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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- João de Castro Glória  
07- Manoel Brasilino da Fonseca 
Ausência Justificada 
08- Hesio Moreira Filho 
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, DA SEGUINTE MATÉRIA: 

Não houve matéria para leitura. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador João de Castro Glória parabenizou a presidente pela passagem do seu aniversário; 

agradeceu pela atenção que esta tem dado ao seu gabinete; e disse que é muito importante 

termos uma vereadora atuante, com um espaço social muito importante para a sociedade; 

parabenizou também ao vereador Francisco Lopes da Silva; disse que participou no último sábado 

de um evento promovido pela prefeitura municipal, onde foram entregues diversos veículos para 

atender à população paragominense, onde foram investidos mais de R$ 5 milhões de reais em 

equipamentos e veículos; acredita, no entanto, que faltou divulgação por parte da assessoria de 

comunicação da prefeitura, onde a população não sabia do que estava acontecendo; anunciou 

que no próximo sábado, o ministro Helder Barbalho estará mais uma vez no município, onde 

visitará a comunidade CAIP, e ressaltou as falas do ministro, que diz que esta cidade é muito 

importante para o seu ministério; e que independentemente de partido, o ministro tem se 

mostrado bastante preocupado com o desenvolvimento da cidade, e que só este ano, já é a quarta 



vez que está vindo ao nosso município; estamos prestes a entrar em recesso, e que está sendo 

uma felicidade muito grande atuar neste parlamento; que tem dado apoio enquanto profissional 

de imprensa, onde a câmara teve muito mais visibilidade e a população tem conhecido o papel do 

vereador; é uma pena que muitas vezes o vereador não tem tido o respeito e a atenção por parte 

do poder executivo. 

Vereador David Sodré Honorato parabenizou a presidente pela passagem do seu aniversário, que 

tem feito um importante trabalho no município e um brilhante papel neste parlamento; 

parabenizou também ao vereador Francisco Lopes da Silva, desejando-lhe muitos anos de vida; 

agradeceu a Deus pelo livramento que deu ao pastor Cícero, que ia pregar na cidade de Aurora do 

Pará, e sofreu um acidente onde capotou com seu carro por diversas vezes, mas saiu ileso. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes parabenizou a presidente da Casa pelo seu aniversário, e 

desejou que possa continuar trilhando neste caminho da serenidade, longevidade e bem-querer 

para com o nosso município; parabenizou também o vereador Francisco Lopes da Silva, pelo seu 

aniversário, e disse que é um prazer poder legislar ao seu lado; em seguida, cobrou o projeto que 

cria o conselho municipal de cultura e fundo de cultura, pois estamos chegando à última sessão do 

ano, no entanto, até o momento, o projeto não veio; o vereador disse que a grande dificuldade 

que os coordenadores, como o de esporte, por exemplo, às vezes tem suas ideias, mas não pode 

colocá-las em prática, devido à falta de um fundo e conselho de cultura; parabenizou ao trabalho 

do Cláudio da LEMP, que apesar das dificuldades, vem realizando um grande trabalho, junto 

àquele setor; parabenizou em seguida ao prefeito pelo investimento em equipamentos e veículos 

para a manutenção das estradas da zona rural; também criticou ao departamento de comunicação 

da prefeitura, que devia ter feito um trabalho melhor, no sentido de informar a população sobre o 

evento. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos e parabenizou a presidente 

Denise Gabriel pela passagem do seu aniversário, que os anos somam experiência e maturidade, e 

é bom vivermos cada etapa das nossas vidas, que não há como frear, pois querendo ou não o 

tempo passa, e é preciso aproveitar cada momento das nossas vidas; parabenizou também ao 

vereador Francisco Lopes da Silva, e recitou um trecho da Bíblia em homenagem aos 

aniversariantes; se congratulou com a aquisição dos equipamentos adquiridos pela prefeitura, e 

disse que ainda não havia visto ser entregue à cidade, de uma só vez, uma frota tão grande, que 

são transportes necessários para a melhoria dos serviços no nosso município; comunicou que a 

Colônia Reunidas receberá atenção quanto à ponte da comunidade, conforme informado pelo 

prefeito e secretário de agricultura; falou sobre um problema social grave que é a depressão que 

tem culminado em suicídios, como o episódio observado no sábado, em nossa cidade, onde um 

jovem se atirou de uma torre, e disse que devemos buscar apoiar pessoas que muitas vezes estão 

perto de nós e nem nos damos conta que sofrem deste mal tão sério. 

