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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
Praça Célio Miranda 120 – Centro 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 032/2016 

2º Período – 4ª Sessão Legislativa – 11ª Legislatura 

 
 
LEITURA DE TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA 
 
VOTAÇÃO DO CONTEÚDO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR: 
Aprovada por unanimidade. 
 
LEITURA, PELO PRIMEIRO SECRETÁRIO, DOS EXPEDIENTES 
RECEBIDOS 
 
LEITURA, PELO PRIMEIRO SECRETÁRIO, DOS PROJETOS DE LEI: 
 

NENHUM 
  
 
PALAVRA DOS VEREADORES INSCRITOS 
 
Vereadora Denise Terezinha Gabriel cumprimentou a todos e disse que é 

tempo de agradecer a vitória nestas eleições, numa campanha que foi bastante 
leve, bastante suave, com apenas um carro-som; deixou de pedir votos em 
vários locais onde teve uma presença importante nos últimos antes; levou em 
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 Presentes ainda os Vereadores: 

01-  Antonio Sérgio Silva (ausente) 

02-  Gilberto de Souza Pires (ausente) 

03-  Belonice Ribeiro Correia 

04-  Davi Sodré Honorato  

05-  Denise Terezinha Gabriel  

06-  Janival Santos de Castro  

07-  João Bosco Silva Almeida  

08-  Leomarino Andrade  

09-  Manoel Brasilino da Fonseca  
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consideração que dois de seus assessores se candidataram, o que enfraqueceu 
sua campanha, ainda sim vitoriosa. Disse que está feliz porque há cinco 
mulheres eleitas para o próximo pleito, o que representa 40% da câmara, o dobro 
do restante do Brasil. Em seguida, comentou sobre o fato de o eleitor visualizar 
muito mais o trabalho social do vereador do que o papel que realmente tem que 
exercer, que é o de fiscalizar e de legislar em prol da coletividade. Disse que no 
decorrer da semana estará visitando outras localidades com o intuito de trazer 
fábricas de confecção para esta cidade, além de se reunir com a IFPA e outras 
instituições de nível superior, para trazer o curso de designer em moda nesta 
cidade. Acredita que se assim acontecer, em breve teremos mais uma vertente 
econômica pujante em nossa cidade. 
 
Vereador Janival Santos de Castro agradeceu a Deus e ao povo de 

Paragominas pelos quase novecentos votos angariados nestas eleições, 
agradeceu também à sua esposa que militou em prol de sua candidatura, bem 
como aos demais parceiros; e, àqueles que, como ele, não alcançaram a eleição, 
disse que é um momento de reflexão, pois a porta é Deus quem abre e quem 
fecha também. Parabenizou ao prefeito Paulo Tocantins pela sua reeleição e ao 
vereador João Bosco Silva Almeida, candidato da oposição, pela sua postura e 
pelos votos angariados. Parabenizou a todos os candidatos eleitos pela primeira 
vez e aos demais colegas que se reelegeram. Em seguida, disse que vai 
continuar comparecendo a esta Casa até o final de seu mandato honrando 
aqueles a quem representa. Disse que aprendeu a admirar aos colegas 
vereadores Antonio Batista Oliveira Lopes, a vereador Denise Gabriel, o 
vereador João Bosco Silva Almeida, que foi presidente desta Casa e fez um 
trabalho exemplar, o vereador Manoel Brasilino da Fonseca, que na sua 
humildade conseguiu ser reeleito, homem que pouco fala, mas que tem um 
grande trabalho nas comunidades. 
 
Vereador Manoel Brasilino da Fonseca cumprimentou a todos e falou da 
alegria de estar aqui com todos os colegas vereadores, e que a reeleição é um 
desafio muito grande. Lembrou que no seu primeiro mandato conversou com 
Deus e disse que mandato não seria seu, mas de Deus, que, naquela época, 
trabalhava em carvoaria e disse a Ele que se o tirasse de debaixo daqueles 
fornos e fosse eleito, ajudaria a muitas pessoas. Agradeceu, sobretudo, à zona 
rural, que deu a maior contribuição na sua eleição. Parabenizou ao candidato 
eleito, Pixilinga, que é oriundo da zona rural e que tem um grande trabalho essas 
comunidades e que ele tem uma oportunidade para lutar ainda mais em prol 
daquele povo.  
 
Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes agradeceu ao público pela presença 

e disse que hoje se faz uma sessão diferente, coberta de um sentimento de 
tristeza pela saída de alguns e de resignação por alguns terem ficado. Agradeceu 
a Deus por mais um mandato a ele concedido e que se conseguiu permanecer 
vereador por cinco mandatos é porque algo de bom tem realizado. Tem a 
tranquilidade de dizer que quem fala mal de si é porque tem um sentimento muito 
próximo da inveja, pois este vereador não faz mal a ninguém, e que se não 
ajudar, também não atrapalha e que só tem um objetivo no campo político, que 
é contribuir com suas ideias e sugestões para a melhoria do nosso município. 
Por isso, não se ofende e não se entristece quando recebe críticas, pois tem 



 

