
ATA DA SESSÃO PREPARATÓRIA DE POSSE DE VEREADORES, PREFEITO E 
VICE-PREFEITA PARA O MANDATO 2017-2020 E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – ESTADO DO PARÁ, BIÊNIO 2017/2018, 

REALIZADA EM 1º DE JANEIRO DE 2017. 

 
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às 19:00 horas, no Auditório da 
Recreativa Bancrévea, verificando haver quórum legal, com a presença do Presidente 
Mauro Roberto Dias de Oliveira-, Vice-Presidente em Exercício Alice Tatiane de Almeida 
Leandro-PP, do 1º Secretário Antonio Batista Oliveira Lopes-PDT, 2º Secretário em 
Exercício Hesio Moreira Filho-PR; e dos demais vereadores: Antonio Ailton Dias Mendes-
PROS, David Sodré Honorato-PSB, Denise Terezinha Gabriel-PSDB, Fabiana Santos 
Silva-PRP, Francisco Lopes da Silva-PSD, João de Castro Glória-PMDB, Manoel Brasilino 
da Fonseca-PR, Tatiane Helena Soares-DEM, Vera Lúcia Flores da Vera Cruz-PSC. O 
Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Solene de Posse dos Senhores Vereadores 
da 12ª Legislatura, para o mandato 2017/2020; eleição da mesa diretora para o 1º Biênio 
2017/2018; e posse do prefeito e vice-prefeita deste município para o mandato 2017/2020. 
Em seguida, solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, 
na forma do art. 69 do Regimento Interno da CMP. Feito isto, o Sr. Presidente convidou os 
vereadores eleitos a apresentarem seus diplomas, conforme fossem chamados, e os 
entregassem ao 1º Secretário para a conferência. Os vereadores assim procederam. 
Conferidos os diplomas, o senhor presidente convidou aos vereadores eleitos para ficarem 
de pé e fazerem o juramento do vereador. Assim o procederam. Posteriormente, a pedido 
da presidência, todos ficaram de pé para ouvirem a execução dos hinos oficiais nacional e 
municipal. A sessão foi suspensa por 15 minutos para que as lideranças políticas 
apresentassem as chapas ou chapa a concorrerem a eleição para a mesa diretora para o 
biênio 2017/2018. Após o prazo estabelecido, foi reaberta a Sessão Preparatória da Eleição 
da Mesa Diretora. E conforme acordo das lideranças partidárias está concorrendo uma 
CHAPA ÚNICA, com a denominação de “UNIDAS POR PARAGOMINAS”, composta pelos 
seguintes vereadores: Presidente: Denise Terezinha Gabriel-PMDB, Vice-Presidente: 
Tatiana Helena Soares-DEM, 1ª Secretária: Vera Lúcia Flores da Vera Cruz-PSC, e 2ª 
Secretária: Fabiana Santos Silva-PRP. Atendendo ao que dispõe o Parágrafo Único do 
Art.43 da Lei Orgânica, o Sr. Presidente procedeu a eleição por voto nominal e por ordem 
alfabética, solicitando dos vereadores que digam “SIM” a favor da chapa e que digam “NÃO” 
os contrários à chapa: Alice Tatiane de Almeida Leandro - SIM, Antonio Ailton Dias Mendes 
- SIM, Antonio Batista Oliveira Lopes - SIM, David Sodré Honorato – PSB, Denise Terezinha 
Gabriel – SIM, Fabiana Santos Silva - SIM, Francisco Lopes da Silva – SIM, Hesio Moreira 
Filho – SIM, João de Castro Glória – NÃO, Manoel Brasilino da Fonseca – SIM, Mauro 
Roberto Dias de Oliveira – SIM, Tatiane Helena Soares – SIM, Vera Lúcia Flores da Vera 
Cruz – SIM. Eleita democraticamente e por voto nominal, a Nova Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Paragominas toma posse automaticamente em 1º de janeiro de 2017, 
conforme preceitua o Art. 29 da Lei Orgânica deste Município; para dirigir os trabalhos desta 
Casa de Leis no Biênio 2017/2018, ficando registrado para o conhecimento de todos. A 
Senhora Presidente, Denise Gabriel, solicitou que se fizesse 1 minuto de silêncio em 
memória do jovem Janderson Sabino, filho deste município, que veio a óbito nesta manhã. 
