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LEITURA DE TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA 

 

VOTAÇÃO DO CONTEÚDO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR 

Aprovada por unanimidade 

 

EM QUESTÃO DE ORDEM, a senhora vereadora Alice Almeida solicitou à Mesa que fosse feito 1 

minuto de silêncio em memória do senhor Luis Souza, cidadão paragominense, que foi pai do ex-

vereador Paulo Sérgio e sogro da ex-vereadora Aurizélia Souza. 

 

A Mesa consentiu. 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

PROJETO DE LEI Nº 037/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo 

Autoria da Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro 
ASSUNTO: Institui o curso complementar preparatório para vestibulares e Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), no município de Paragominas-PA, aos estudantes que cursam e/ou 
cursaram o Ensino Médio. 



PROJETO DE LEI Nº 041/2017.  
INTERESSADO: Poder Legislativo 

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Institui a Semana Municipal para conscientização e apoio aos portadores das doenças 
de Alzheimer e Parkinson no âmbito do município de Paragominas e dá outras providências. 

A Senhora Presidente encaminhou os mesmos às comissões. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro deu início falando da visita do Ministro Helder 

Barbalho, oportunidade na qual apresentou ao mesmo ofício solicitando providências no sentido de 

conseguir para o município carteiras de trabalho, pois não estão sendo oferecidas no município. Em 

seguida, falou sobre a Feira Agropecuária dizendo que é um evento de alto custo para o cidadão e 

que grande parte da população não está podendo usufruir desta festa tradicional no município. 

Posteriormente, comentou sobre o serviço oferecido pelo SINE, dizendo que apenas uma pequena 

parcela, 5% das vagas de emprego são conquistadas através do órgão, e pede à prefeitura que as 

vagas de trabalho na reforma do hospital municipal e em outras da municipalidade sejam 

preenchidas através do SINE. 

A vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que se solidariza com aquelas pessoas que não tem 

a oportunidade de emprego, que é muito procurada por pessoas desempregadas, e imagina a 

dificuldade do cidadão que não tem condições de suster a família. Almeja que este município gere 

mais empregos para que essas pessoas sejam absorvidas pelo mercado de trabalho. Em seguida, 

falou sobre a inauguração da PA 125 que é uma conquista que alegra a população. Que o governador 

foi muito feliz em sua fala durante o evento ao dizer que muitos cidadãos que pagam seus impostos 

não passaram pela rodovia, mas espera que aqueles que usufruam deste bem, saiba valorizar. 

Comentou que deveriam ser preservadas as árvores, sobretudo, as castanheiras, ao longo da 

rodovia, entretanto, algumas pessoas derrubaram essas árvores que tinham décadas de vida. 

Ventilou sobre a palestra proferida pelo secretário de estado Adnan Demachki, que apresentou o 

projeto da ferrovia paraense, e acrescentou que ela mesma talvez não veja o trem passar, mas os 

seus filhos o verão e que sabemos o quanto a ferrovia favorece a economia, diminuindo 

consideravelmente os custos de transporte. Por último, disse que Deus deve cuidar de cada um, se 

ele não estiver à frente dos nossos projetos e não cuidar de nós, nada seremos. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que esta Casa está lotada nesta manhã e espera que 

seja sempre assim. Parabenizou aos servidores do departamento de trânsito, presentes à sessão, 

pelo belo trabalho que realizam e que, sem dúvida, temos o melhor trânsito do estado em virtude 

desses servidores. Reforçou a cobrança quanto à emissão da carteira de trabalho, dizendo que este 

é um apelo seu e também de outros vereadores, pelo que se reuniu a diversos deputados na busca 

de uma solução para o fato, não estamos parados em relação a isso, mas infelizmente, isso não flui, 

com a alegação por parte daquelas autoridades, que falta um esforço por parte da União. Em se 

tratando da Agropec, disse que é a maior festa não só do município, mas da região, e que falta mais 

compreensão por parte da administração, e que em tempos de “vacas gordas”, deve-se cobrar 



preços mais elevados nos shows, entretanto, na atual situação financeira que o país vive, deveriam 

ser cobrados valores mais compatíveis, oportunizando que a população em geral possa usufruir, 

pois assim, está afastando a clientela. Da forma que está acontecendo, os próprios investidores não 

estão obtendo um retorno pela falta de público. Que muita gente que vai à festa, não é pelo show, 

e sim, por um tradição. E espera que estes vereadores se unam no sentido de convencer os 

organizadores do evento a mudarem esse formato. Por fim, cobrou a apresentação dos projetos 

que criam o conselho e o fundo municipal de cultura, pois precisamos evoluir em todos os sentidos, 

e permitir que os expoentes da cultura e do desporto do município possam desenvolver seus 

trabalhos. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira cumprimentou a todos e comentou sobre a questão da 

carteira de trabalho, dizendo que um país em que o governo não tem condições de oferecer a 

carteira de trabalho está à beira da ruína. Não precisamos nos enganar, pois sabemos que a política 

do governo atual é o desmonte de todos os direitos conquistados pelo trabalhador, e a carteira de 

trabalho não está sendo oferecida também por isso. Em seguida, falou sobre a feira agropecuária, 

dizendo que nunca uma abertura de feira foi tão fraca como a deste ano e acha que o poder público 

deveria contribuir com os custos da feira para que a população possa participar deste evento que é 

tradicional e um dos melhores não só da região, mas do país. Fará um projeto de lei para que a 

municipalidade contribua com um percentual de 60% das despesas. 

