
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 038/2017 

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

Data: 07/11/2017 Início: 09:35h                        Encerramento: 10:43h 
Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel 
 Vereadora-Vice-Presidente Tatiane Helena Soares Coelho 
Secretariado Vereadora – 1ª Secretária Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
 Vereadora – 2ª Secretária 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 
  
 

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: 

Projeto de Lei Nº 054/2017 – Lei Orçamentária Anual, exercício financeiro de 2018 – LOA. 

Foi encaminhado às comissões permanentes. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

O Senhor Vereador João de Castro Glória cumprimentou a todos e lamentou a morte do senhor 

João Ferreira Lima, conhecido como João Garimpeiro, que foi vereador nesta casa e tinha como 

característica a sua humildade, que a cidade ficou em estado de comoção pelo seu falecimento no 

último final de semana. Em seguida, solicitou ao plenário que apoiem dois requerimentos de sua 

autoria que serão apresentados nesta sessão, ambos se tratam da segurança no trânsito e que, 

portanto, são de interesse da população. 

O Senhor Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a Mesa, demais vereadores e 

público presente e deixou seu pesar à família do senhor João Garimpeiro que deixou sua marca na 

sociedade e solicitou à mesa que encaminhasse um ofício de pesar que reflita a importância que 

este senhor teve para este parlamento. Em seguida, parabenizou a senhora vereadora Tatiane 



Helena Soares Coelho, pela passagem do seu aniversário. Posteriormente, o vereador disse que 

espera que ainda este ano venha para discussão deste parlamento o PL que trata do sistema 

municipal de cultura e fundo municipal de cultura; e solicitou que esta casa encaminhe um ofício à 

secretaria municipal de cultura para que ceda uma sala no Ginásio de Esportes à LEMP para que 

tenham um espaço para suas reuniões. Por último, comentou sobre o grande número de assalto à 

mão armada nos pontos de ônibus da região do Km 12, referindo que na última semana 

registraram-se três assaltos, pelo que percebe que o efetivo policial naquela região é muito 

pequeno, já que somente dois policiais fazem a guarnição em uma moto, na região do km 12 e na 

região do bairro Nagibão, mais dois policiais dão apoio em uma viatura, o que considera uma 

quantidade insuficiente e solicitou que fosse encaminhado ofício ao comandante do 19º BPM para 

que aumente o efetivo policial na região. 

A senhora vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos e leu um trecho da 

Bíblia Sagrada em homenagem à colega vereadora Tatiane Helena Soares Coelho, pelo seu 

aniversário. Lamentou a morte do ex-vereador João Garimpeiro, que tinha uma grande 

solidariedade e muitas vezes tirava do próprio sustento para ajudar aos que mais precisavam. Em 

seguida, ventilou que conversou ontem com o prefeito para reformar a ponte que dá acesso ao 

antigo frigorífico, por onde o transporte escolar já não consegue circular.  

A senhora vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou ao público presente e seus pares e 

lamentou o falecimento do ex-vereador João Ferreira Lima, dizendo que o conheceu ainda criança, 

e recebeu dele apoio, e que acompanhou seus últimos momentos de vida, quem lhe deixou muito 

pesar. 

O senhor vereador David Sodré Honorato falou da importância do ex-vereador João Garimpeiro 

que teve três mandatos como parlamentar neste município. Lembrou-se da época da campanha 

do senhor Joel Santos para prefeito, em que João Garimpeiro também era candidato a vereador, e 

seu primeiro voto foi para ambos. Disse que no seu velório, o povo paragominense esteve 

presente, fazendo-lhe sua última homenagem. Sempre se inspirou no João Garimpeiro, que 

sempre esteve ao lado do povo, defendendo os ideais da coletividade. E disse que este ano irá 

homenagear outro grande militante, nesta casa e nesta cidade, como cidadão paragominense, o 

senhor Joel Santos. 

O senhor vereador Antonio Ailton Dias Mendes cumprimentou a todos em nome da aniversariante 

da semana, vereadora Tatiane Helena. Agradeceu à igreja católica pela realização do círio da CAIP, 

que contou com a participação de um grande público de diversas comunidades vizinhas e 

agradeceu ao prefeito Paulo Tocantins e seu secretário de governo, Renato Cordeiro, por destinar 

um trio elétrico para dar apoio ao evento. Disse em seguida que seu primeiro voto também foi 

para o ex-vereador João Garimpeiro e para prefeito Sidney Rosa, que honraram seu voto. 

