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Presentes ainda os vereadores
01- Alice Tatiane de Almeida Leandro
02- Antonio Batista Oliveira Lopes
03- David Sodré Honorato
04- Francisco Lopes da Silva
05- Hesio Moreira Filho
06- João de Castro Glória 
07- Manoel Brasilino da Fonseca
08- Antônio Ailton Dias Mendes 
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:

Projeto de Lei Nº 002/2018 – Poder Legislativo
Autoria do vereador João de Castro Glória
Assunto: Dispõe sobre a responsabilidade de empresas prestadoras de serviço público de 
pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas, bem como a garantia dos serviços executados no 
município de Paragominas e dá outras providências.

Projeto de Lei Nº 003/2018 – Poder Legislativo
Autoria do vereador João de Castro Glória
Assunto: Autoriza a criação do programa de aproveitamento de terrenos baldios do município de 
Paragominas para o cultivo de hortaliças e dá outras providências.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE

A senhora presidente concedeu a palavra ao presidente do SIMPEMP, professor Ednaldo Colares, para falar 
em relação à greve do magistério que se estende pelo seu trigésimo terceiro dia. O senhor presidente do 
SIMPEMP, agradeceu pela oportunidade de se expressar neste plenário esta manhã e agradeceu também à 



comissão de educação por acompanhar as discussões desses 33 dias de greve. O professor comunicou que 
à convite do presidente da comissão de educação do poder legislativo, houve uma reunião na sexta-feira, 
16, com a categoria do magistério, onde foram elaboradas propostas exequíveis no intuito de chegarmos a 
uma solução às demandas da categoria. O professor Colares garantiu que todas as suas reivindicações 
estão pautadas em lei, dentre as quais o plano de cargos e salários da categoria, a qual o senhor prefeito 
comunicou que não terá condições de cumprir, mesmo sendo lei municipal. O professor disse que há alguns 
ataques por parte do poder executivo, indo informar nas redes sociais, inverdades sobre as demandas da 
categoria, inclusive se detendo a algumas pautas já vencidas como, por exemplo, o recurso do precatório 
do FUNDEF. Disse que as pautas apresentadas em 2018 são antigas, de quando ainda não havia sindicato 
da categoria, e foram levantadas pelo SINSEP. Ventilou que houve uma situação semelhante na esfera 
estadual em que o governador do estado teve que pagar valores retroativos aos profissionais do 
magistério, por não haver cumprido a determinação do piso salarial. Falou, em seguida, sobre algumas 
questões irregulares que acontecem no âmbito do magistério, dentre as quais a quantidade de alunos nas 
salas de aula que supera as determinações legais, chegando ao dobro de alunos. O professor falou que a 
categoria está lutando para a melhoria da educação, e que a preocupação é o cumprimento de pautas que 
irão melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem do nosso alunado. Quanto à reposição das aulas, 
informou que será convocado o Ministério Público e Câmara, para debater a melhor maneira, de forma que 
não prejudique os usuários do sistema municipal de ensino. Disse que houve uma mobilização contrária à 
greve, supostamente formada de pais de alunos, que, no entanto, fôssemos verificar quem compôs o 
movimento no portal da transparência, são pessoas que compõem o quadro de servidores comissionados 
do poder executivo, isto é, estão lá defendendo aos interesses do prefeito. Informou que a dificuldade de 
resolver esse impasse, é que o prefeito se recusa a assinar o Termo de Ajuste de Conduta com as entidades 
mais o magistério, termo este que obriga as partes a cumprirem o acordado. Disse que os profissionais da 
educação estão cansados e que vão voltar para a sala de aula mais indignados, mais politizados. Acredita 
que os vereadores podem e devem cumprir o seu papel obrigando o executivo a cumprir a lei, seja abrindo 
uma CPI para tirarmos as dúvidas. Disse que não houve reajuste da categoria durante 8 anos e que a forma 
de reajustar é o piso nacional mais o plano de carreira, no entanto, o prefeito diz que no seu mandato não 
haverá reajuste. Não há como discutir IDEB com os professores se estes profissionais não tem os seus 
direitos garantidos. Disse que o sindicato constatou que há escolas que não possuem papel higiênico. Disse 
que o problema é sério e que é preciso que haja reflexão sobre isso. E propôs que haja uma audiência 
pública com os poderes e a categoria. Disse que o FUNDEB reprovou as contas da aplicação dos recursos e 
que isso é histórico no nosso município.

A Senhora Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro comunicou que no dia 7 de fevereiro esteve em 
Belém junto ao secretário de saúde, solicitando uma ambulância, com o intuito de direcioná-la para a 
Colônia do Uraim, devido à distância daquela comunidade da sede do município. Em relação à greve do 
magistério, disse que a câmara está disposta a ouvir a categoria, mas que a câmara espera que haja uma 
solução. Ouviu nesta manhã, que não houve um acordo da categoria com o poder público, e lamentou por 
isso, pois já são 33 dias sem aula. Solicitou à presidente que cobre do poder executivo o envio a esta casa 
de leis o relatório da aplicação do recurso do FUNDEF. Disse que a câmara está disposta a resolver o 
problema juntamente com a categoria e fica triste de saber que as reivindicações não serão ajuizadas, pois 
sabe que dentro de alguns meses haverá outra greve, já que as reivindicações da categoria não são 
atendidas, e acredita que o prefeito deve tentar cumprir a lei nesse momento, e quiçá ouvir uma terceira 
opinião jurídica, pois este problema está se equiparando ao problema que é do Brasil onde não chegamos 
aos acordos.



