
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 001/2018
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA 

Data: 30/01/2018 Início: 09:20h                        Encerramento: 10:30h
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

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:

VETO PARCIAL Nº 001/2018 AO PROJETO DE LEI Nº 055/2017
ASSUNTO: Código Tributário do Município de Paragominas

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

Vereador Antonio Ailton Dias Mendes cumprimentou vereadores e público presente e solicitou à 
presidente que, aproveitando que a câmara está em reforma, fossem feitas reuniões itinerantes, 
especialmente à zona rural, que precisa de uma atenção; que na CAIP, algumas questões atinentes à 
educação precisam ser solucionadas, como é o caso, do alojamento dos educadores, que não atendem à 
contento a esses servidores, bem como quanto ao transporte escolar, além disso, também aguarda a visita 
dos demais colegas nos estabelecimento públicos de saúde dessas comunidades; atentou para o fato de 
que não somente as estradas precisam de uma atenção do poder público, mas as vicinais, cuja situação 
carece de providências; por essas e outras questões, a presença da câmara na CAIP e demais comunidades, 
será de grande importância, não só para os moradores daquelas regiões, mas para a própria casa de leis, 
ficando estes momentos, marcados na história desta casa; acrescentou que algumas lideranças da CAIP 
estão presentes à sessão e que em seguida visitarão a SEMMA, para verificar a possibilidade de paralização 
de madeireiros que trafegam pelas vias da zona rural, que, neste momento chuvoso, acabam prejudicando 



aquelas estradas, deixando o povo ilhado, razão pela qual haverá uma manifestação no domingo próximo, 
na CAIP.

NÃO HAVENDO MAIS INSCRIÇÕES, PASSOU-SE À ORDEM DO DIA

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 242/2017 – Autoria dos vereadores João de Castro Glória e Alice Tatiane de 
Almeida Leandro

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Educação que providenciem a 
mudança de local da Escola Municipal Professora Marly Pereira da Silva.

EM DISCUSSÃO: A autora da proposição apelou à sensibilidade dos demais pares para a aprovação 
da matéria, visando a segurança dos usuários da instituição, que são, em maioria, crianças.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

REQUERIMENTO 001/2018 – Autoria do vereador Hesio Moreira Filho

ASSUNTO: Requer do Diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – 
IFPA, Campus de Paragominas, Dr. Samuel Carvalho de Aragão, informações acerca das obras de 
construção do novo Campus do IFPA em Paragominas, informando a data de previsão de 
retomada e seu cronograma.

EM DISCUSSÃO: Nenhum.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

REQUERIMENTO 002/2018 – Autoria do vereador Hesio Moreira Filho

ASSUNTO: Solicita ao Magnífico Reitor da Universidade Estadual do Pará – UEPA, Sr. Rubens 
Cardoso da Silva, as intervenções necessárias no sentido de proceder a implantação de novos 
cursos de graduação no Campus de Paragominas, voltados para o potencial econômico da região.

EM DISCUSSÃO: Nenhum.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

REQUERIMENTO 003/2018 – Autoria do vereador Antonio Ailton Dias Mendes

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a instalação de serviço de internet livre na Colônia Nova 
Jerusalém.

EM DISCUSSÃO: Nenhum.



EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

REQUERIMENTO 004/2018 – Autoria da vereadora Fabiana Santos Silva

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal a instalação de refletores na quadra de areia localizada 
na Avenida Porto Alegre, no bairro Jardim Bela Vista (Loteamento Vila Rica)

EM DISCUSSÃO: Nenhum.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

REQUERIMENTO 005/2018 – Autoria da vereadora Fabiana Santos Silva

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal que proceda os serviços de manutenção, limpeza e 
drenagem nas ruas 25 de Dezembro, São Luís e Avenida Central, localizadas no bairro Camboatã.

EM DISCUSSÃO: Nenhum.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

REQUERIMENTO 007/2018 – Autoria do vereador Francisco Lopes da Silva

EM DISCUSSÃO: Nenhum.

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Desporto e Lazer, no sentido de expandir o Projeto Saúde na Praça, para as comunidades Piriá e 
Km 204, duas vezes por semana.

EM DISCUSSÃO: Nenhum.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

REQUERIMENTO 008/2018 – Autoria do Vereador João de Castro Glória

ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal e ao Departamento Municipal de Trânsito, no sentido 
de realizarem a revitalização da sinalização horizontal e vertical da Rua Florianópolis, entre as ruas 
Salvador e Aracaju.

EM DISCUSSÃO: Nenhum.

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.



SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI 060/2017 – Autoria da vereadora Tatiane Helena Soares Coelho

ASSUNTO: Estabelece a obrigatoriedade de estabelecimentos de saúde do município de 
Paragominas, de afixar em lugar visível, a lista dos médicos plantonistas, do responsável pelo 
plantão e demais profissionais da área.