Posteriormente, solicitou que a vereadora Vera Lucia conferisse os diplomas do prefeito 
eleito, Paulo Pombo Tocantins, e de sua vice, Mozimeire Pereira de Souza Costa. Em 
seguida, a senhora presidente convidou o prefeito e vice-prefeita para fazerem o juramento 
de posse. Assim procederam. Foi concedida, então, a palavra para que os senhores 
vereadores falassem em tema livre. O vereador Hesio Moreira falou da enorme satisfação 



pela posse e acredita que esta câmara terá muito boa vontade em trabalhar em prol deste 
município, lamentou pelo falecimento do jovem Janderson e desejou um bom ano a todos. 
O vereador João de Castro Glória falou brevemente de sua história de vida, oriundo de uma 
família simples, tendo passado por dificuldades, mas nunca fraquejando diante dos 
desafios, tanto é que hoje está aqui; disse que Paragominas é uma cidade de referência, 
mas que tem problemas e seríamos hipócritas se disséssemos o contrário; pediu que os 
demais pares não os vissem como opositor, mas como alguém que espera contribuir com 
este município; por fim, disse que não é político, mas um profissional da imprensa, e não 
está acostumado com o meio político, onde há situações que desde que entrou já o fez 
pensar em desistir, pois, as pessoas mudam de ideia como mudam de camisa. O vereador 
Manoel Brasilino da Fonseca desejou boa sorte a vereadora Denise Gabriel, eleita para o 
cargo de presidente do legislativo; falou de sua alegria ao prefeito Paulo Tocantins, quando 
num discurso pela campanha falou a ele que esperava em Deus que pudesse continuar 
contribuindo com este através de seu trabalho no parlamento, e assim se fez. A vereadora 
Tatiana Leandro falou de sua história de vida, e disse que seu pai, embora não esteja 
presente, teria muito orgulho de sua filha; falou em seguida que tem uma grande admiração 
pela vereadora Denise Gabriel, que tem larga experiência na câmara e também como ex-
secretária de assistência social e diretora do hospital municipal, que deu seu voto pela 
pessoa que ela é; disse que veio a esta casa para somar; agradeceu ao apoio de seu 
marido, o ex-vereador João Bosco Silva Almeida; desejou um bom ano a todos. A vereadora 
Vera Lucia Flores da Vera Cruz saudou a todos na pessoa do prefeito Paulo Tocantins, 
falou de sua gratidão para com todos aqueles que lhe conferiram a oportunidade de legislar 
em prol do município; lembrou das palavras bíblicas de que “o temor a Deus é o princípio 
da sabedoria”, pela qual devemos todos pautar nossas ações. O vereador Antonio Batista 
Oliveira Lopes disse que assume hoje o quinto mandato de vereador, tendo sido lido de 
governo do ex-prefeito Sidney Rosa, vereador nos mandatos seguintes de Adnan Demachki 
e atualmente do vereador Paulo Tocantins; lembra que deu início à vida política quando 
Paragominas ainda figurava nos noticiários com uma péssima imagem, entretanto, juntos, 
conseguimos fazer da “Paragobala” uma Paragominas tranquila, da “Paragolama” para a 
Paragobela; e para termos a cidade que queremos, é preciso que cada um faça a sua parte; 
nos orgulha dizer que Paragominas é a cidade mais limpa do estado, pois a população 
aprendeu a fazer a sua parte; e o maior reconhecimento que um político pode ter é ouvir 
“você fez a sua parte”. A vereadora Fabiana Santos Silva agradeceu a presença de todos 
e externou o seu desejo em poder junto com os poderes executivo e legislativo, levar 
melhorias às colônias as quais representa, especialmente aqueles que trabalham com a 
agricultura familiar. A vereadora Tatiana Helena Soares, ao presidente do seu partido, 
agradeceu aos familiares, amigos, colegas e ao povo de Paragominas, pela primeira vez 
ter a oportunidade de assumir cargo político, e espera ser a voz dos mais necessitados; é 
através da política que conseguimos fazer mudanças substanciais na sociedade. O 
vereador Antonio Ailton Dias Mendes saudou a todos em nome do prefeito Paulo Tocantins 
e disse que suas palavras são só de agradecimento, aos amigos, a Deus e à sua família, a 
todos aqueles que votaram nele e também aos que não votaram, mas sentem-se felizes 
com o seu retorno à vida pública; falou que vem de uma região sofrida como à Caip, onde 
havia vários concorrentes para o cargo e considera mesmo um milagre ter sido eleito; 
