passando por um problema grave de saúde, estando em estágio terminal, e 

que, provavelmente, são seus últimos dias de vida; o ex-vereador deu enorme contribuição para o 

nosso município; Deus lhe deu a oportunidade de ser vereador e depois deste período, se 

recolheu, ficando longe da política, e passou por grandes problemas; passou a falar sobre a 

conscientização sobre o câncer de mama e comentou sobre a dificuldade das mulheres em 

conseguir realizar um exame de mama, que apesar da campanha, é difícil que se consiga realizar o 

exame; em aparte, a vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz comentou sobre uma liminar 

impetrada pelo conselho nacional de medicina em que os enfermeiros são proibidos de realizar o 

exame de câncer de mama, dificultando ainda mais a vida das mulheres; em seguida, falou de sua 

felicidade de ter participado de uma reunião com do deputado Sidney Rosa, onde foi lançada a sua 

candidatura para o governo do estado do Pará, oxalá o Pará tenha o privilégio de tê-lo como 

vereador; acredita que em nossa cidade, ele terá maioria absoluta, pois a população reconhece a 

sua capacidade à frente do executivo; não é por isso, no entanto, que ficaremos sem deputado, e 

o prefeito Paulo Tocantins afirma que a cadeira de Sidney na assembleia legislativa, será do 



município e teremos sim, um deputado que ajudará Sidney a fazer a transformação do nosso 

estado; para este município, nada poderá ser melhor do que ter um governador de nossa cidade. 

O vereador Antonio Ailton Dias Mendes falou sobre a audiência pública realizada na noite de 

ontem, sobre o serviço da Celpa no município de Paragominas, onde em seu discurso na ocasião, 

comentou sobre a falta de energia na CAIP após a forte chuva que houve ontem, e falou que a 

comunidade ficaria por dois ou três dias sem luz porque geralmente ocorre dessa forma e que até 

o momento ainda não foi religada a energia; e solicitou à mesa que fizesse um telefonema para a 

empresa solicitando a religação da luz, pois a empresa sempre alega que não recebera chamado 

para a religação, por isso a demora; disse que o carro da Celpa certa vez foi apreendido pela 

população e que a comunidade foi considerada “baderneira”; acredita que poderá haver um 

problema sério na comunidade em relação ao pessoal da Celpa, pois toda vez que chove, a 

comunidade fica sem luz. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 

REQUERIMENTO Nº 221/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Serviços de “tapa buracos” na Rua Glória Maria Brasil no bairro Promissão I. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 222/2017.  
Autoria do Vereador Manoel Brasilino da Fonseca 

ASSUNTO: Reforma na Escola Roberto Fernandes e a Creche Luis Guilherme.   

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 223/2017.  
Autoria do Vereador Manoel Brasilino da Fonseca 

ASSUNTO: Reforma na Escola Alegria do saber, colônia Vila Nova, Assentamento CAIP.    

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 225/2017.  
Autoria dos Vereadores Alice Tatiane de Almeida Leandro e David Sodré Honorato 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal informar a esta Casa, as receitas e despesas oriundas da 

iluminação pública em Paragominas nos anos de 2016 e 2017.   

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 226/2017.  
Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Reforma e revitalização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Reginaldo Souza Lima. 



EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

PROCESSO Nº 002/2017- que trata da Prestação de Contas do Executivo, exercício financeiro de 2013 
INTERESSADO - Poder Legislativo Municipal 

ASSUNTO: Prestação de Contas do Executivo referente ao exercício financeiro de 2013, conforme 

Resolução Nº 12.051, de 06/10/2015, que trata do Processo de Prestação de Contas da Prefeitura 

Municipal de Paragominas, de responsabilidade do Sr. Paulo Pombo Tocantins.  

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI Nº 046/2017.  

INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Dispõe sobre o SUAS – Sistema Único de Assistência Social do Município de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: O senhor vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira sugeriu à presidente que realize 

extraordinária para aprovação ainda esta semana do projeto devido à sua importância e necessidade de ser 

protocolado no TCM. A presidente consultou ao plenário que assentiu e, portanto, convocou reunião 

extraordinária logo após esta, para discussão e votação deste projeto. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

A vereadora Denise Gabriel falou sobre este sistema hoje aprovado, dizendo que ser gestor hoje 

em dia, não cabe mais amadorismo, e que, portanto, as questões são feitas baseadas em muito 

estudo; falou em seguida sobre a audiência realizada ontem, onde foi feita uma amostragem, 

todos os levantamentos foram registrados em ata, que será encaminhado aos órgãos competentes 

para as devidas providências; que este poder legislativo está fazendo o seu papel; desejou um 

bom dia a todos e, não havendo mais assunto a tratar, encerrou a presente sessão às 10:33 horas. 

 

 

 

 