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes cumprimentou ao público presente e falou de sua felicidade 

e alegria pela grande festa que houve na CAIP em alusão ao aniversário de sua comunidade, e 

agradeceu às secretarias municipais pelo apoio; falou brevemente da programação que houve no 

local; falou sobre a visita do ministro Helder Barbalho, que visitará a CAIP, e que, com certeza, 



levará melhorias para o lugar; e disse que prefeito levou grandes melhorias para a comunidade, 

como a manutenção das estradas, a inauguração do sinal aberto de internet na praça, entre outras 

coisas; agradeceu ao vereador Francisco Lopes da Silva que esteve lá presente, aproveitou para 

parabenizá-lo pelo seu aniversário, parabenizou também à presidente da casa, vereadora Denise 

Gabriel. 

A senhora presidente passou à presidência à vice, para fazer uso da palavra da tribuna. 

A senhora presidente cumprimentou aos vereadores e público, e agradeceu às felicitações 

recebidas, parabenizou também ao vereador Francisco Lopes da Silva; falou sobre a campanha da 

ONU iniciada no dia 25 de novembro, sobre a violência contra a mulher; a ONU lança essa 

campanha porque não é um problema local, mas um problema do mundo; as vereadoras desta 

casa também estão realizando um chamamento através de VT, para que as mulheres não se calem 

diante do problema e passem a denunciar as agressões; quanto à ponte referida pela vereadora 

Vera Lúcia, disse que é inadmissível que não se realize por falta de madeira, enquanto no pátio da 

Hidro tem madeira estragando, mas a empresa só permite retirar se for toda a madeira, boa e 

ruim, sendo que desta forma, o custo benefício, não compensa, mas vamos nos unir para tentar 

resgatar e aproveitar um pouco dessa madeira; em seguida, falou sobre o problema da depressão, 

que aflige à sociedade, e que muitas vezes, a falta de oportunidade gera isso, quando o jovem não 

tem opções e acabam se dirigindo para as drogas e para o desespero; falou também sobre a 

entrega dos equipamentos pelo executivo, mas criticou ao departamento de comunicação, pois a 

câmara somente foi oficiada na sexta, véspera do evento, e não participou da carreata, pois não 

tinha um roteiro, e solicitou que o secretário Francisco Antonio da Silva, presente à sessão, levasse 

essa reclamação ao poder executivo, mas ficou muito feliz por participar do evento na praça; 

parabenizou a CAIP em nome do vereador Antonio Ailton, e espera que a vinda do ministro venha 

trazer mais benefícios àquela comunidade. 

A senhora presidente retornou ao posto e concedeu a palavra aos demais inscritos. 

Vereadora Fabiana Santos Silva parabenizou a vereadora Denise Gabriel pelo seu aniversário, 

dizendo que lhe admira bastante; parabenizou também ao vereador Francisco Lopes da Silva; 

disse que também ficou sabendo da entrega dos equipamentos em cima da hora, que veio às 

pressas da comunidade Oriente, onde se encontrava; e parabenizou ao prefeito pela aquisição dos 

equipamentos com recursos próprios do município, e que apenas um trator não foi com recursos 

da municipalidade, mas foi conseguido através do deputado Sidney Rosa; disse que na semana 

passado convidou a todos para um culto em ação de graças pela conquista do seu mandato, que 

aconteceu com grande louvor em sua própria residência, onde quinze almas se renderam aos pés 

do senhor; que o poder de Deus é muito grande. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e se reportou ao senhor 

Francisco Antonio da Silva para falar sobre as faixas de pedestres colocadas no entorno da praça 

do ginásio, onde as pessoas ainda não se acostumaram com as novas e continuam utilizando as 

faixas antigas que estão se apagando, e solicitou que encontrasse um meio de apagar as faixas 

antigas de uma vez, para evitar acidentes. 