agradeceu também à comitiva da Caip que veio lhe prestar apoio nesta noite; disse que a 
sua campanha se assemelha às eleições nos EUA, pois conseguiu congregar diversos 
delegados, que lhe deram apoio, diversas lideranças sociais, bem como aos indígenas 
daquela região. O vereador Francisco Lopes da Silva agradeceu a todos pelo apoio, que 
estará à disposição de todo o povo de Paragominas; disse que não será fácil trabalhar, mas 



que se empenhará sobremaneira; e solicitou que quem puder colaborar com o trabalho do 
vereador, que assim o façam. O vereador David Sodré Honorato parabenizou a mesa eleita, 
agradeceu pela oportunidade de poder continuar contribuindo com este município no Poder 
Legislativo; desejou que Deus abençoasse a todos. Foi concedida a palavra ao vereador 
Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou a todos em nome do Deputado Sidney Rosa; 
desejou sucesso à nova mesa diretora; disse que a vereadora Denise Gabriel tem honrado 
todo o município, sendo uma grande parlamentar; alguns pares desejaram que ele 
continuasse concorrendo à mesa, entretanto, quando a vereadora colocou seu nome à 
disposição, entendeu que este era o seu momento; disse que a política do município de 
Paragominas é diferenciada, voltada a beneficiar os cidadãos e não aos políticos; disse que 
Paragominas é referência e muitos líderes de outros municípios vêm até aqui para aprender 
a como desenvolver um trabalho exemplar; disse que viveu dois anos de mudança, foi um 
momento de grandes atribulações, mas foi uma das câmaras mais premiadas no final de 
sua gestão; que continuemos a fazer desta cidade a melhor que há para se viver. Em 
seguida, a senhora presidente passou a palavra ao Deputado Estadual Sidney Jorge Rosa. 
O deputado cumprimentou a todos os presentes que nesta noite certamente tem motivos 
de sobra para estar aqui; que neste momento está terminando a posse 5570 municípios, 
mas para si, este ato tem um sentido muito maior que o ritual, mas pela autoestima do 
município de Paragominas; tem visitado muitos municípios e percebe que Paragominas é 
diferente a começar pelo povo; todas as cidades que visita são maravilhosas, mas este 
município é diferente; ainda que tenhamos oposição e situação, mas temos uma coisa 
chamada confiança, o que é muito difícil de ocorrer em outros municípios; homenageou a 
todos que fazem Paragominas, desde os pioneiros; há de convir que Castanhal, Bragança 
são municípios que de 20 anos para cá tem piorado, mas é inegável que, de 20 anos para 
cá, muito avançamos; parabenizou a mesa diretora constituída apenas por mulheres; tem 
uma fé grandiosa nas mulheres, tendo cinco delas ocupando o cargo de vereadoras, e na 
juventude, representada aqui pelo vereador Hesio Moreira Filho; homenageou o senhor 
Bosco Gabriel, que deu início à vida política juntamente com ele, há 20 anos, foi vice-
prefeito, foi eleito deputado estadual por três vezes, com que teve muito orgulho de 
trabalhar. O secretário de estado, Dr. Adnan Demachki, cumprimentou a todos e lembrou 
que há exatos 4 anos deixava o cargo de prefeito para o prefeito reeleito Paulo Tocantins; 
costuma dizer que a reeleição é o julgamento da gestão do político pelo povo e este 
confirmou a sua confiança na gestão de Paulo Tocantins; disse que os 4 anos que o prefeito 
Paulo Tocantins trabalhou foram os piores em 115 anos para a economia nacional, que 
reflete obviamente nos municípios; neste caso, deixa registrado, que o Paulo Tocantins fez 
uma excelente gestão; ressaltou que vivemos uma grave crise moral na política, e que 
Paragominas é diferente porque as pessoas são diferenciadas; disse que não há nenhuma 
cidade na Amazônia tão limpa quanto Paragominas, não só porque o prefeito limpa, mas 
porque o povo não deixa sujar; lembra que o político não vem de outro lugar senão da 
sociedade; a sociedade sabe que não tem só direitos, tem também deveres; se queremos 
uma sociedade melhor, cada um de nós tem que cumprir os seus deveres; disse que o 
prefeito é um homem de sorte, tem uma mulher como vice, e não tem dúvidas de que as 
mulheres são mais dedicadas que os homens. Após as falas, a senhora presidente da 
câmara, convidou ao vice-prefeito Bosco Gabriel, que passasse a faixa ao prefeito e vice. 