EM DISCUSSÃO: Nenhum.

EM VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade dos vereadores.

PARA SANÇÃO TÁCITA

LEI Nº 956/2018 – de interesse do Poder Executivo

ASSUNTO: Denomina vias públicas dos Residenciais “Morada do Sol” e “Morada dos Ventos” e dá 
outras providências.

EM DISCUSSÃO: Nenhum.

EM VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade dos vereadores, ficando promulgada a lei.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

A senhora vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro solicitou à presidente da Casa que desse 
oportunidade à categoria dos profissionais da educação que estão presentes no plenário, para que 
expressem suas reivindicações.

A senhora presidente atendeu à solicitação da vereadora e cedeu a palavra ao presidente do 
sindicato representante da categoria, Reginal Colares, do SINPEMP. 

O Presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação do Município de Paragominas – SINPEMP 
disse que os professores presentes estão indignados pelo fato de o prefeito se recusar a dialogar 
com a categoria e pelo fato de não cumprir o acordo firmado em novembro do ano anterior, 
através do Termo de Ajuste de Conduta, realizado pelo fato de o chefe do executivo não estar 
cumprindo leis aprovadas por esta Casa, a exemplo do piso salarial, que não é pago, e disse que 
em reunião o prefeito disse que não pagaria porque o governador do estado também não paga, e 
permite-se de forma covarde interpelação da justiça, e que não há, com isso, como afirmar que a 
educação seja prioridade neste município; que a última vez que o prefeito dialogou com a 
categoria foi devido à intervenção do deputado estadual Sidney Rosa, provocada pelas lideranças 
do sindicato; e que, de forma leviana, difama a imagem dos profissionais da educação, ao lhes 
chamar de mercenários entre outras palavras feias; e que o próprio procurador do município vai 
para as redes sociais dar depoimentos tendenciosos contra estes profissionais, atendendo não aos 
interesses da municipalidade, mas os interesses exclusivos do prefeito; disse que o seu salário e de 



outros colegas foram expostos nas redes sociais, como forma de prejudicar seus nomes, enquanto 
os professores que trabalham na zona rural dormem em “senzalas” e têm que fazer suas 
necessidades fisiológicas no mato; e questionou o valor do precatório do FUNDEF, entorno de R$ 
70 milhões, que até o momento não ficou esclarecido onde foi gasto em sua totalidade, pois 
sabemos que R$ 16 milhões foram gastos com escritório de advocacia e com verba de gabinete, 
mas não se esclarece como; que se gasta mensalmente uma fortuna com transporte escolar e 
merenda, mas se forem fazer uma visita nos estabelecimentos de ensino, poderão ver que não 
ainda não há merenda nas escolas nem transporte escolar, não tem bebedouros e que os alunos 
não podem tomar água gelada; no entanto, o recurso do FUNDEB continua sendo repassado 
normalmente, o município está regular; quanto ao piso dos professores, a lei diz que pode ser 
usado o mínimo de 60%, tanto que esta casa aumentou para 70%, e ainda assim, o prefeito não 
quer pagar; que o procurador do município tem um entendimento equivocado do piso, cuja lei é 
diferente da lei do Plano de Cargos e Remuneração, fazendo confusão entre os dois; instigou os 
vereadores a compararem o salário dos professores com os cargos comissionados criados 
recentemente pelo poder executivo, que são ocupados por pessoas que não chegaram a concluir o 
nível fundamental e que, assim, verificarão o que é inversão de valores; que de forma injusta o 
prefeito fez uma lei que reajusta o salário do professor readaptado, que adoeceu no local de 
trabalho, e que passará a receber o salário de início de carreira, desconsiderando as décadas de 
carreira.

A senhora vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que o secretário municipal de 
educação foi convidado a esclarecer a situação na sala das comissões da câmara, diante dos 
vereadores, que apresentou uma planilha informando os investimentos da secretaria; e como 
parlamentar, a vereadora disse que o que os profissionais do magistério questionam tem amparo 
nas leis e que se hoje o município não tem condições de cumprir, foi por falta de planejamento; e 
que esta casa não vai aceitar as determinações do executivo de “goela abaixo”; disse que a câmara 
solicita da secretaria mais transparência, mas o conselho municipal de educação, os profissionais 
de magistério e toda a categoria também deve ter um retorno do secretário; e acredita que não é 
somente a secretaria de educação que deve ser enxuta, mas as demais também, no entanto, 
continuam contratando pessoas e criando cargos para outras secretarias, pois se o município não 
há recurso para a educação, não se deve gastar mais nas outras áreas do município.

Não havendo mais inscritos, a senhora presidente solicitou que fosse formada uma comissão por 
parte dos vereadores e dos representantes da categoria da educação para debater sobre os temas 
pontuados. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às 10:30 horas.