O Senhor Vereador João de Castro Glória disse que começamos este ano de forma ruim na política local: no 
aniversário da cidade foi gasto uma fortuna com uma banda que não agradou; o primeiro jogo do time do 
município aconteceu a portões fechados; por último, deixaram cair a ponte do Potiritá. E questionou por 
que em nosso município deixam as coisas acontecerem para depois resolver. Ademais, disse que há uma 
verdadeira guerra onde colocam a população contra os nossos professores. Isto não é correto. Disse que 
esteve visitando as instalações dos professores na aldeia Amanaye, onde lhe foi oferecido o espaço para 
dormir, tendo o vereador preferido dormir fora, pois ali, não havia condições de se instalar. Espera que 
cheguemos a uma solução para que os nossos 25 mil alunos não saiam prejudicados e pede que os 
professores tenham bom-senso e encerrem a greve.

O Senhor Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que o momento é histórico em nosso município, 
pois nunca antes uma greve se estendeu tanto, e a câmara está tentando colaborar nesse diálogo, para 
juntar as partes, os vereadores estão no direito de grevar e lutar para que seus direitos sejam preservados. 
Dentre as pautas da categoria há uma lei que o vereador ajudou a aprovar, então não pode ficar contra a 
pauta da categoria. Acreditava durante a reunião ocorrida na sexta, que chegaríamos ao fim desse impasse, 
já que o prefeito aceitou a reunião e o sindicato flexibilizou a pauta, no entanto, o prefeito não assinou o 
TAC, razão pela qual, não chegamos a uma conclusão. E isso passa a ser um problema de toda a sociedade, 
em que todos estão preocupados. Pensa na situação destes profissionais que são professores e também 
são pais. Acredita que estes professores pensam em encerrar a paralização, mas devem pensar ao mesmo 
tempo nos seus direitos, que ao encerrar a greve, sabe que nunca terão os seus direitos preservados. E 
espera que cheguemos ao final desta semana com uma solução para a greve.

O Senhor Vereador David Sodré Honorato parabenizou a todos os professores que são guerreiros e tem 
certeza de que se estes vereadores fossem professores, estariam todos aliados a essa luta. E disse que 
assim como o salário dos vereadores foi reajustado, estes vereadores deveriam lutar pelo reajuste do 
salário dos professores também. Que toda a sociedade está aflita e que esta greve já está repercutindo em 
nível nacional. E solicita aos vereadores que se reúnam com o prefeito para saber o porquê de ele não ter 
assinado o documento.

A Senhora Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz cumprimentou a todos e disse que a lei é só uma, e 
não entende porque há entendimentos diferentes, e disse que pergunta a si mesma: por que esperarmos a 
greve ao invés do cumprimento da lei. Torce para que tudo isso sirva de lição para todos nós.

A Senhora Presidente Denise Gabriel disse que nenhum dos senhores vereadores e dos professores 
gostariam de estar vivendo este momento e disse que a câmara está à disposição. Que hoje o prefeito não 
se encontra na cidade, mas amanhã estará, podendo se reunir com a câmara. E que podemos realizar mais 
uma reunião com a assessoria jurídica. Que esta casa, através de suas comissões, precisa acompanhar os 
gastos públicos, e dar eficácia à aplicação dos recursos, acompanhando as licitações. Isso é trabalho, não é 
falácia, não é só gritar na rua. Devemos colocar todas as contas à mesa, e se coloca à disposição de estar 
nessa luta, desde que com estas condições. Somente falar, não adianta.

PASSOU-SE À ORDEM DO DIA

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 252/2017 – Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho



ASSUNTO: Encaminha a minuta de anteprojeto de lei que cria o Programa Municipal de Arborização Urbana 
de Paragominas.
EM DISCUSSÃO: Não houve.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 016/2018 – Autoria do vereador Fabiana Santos Silva
ASSUNTO: Manutenção das ruas e avenidas do bairro Nova Esperança.
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 017/2018 – Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva
ASSUNTO: Manutenção da travessa de acesso da Rua Santa Izabel (bairro Célio Miranda – loteamento 
Cidade Nova) à Avenida Samuel Câmara (bairro Camboatã).
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 018/2018 – Autoria do Vereador Manoel Brasilino da Fonseca
ASSUNTO: Construção de uma parada de ônibus (abrigo) na Rua Vila Nova, nas proximidades da rodovia 
dos pioneiros com o bairro Aragão.
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 019/2018 – Autoria da vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro
ASSUNTO: Readequação das faixas de pedestres em torno do Ginásio de Esportes.
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

REQUERIMENTO 015/2018 – Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva
ASSUNTO: Colocação de galerias pluviais nos bairros Camboatã I e II; Paraíso e Novo Camboatã; bem como 
a manutenção das vias públicas destas localidades.
EM DISCUSSÃO: Nenhum.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Não havendo inscritos, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada 
a sessão às 11:20 horas.




