
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 038/2018

2º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA

Data: 22/11/2018 Início: 09:00h Encerramento: 11:00h

Presidência Vereadora - Presidente
Vereadora Vice-Presidente 

Denise Terezinha Gabriel
Tatiane Helena Soares Coelho

Secretariado Vereadora – 1ª Secretária
Vereadora – 2ª Secretária 

Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
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:
Ofício nº 1855/2018/SEMS/DVS/DEPI.
ASSUNTO: Abertura do Dezembro Vermelho.

Ofício nº 1135/18 – SEC/TCM.
ASSUNTO: Cópia da Resolução nº 13.685, de 15 de fevereiro de 2018.

À Câmara Municipal de Paragominas.
ASSUNTO: Pedido de autorização para o Excelentíssimo Sr. Paulo Pombo Tocantins 
ausentar-se do país. 

Ofício nº 472/DIR/IPMP/2018.
ASSUNTO: Balancete Financeiro IPMP-Outubro/2018.



LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA:
PROJETO DE LEI Nº 029/2018.
INTERESSADO: Poder Legislativo
ASSUNTO: Institui no Calendário Comemorativo do Município de Paragominas/PA, o 
Dia do “DeMolay”, a ser comemorado anualmente no dia 18 de março.  

PROJETO DE LEI Nº 030/2018.
INTERESSADO: Poder Executivo
ASSUNTO: Dispõe sobre a aprovação do Projeto de Urbanização denominado 
loteamento Vale dos Lírios. 

PROJETO DE DECRETOS LEGISLATIVOS 002/2018 À 014/2018.
INTERESSADO: Poder Executivo
ASSUNTO: Concede títulos de mérito municipal Vereador José Bonifácio da Rocha 
/2018 e dá outras providências.

Encaminho os mesmos às Comissões. 

TRIBUNA POPULAR:
A Presidente informou que hoje haveria o uso da Tribuna Popular, conforme a 
Resolução 002/2001, pelo Sr. Manoel Dias dos Santos, Presidente da Associação dos 
Mini e Pequenos Rurais da Colônia Beira Rio, que compareceu a esta Casa de Lei para 
manifestar insatisfação em relação as grandes injustiças, abusos e as perseguição 
vivida por esta Comunidade que a mais de 18 anos vem produzindo alimentos neste 
município.

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE
Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou os presentes e requer que 
seja feita uma Audiência Pública, pois terá mais visibilidade e dará mais força ao 
movimento “TODOS CONTRA A CELPA”. Explicou que como funciona a cobrança da 
conta de energia. Explanou algumas soluções para que os manifestantes possam 
reivindicar seus direitos. Relatou que os manifestantes podem contar com a Câmara 
Municipal de Paragominas e com os demais órgão competentes.
A presidente propôs ao representante do movimento “TODOS CONTRA A CELPA” que 
se todos concordassem a Gerente da Rede Celpa pode vim a esta Casa de Leis 
imediatamente para demais esclarecimentos.

Vereador Francisco Lopes da Silva sugeriu que todos os vereadores acompanhem os 
manifestante até o escritório da Empresa Celpa em Paragominas.



Vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou a todos e destacou que passou pela 
mesma situação dos manifestantes da Comunidade Beira Rio, que estão reivindicando 
seus diretos, visto que estão passando pela aflição de uma possível reintegração de 
posse. Prestou seu total apoio e solidariedade aos moradores da Colônia Beira Rio. 

Vereador Antonio Batista de Oliveira Lopes cumprimentou a Mesa Diretora e o 
público presente destacou que a Justiça Brasileira está se posicionando de forma 
errônea em relação aos pequeno produtores e moradores da Comunidade Beira Rio, 
uma vez que estes residem nesse lugar a 18 anos, pessoas nasceram, cresceram e 
agora desenvolvem trabalho essenciais nessa Comunidade, como a produção de 
alimentos que são vendidos e consumidos em nosso município. Expôs que o Jurídico 
desta Casa de Leis deve ficar à disposição desse movimento, para dar todo suporte 
jurídico a estes manifestantes e não podemos deixar que seiscentas famílias sejam 
despejadas.

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz saldou o público presente e informou que 
também cresceu no interior, trabalhando com a terra e produzindo alimentos. 
Destacou que irá se empenhar em ajudar os pequenos produtores rurais com seus 
contatos políticos, como o Senador eleito, Zequinha Marinho.

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou a todos e relatou que 
está disponível para ajudar os moradores da Comunidade Beira Rio e irá se comunicar 
com o próximo Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, para que este possa 
interceder por esta Comunidade. Expôs que lamenta pela despedida dos médicos 
cubanos de nosso país, em especial os médicos que atuavam em nosso município. 
Solicitou que uma reunião com o Secretário de Saúde do município para este prestar 
informações de como ficará o quadro de médicos do município, após a saída dos 
médicos cubanos. Em relação ao movimento “TODOS CONTRA A CELPA”, destacou que 
deseja que seja realizada uma Audiência Pública com os principais representantes da 
Celpa, para prestar mais esclarecimentos aos consumidores de energia deste 
município. Salientou que esta disposição dos dois movimentos para ajudar no que for 
preciso.

Vereador Hesio Moreira Filho saldou a todos e destacou que está com os Pequenos 
Produtores Rurais e que irá providenciar um Mandado de Imposição para ajudar estas 
famílias que estão sendo ameaçadas de despejo. Salientou que como advogado já 
protocolou várias ações contra a Celpa, em relações a multa abusivas cobradas por 
esta empresa. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho cumprimentou a todos e destacou que não 
podemos aceitar esse despejo de seiscentas famílias. E que uma reunião deve ser feita 
com uma Comissão da Comunidade Beira Rio, para encontrar soluções em relação a 
desapropriação de terras. 



Questão de Ordem Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes destacou que o 
movimento, “TODOS CONTRA A CELPA” não pode parar, deve continuar para ter 
eficácia. Expôs que em 2017 houve uma Audiência Publica, no entanto pouca pessoas 
compareceram para reivindicarem seus direitos. Por isso essa manifestação deve ser 
torna um movimento atuante e que cresça a cada dia. E que devemos sair do 
comodismo, pois são nossos direitos que estão sendo violados.

Vereador David Sodré Honorato saldou o público presente e solicitou que todos 
verifiquem o tanto de imposto que são cobrados em seus talões de conta de energia. 
Destacou que devemos cobrar primeiramente no município de Paragominas, 
reduzindo o valor da iluminação pública do município, uma vez que o preço que está 
sendo cobrado é alto. Solicitou o apoio de todos os Vereadores para que juntos lutem 
a favor da redução da taxa de iluminação pública.

Questão de Ordem Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro destacou que os 
políticos tem o poder de reduzir a conta de energia dos consumidores e não a Empresa 
Celpa. A culpa recai somente sobre a Celpa, mas quem é culpado pelos valores 
absurdos são os políticos. Destacou que ao população paragominenses paga tão caro 
pela energia e até o talão de energia é de péssima qualidade. Que todos devem se unir 
para resolver esse problema que afeta toda a população paragominense. 

PASSOU-SE A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA
Não houve.

PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
PROJETO DE LEI Nº 028/2018
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho
ASSUNTO: Denomina-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Alexandre Sylvan 
Machado a Escola Conto de Fadas localizada na Colônia Oriente.
EM DISCUSSÃO: Sem discussão.
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS

Não havendo mais inscritos, a senhora Presidente agradeceu a presença do público e 
declarou encerrada a sessão às 11:00 horas.