Câmara Municipal de Paragominas Ata Ordinária Nº 032 04 de outubro de 2016JQ 

consciência dos seus atos e atitudes enquanto vereador. Podem até criticá-lo 
como cidadão comum, mas enquanto vereador, tem certeza de que dá o melhor 
de si para representar o povo, que nunca se vendeu ou fez acordo que viesse 
prejudicar a sociedade ou denegrir este parlamento, e desafia quem quer que 
seja que demonstre algo que desabone a sua conduta como vereador. 
Agradeceu a um grande parceiro que é o seu irmão Arlindo, ao Natal e ao 
Jhonatan, dona Cosma e tantos outros que o apoiaram e a sua equipe, que foi 
pequena, mas muito empenhada. Agradeceu a todos que acreditam no vereador 
Edinho e no seu trabalho. Que em nenhum momento se preocupa que o cidadão 
goste ou não dele, mas se preocupa em que reconheça o seu trabalho. Disse 
que está neste parlamento desde o ano 2000, isto é, 16 anos de mandato, e 
nunca faltou uma sessão, mesmo por causa de pressão. Nunca esteve ausente 
de seu dever. Isto é importante dizer, pois demonstra o quanto honra o seu 
mandato. 
  
Vereador Davi Sodré Honorato agradeceu a Deus pela oportunidade e o 
privilégio de mais um mandato. Respeita e admira aqueles vereadores que foi 
várias vezes testado nas urnas e se voltou é sinal de que tem trabalho prestado 
à sociedade. Louva a Deus pela vida de sua esposa, que foi o seu braço direito 
nesta campanha, e que foi alvo no bairro Jaderlândia, de muita mentira, mas o 
povo deu a resposta nas urnas. Agradeceu a todos aqueles que o apoiaram 
direta ou indiretamente e o ajudaram voluntariamente nesta campanha. Que não 
foi uma campanha fácil, uma campanha corpo a corpo. Ficou triste de que a sua 
coligação tenha feito apenas um vereador. Parabenizou a todos os vereadores 
eleitos para o próximo pleito. 
 
Vereador João Bosco da Silva Almeida cumprimentou a todos e disse que há 

um ditado que até para ganhar há gente que não está preparado, quanto mais 
para perder, e que ainda está vivendo a ressaca da derrota. Mas é preciso se 
preparar para uma derrota. Que ninguém durante esses 20 anos de PSDB no 
município, ninguém teve a coragem de concorrer contra, e este vereador foi o 
único que se levantou. Disse que a reeleição mais difícil é a de vereador e teve 
o privilégio de ser eleito por cinco mandatos. E que não se sente um derrotado, 
pois enfrentou uma eleição de cabeça erguida. Disse que a população corre o 
risco de ficar de 3 a 4 meses sem água, pois o Uraim está secando, e que o 
prefeito do próximo mandato precisa fazer um reservatório de água. Que das 
sete nascentes do Rio Uraim, apenas duas ainda estão vivas. E fica esse alerta 
para a população de Paragominas. Parabenizou o candidato eleito, Pixilinga, 
pois sabe que a zona rural não é fácil. É preciso um grande investimento na zona 
rural para dar mais qualidade de vida àquelas pessoas. Disse que é difícil 
conseguir ser eleito contra o candidato que está com a máquina administrativa e 
a utiliza, fazendo campanha por três anos e meio, divulgando as inaugurações 
de obras públicas. Agradeceu seus quase 18 mil votos, que representou quase 
35% dos eleitores. E que continuará sendo um vereador atuante até o último dia 
de mandato. 
 
Vereadora Aurizélia Lima de Souza disse que todos sabem desse processo 
político que viveu, por não ter conseguido coligação, o que dificultou em muito a 
sua campanha, o que resultou em sua não reeleição. Disse que lutou 
bravamente e que nunca recuou mesmo diante das dificuldades. Que almejava 



 

Câmara Municipal de Paragominas Ata Ordinária Nº 032 04 de outubro de 2016JQ 

a reeleição, mas não foi possível. Precisava de 4 mil votos, uma meta muito 
difícil, mesmo assim, seguiu de cabeça erguida e não esmoreceu. E está aqui 
para contar a sua história. Agradeceu a sua família que em momento algum a 
desamparou, e agradeceu a todos os seus amigos fieis. A vida continua, é uma 
mulher guerreira e não foge à luta. 
 

O Senhor Presidente Mauro Roberto Dias de Oliveira passou a presidência ao 
primeiro secretário para se expressar da tribuna. 
 
Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira agradeceu a Deus por esse 
momento importante, àqueles que acreditaram nesse projeto, e a todos os que 
o apoiaram nesse período político, especialmente ao povo do Nagibão, que 
nesses quatro anos que o povo lhe concedeu vai continuar trabalhando em prol 
desta cidade, que o seu partido foi o mais votado nestas eleições, com mais de 
7 mil votos. Foi uma eleição tranquila, que não teve que mentir nem fazer 
compromissos que não tinha como cumprir, e alcançamos o objetivo que é 
continuar trabalhando para esta cidade. Não há como fazer um mandato 
somente para os eleitores, e sim, para toda a população. Parabenizou a todos 
os candidatos e aos eleitos, o seu parabéns. 
 
ORDEM DO DIA 
 
PRIMEIRA PARTE 

NENHUM 
 
 
SEGUNDA PARTE 

NENHUM 
 
 
EXPLICAÇÕES FINAIS 
 
O Senhor Presidente, Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, agradeceu a 
presença de todos e não havendo matérias a deliberar, declarou encerrada a 
sessão. Foi lavrada a Ata que após lida, vai assinada pelos membros da mesa e 
demais vereadores. 
 

 