Expressou sua enorme consideração por este cidadão que nos deixou recentemente. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 



REQUERIMENTO Nº 220/2017.  
Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a realização de estudo para a melhoria da sinalização e/ou a 

instalação de semáforo no cruzamento da rua Equador com a rua Argentina, nas proximidades da Escola 

Lions. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

  

REQUERIMENTO Nº 224/2017.  
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de uma rotatória no cruzamento da avenida do 

Contorno com as ruas Estado do Espírito Santo e rua Santarém, próximo a Capela Mortuária.  

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

  

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

ASSUNTO: Solicita do Executivo Municipal informações das receitas e despesas oriundas da cobrança da 

taxa de iluminação pública do município. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 227/2017.  
Autoria do Vereador Antônio Ailton Dias Mendes 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Infraestrutura que proceda a 

construção dos escolas: Raimundo Expedito Bragança (comunidade Caip) e Pedro Resende Bastos 

(comunidade Bacaba). 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 228/2017.  
Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal, através da secretaria competente, a construção de abrigo 

(parada de ônibus) na avenida Presidente Vargas em frente à Escola do SESI. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 230/2017.  
Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a intervenção junto ao Governo do Estado, no sentido de realizar 

os serviços de reforma da Escola Guilherme Gabriel (Escola Jovem). 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 231/2017.  
Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 



ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a construção de galerias para o escoamento de águas pluviais 

(bueiros) na rua Menestrite, nas proximidades da UPA. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 232/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a realização dos serviços de reforma da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Conto de Fadas, localizada na Colônia Oriente. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 233/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a intervenção junto a empresa responsável pelo residencial 

Jardim América, localizado na Promissão III, visando a realização dos serviços de manutenção e contenção 

do esgoto residencial despejado na rua Juvenal Avelino. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

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

PROJETO DE LEI Nº 052/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo  

ASSUNTO: Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 875/2014, que autoriza a modificação do loteamento 

urbano denominado “Amazônia Parque” e dá outras providências. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2017 

INTERESSADO: Poder Legislativo   
ASSUNTO: Acrescenta §§ ao art. 141, da Lei Orgânica do Município de Paragominas, para tornar obrigatória a 

execução da programação orçamentária, e dá outras providências.  

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

A senhora vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro falou sobre o senhor João Garimpeiro e 

externou os votos do seu esposo João Bosco Silva Almeida, que sentiu muito a sua morte, pois foi 

colega de parlamento; lembrou alguns feitos do senhor João Garimpeiro, que muito ajudou o seu 

povo, lembrou que quando no bairro conhecido como Trecho Seco, buscavam água na cabeça, ele 



enquanto vereador, abriu um poço com recursos próprios para atender aquela população; foi ele 

também o responsável pela mudança do nome do bairro para Jardim Bela Vista. 

O senhor vereador David Sodré Honorato parabenizou a vereadora Tatiane Helena pelo seu 

aniversário, dizendo ainda que é uma vereadora a quem muito admira pela sua determinação. 

A senhora vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz parabenizou a senhora presidente que 

convidou a todos os vereadores a visitarem o centro de recuperação, para solicitarem ao Dr. 

Ferraz, para que liberassem o filho do senhor João Garimpeiro, que está preso, para que visitasse 

o pai naquele momento de tamanha tristeza. O mesmo tinha o desejo de pedir perdão ao pai 

olhando nos olhos e teve a sua oportunidade. Parabenizou, portanto, a presidente pela sua 

sensibilidade. 

EM TEMPO: A vereadora Denise Gabriel solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do 

Projeto de Lei Nº 055/2017, que trata do código tributário. Foi procedida a leitura e encaminhado 

às comissões. 

A senhora presidente solicitou aos senhores vereadores que farão homenagens aos cidadãos 

paragominenses através do título de mérito municipal José Bonifácio da Rocha, que tragam 

urgentemente, os nomes dos seus homenageados. Em seguida, solicitou que todos ficassem de pé 

para fazer 1 minuto de silêncio em memória do senhor João Ferreira Lima. Agradeceu a presença 

de todos e, verificando não haver mais assunto a tratar, declarou encerrada a sessão às 10:43 

horas. 

 

 

 

 