Em seguida, concedeu a palavra ao mesmo. O senhor Bosco Gabriel disse que a vereadora 
Alice Leandro teve um gesto muito importante nesta noite, pois foi eleita pela oposição, 
caminhou pelas ruas pedindo votos para o seu marido que era candidato a prefeito, 
entretanto, quando votou em Denise Gabriel para a mesa diretora, não votou pensando na 
oposição, e sim, pensando no povo de Paragominas; falou que começou sua vida política 



lá atrás, ainda na Vila Paragominas, desde lá vem dando sua contribuição, e hoje, sai com 
sua consciência tranquila; e se algo fez de errado, diz que também tem suas falhas; disse 
que a economia deve melhorar e que Paulo Tocantins, com muito mais experiência, vai 
continuar fazendo uma grande gestão. A palavra foi concedida à vice-prefeita Mozimeire 
Costa. A vice-prefeita cumprimentou a todo o povo presente e à mesa, desejando boa sorte 
na direção do Poder Legislativo, e diz que Paragominas tem sucesso porque Paragominas 
tem a receita da união; parabenizou ao deputado Sidney Rosa, que há 20 anos lançou a 
semente da esperança para este município; que Bosco Gabriel escreve uma história pelo 
dedo de Deus, que ninguém vai apagar; e quer em cada momento contar com seu apoio 
para ser pelo menos metade do que foi; e que Dr. Adnan Demachki, que fez Paragominas 
ser reconhecida no Brasil e fora, que passou por dificuldades e conseguiu se superar, e 
que temos um grande gestor que conseguiu continuar a excelência mesmo diante das 
grandes dificuldades econômicas; disse que fará um governo com lealdade, trabalhando 
com eficiência e honrando a todos os cidadãos desta cidade; falou brevemente de seu 
histórico na vida pública; e agradeceu especialmente à sua família; que se sente 
privilegiada e honrada por estar aqui esta noite; os desafios são muitos, mas a coragem e 
determinação e o temor de Deus nunca faltam para superá-los; disse que conseguiremos 
a universalização da gestão em Paragominas; disse que o peso da responsabilidade 
aumenta sobremaneira com a faixa recebida esta noite; precisamos cada vez mais ter força 
para superar os desafios que a vida nos aponta; e vamos dar as mãos ao prefeito Paulo 
Tocantins e fazer uma grande corrente em prol desta cidade que nos orgulha. Foi concedida 
a palavra ao prefeito Paulo Tocantins. O senhor prefeito cumprimentou a todos em nome 
do secretário de estado, Dr. Adnan Demachki, amigo de infância, com quem teve o privilégio 
de governar o município, como vice-prefeito; lembra que o grande desafio da gestão é 
governar com os recursos que o município possui; terminou ontem o primeiro mandato, diz 
que alguns gestores não conseguiram adequar suas contas no último ano de mandato, mas 
tem a graça de ter chegado ao fim do mandato com suas contas saneadas, todos os 
servidores receberam os seus salários, os prestadores de serviço também; isto não é mérito 
de prefeito, vice, de secretário isoladamente, ou vereadores, mas de um conjunto de 
pessoas que se empenharam para que conseguíssemos chegar ao município que temos 
hoje; este é o momento de enfrentar os anos que virão, para que continuemos crescendo 
em todas as áreas; no caso da educação, o município se propõe a trabalhar em parceria 
com o estado para que consigamos alavancar o ensino médio, e assim, os alunos tenham 
condições de concorrer às vagas nas universidades, pois não adianta nada investir na 
educação infantil, em merenda de qualidade, em conquistar universidades de qualidade 
para o município, se também não tivermos um ensino médio de qualidade; falou dos 
avanços que alcançamos em outras áreas, como o abastecimento de água, que agora 
chega à zona rural, e o asfaltamento, tendo superado o seu antecessor; e a saúde, com a 