Vereador Francisco Lopes da Silva parabenizou à presidente da casa pelo seu aniversário e 

parabenizou à CAIP em nome do vereador Antonio Ailton Dias Mendes, que é oriundo da 

comunidade; parabenizou também ao prefeito Paulo Tocantins, pela aquisição dos equipamentos 

entregues ao município; agradeceu ao vereador João Glória, por acompanhá-lo em visita a uma 

família local. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
REQUERIMENTO Nº 238/2017.  
Autoria dos Vereadores João de Castro Glória e Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a reforma e manutenção da Escola Municipal Maria Luiza Barros 

de Lima. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 239/2017.  
Autoria dos Vereadores João de Castro Glória e Alice Tatiane de Almeida Leandro 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a reforma e manutenção da Escola Municipal Amilcar Tocantins. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 244/2017.  
Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a reforma da Casa do Agricultor, localizada na esquina da 

Avenida Samuel Câmara com a Rua Trindade. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 245/2017.  
Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a instalação de redutores de velocidade na Rua Filadélfia, no 

bairro Camboatã II. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 246/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Encaminha a minuta de Anteprojeto de Lei ao Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação 

do Programa de Desenvolvimento Industrial de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 247/2017.  
Autoria do Vereador Antonio Ailton Dias Mendes 



ASSUNTO: Implantação de PM BOX com alojamento e estrutura para que os policiais possam dar 

assistência e segurança na comunidade CAIP e vizinhança. 

EM DISCUSSÃO: O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes sugeriu que fosse cobrada a construção de uma 

estrutura, mas não um PM BOX, pois este aqui nesta cidade é sinônimo de lanchonete, uma vez que 

fecham e estas se instalam no local, e que, portanto, a ideia de PM BOX não funciona. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 248/2017.  
Autoria dos Vereadores Antonio Ailton Dias Mendes, Tatiane Helena Soares Coelho, Fabiana Santos Silva e 

Francisco Lopes da Silva. 

ASSUNTO: Prolongação do prazo do final do ano de 2017 para até o final de 2018, para que a EMATER 

conclua o CAR grátis para todos os pequenos produtores da agricultura familiar. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

A senhora presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para tratar do PROJETO DE LEI Nº 

056/2017, que Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Titulares de Cargos Efetivos de Procurador 

Municipal, para uma reunião nas comissões, junto à assessoria jurídica da casa, para explanar sobre 

possíveis emendas que serão propostas em segunda votação. 

 

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

 

PROJETO DE LEI Nº 056/2017 

INTERESSADO: Poder Executivo 

ASSUNTO: Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Titulares de Cargos Efetivos de Procurador 

Municipal e dá outras providências. 

EM DISCUSSÃO: A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro esclareceu que este projeto já 

estava nas comissões e se chegou recentemente a um entendimento pelos senhores vereadores, 

juntamente com a assessoria jurídica da casa e do executivo.  

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PROJETO DE LEI Nº 049/2017 

INTERESSADO: Poder Executivo 

ASSUNTO: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá 

outras providências. 

EM DISCUSSÃO: A presidente esclareceu que houve algumas emendas acordadas entre os 

vereadores, que foram aprovadas após leitura pela 1ª secretária. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com emendas. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 



Vereador Antonio Ailton Dias Mendes solicitou à presidente da Casa que convide o prefeito e 

secretário de agricultura do município para uma reunião na segunda-feira para tratar do PL 

054/2017, Orçamento Financeiro para 2018, para tratar do recurso destinado à secretaria de 

agricultura. 

A senhora presidente agradeceu a presença de todos e, verificando não haver mais assunto a 

tratar, declarou encerrada a sessão às 11:08 horas. 

 