implantação de uma UPA, que funciona em 100% com recursos do município, e o hospital 
regional, que teve uma importante participação do secretário de estado, Adnan Demachki; 
acredita que no segundo semestre, a economia do país voltará a crescer, e assim, a gestão 
fluirá com mais desenvoltura; temos um desafio maior agora, que é trabalhar com a 
economia própria do município; precisamos agora dar uma atenção especial à agricultura 
familiar, o pequeno produtor rural, cerca 40% da merenda escolar vem da agricultura 
familiar, mas precisamos ampliar ainda mais; disse que a câmara teve seu compromisso 
com o município, demonstrou sua independência recusando projetos indicados pelo 
executivo, outras vezes, fazendo emendas, mas, em geral, aqueles projetos mais 
polêmicos, que mexem com a vida da população, entretanto, que são importantes; deseja 
que todos, executivo e câmara, consiga chegar ao final do mandato bem avaliados; fez um 



agradecimento especial ao Bosco Gabriel, que temos o costume de dizer que temos dois 
prefeitos, e todos os dias, esteve junto, nas ruas, acompanhando as obras, debatendo as 
questões pertinentes à gestão; falou à vice-prefeita, Mozimeire Costa, dizendo que a Semec 
é a maior das secretarias em termos de servidores e também de recursos, e que, nestes 
13 anos em que ela esteve à frente da secretaria, houve muitos avanços e nenhuma 
referência sobre desvio de recursos; e que, lhe disseram no palanque que este precisava 
de uma mulher para ser vice, e a população entendeu o recado e elegeu também cinco 
mulheres para atuarem na câmara de Paragominas; pediu a Deus que lhe dê sabedoria 
para gerir da melhor maneira os recursos públicos de Paragominas e a cidade continue 
avançando e desejou um feliz 2017 a todos. A senhora presidente, vereadora Denise 
Gabriel, cumprimentou a todos os presentes, disse que os três prefeitos da mudança de 
Paragominas sentam à mesma mesa, e cada um deu uma grande contribuição para este 
município, sente-se orgulhosa a ser vereadora destes três prefeitos, e sempre se sentiu 
honrada em subir no palanque dos três. Este é um tempo de vitória, e todos nós iniciamos 
sempre agradecendo, primeiramente à Deus, que é a sua pedra angular, e agradeceu, 
principalmente aos vereadores homens, que permitiram que fizessem esta mesa. Confessa 
estar mais feliz ainda, porque Paragominas é uma cidade que figura como aquela que mais 
registra violência contra a mulher, e estes vereadores, colocando estas como condutoras 
da mesa diretora, demonstram que estes dados são mentirosos; disse que, pela primeira 
vez na história, foram eleitas cinco mulheres na câmara; e tem certeza de que esta 
legislatura começa diferente, pela dedicação e sensibilidade da mulher; diz que hoje fez o 
seu quinto juramento e tem procurado seguir a sua essência sempre, e neste, aumenta 
muito mais a sua responsabilidade por estar à frente desta câmara, e diz que vai estar junto 
com esta mesa procurando fazer o melhor pelo parlamento municipal e o povo de 
Paragominas; roga a todos para que a ajudem a exercer este cargo dentro de sua essência; 
diz que vivemos uma crise política, uma crise moral, vimos a quantidade de desempregados 
aumentarem cada vez mais; em nome de toda essa situação difícil quer ser presidente, com 
a mesma condição que teve nesses 16 anos como vereadora; quer renunciar o uso de 
diárias e de combustível e quer que cada um dos vereadores a ajudem a fazer o máximo 
pela população; que os vereadores terão todos os instrumentos necessários para prestarem 
um bom serviço para as pessoas que os procurarem; e que, amanhã, às 08:00 horas, já 
estaremos trabalhando em prol deste município. Não havendo mais assunto a tratar, a 
senhora presidente declarou encerrada a presente sessão às 21:49 horas. 