Em aparte, o vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que discorda, pois temos coisas mais 

importantes para o município cuidar nesse momento de crise do que financiar festa. Acredita que 

os organizadores do evento deviam considerar a atual situação econômica da população e se 

readequar. 

Em aparte, o vereador João de Castro Glória concorda com o vereador Mauro Roberto, dizendo que 

em outros momentos, a administração municipal já arcou com despesas de shows, atendendo ao 

clamor da população, liberando a portaria. 

Em aparte, a vereadora Alice de Almeida disse que concorda em parte com cada um, basta saber de 

onde a fonte irá sair, por exemplo, no ano passado, a prefeitura gastou mais de R$ 1 milhão em 

publicidade e acredita que seria mais útil contribuir com um evento desta magnitude. 

Com a palavra, o vereador Mauro Roberto disse que o município deve investir em cultura, que é 

uma questão importante a se investir sim, oferecendo opções às pessoas, especialmente aos jovens, 

que ingressam no mundo de crimes pela falta de opções. Em seguida, falou que fica feliz pelo fato 

de o maior projeto da Amazônia ter sido idealizado pelo ex-prefeito de Paragominas, Adnan 

Demachki, atualmente ocupando o posto de secretário de estado. E se alegra que os políticos do 

município estejam desenvolvendo um trabalho de responsabilidade não só pelo município, mas pelo 

estado. 

Vereador João de Castro Glória comentou sobre o trabalho realizado pelo departamento de trânsito 

do município, que é referência no estado. Sobre a vinda do governador para inaugurar a PA, não 

entende a razão pela qual se faz tanta festa, já que os políticos não fazem mais do que sua obrigação 

e que a pavimentação da rodovia é um direito da população, mas ninguém fala de outras questões 



que deveriam ter mais atenção, como a escola Presidente Castelo Branco, cuja situação está 

calamitosa, que os assassinatos continuam acontecendo no município e não se toma providência. 

Que temos um prefeito que é do mesmo partido do governador, um ex-prefeito que é secretário de 

estado e é do mesmo partido, uma presidente da câmara que é também do mesmo partido, ainda 

assim, ninguém consegue colocar mais policiais no município ou resolver o problema dessa escola. 

Em aparte, a vereadora Alice de Almeida disse que na visita do vice-governador foram apresentadas 

diversas demandas como da escola de nível médio e a questão da segurança, que em resposta este 

afirmou pensar que na cidade não haviam esses problemas, pois o que se falava de Paragominas é 

que esta é uma cidade perfeita. 

A vereadora Fabiana Santos Silva disse que não é de seu costume apresentar requerimentos na 

Casa, pois as suas demandas são feitas através de ofício às secretarias competentes. Parabenizou 

ao prefeito, pois acaba assumindo certas responsabilidades que são do estado, exemplificou à 

escola da Gleba 22 que é de competência do estado, mas é o prefeito que está fazendo acontecer. 

Em aparte, o vereador João de Castro Glória questionou se podemos admitir que uma cidade cujo 

prefeito é do mesmo partido do governador não tenha uma escola com condições favoráveis de 

ensino, em que os seus alunos, jovens desta cidade corram risco de vida, podendo o teto da escola 

despencar sobre suas cabeças. 

Com a palavra, a vereadora Fabiana Santos Silva disse que no seu argumento não comentou sobre 

a obrigação do estado, mas sobre as realizações do prefeito local. 

O vereadora Antonio Ailton Dias Mendes disse que é um apoiador dos projetos que venham para a 

melhoria deste município e comentou em seguida sobre a feira agropecuária, dizendo que não 

acredita que a prefeitura deva arcar com as despesas da feira agropecuária, pois este recurso 

poderia servir para adquirir uma patrulha mecanizada para as estradas e vicinais, melhorando a vida 

dos colonos. Também parabenizou o trabalho do departamento de trânsito do nosso município que 

faz jus a todos os elogios e que apoia o aumento salarial destes servidores conforme projeto de lei 

que está em pauta. 

O vereador João de Castro Glória disse que concorda com o aumento salarial destes servidores, mas 

não concorda que para isso, tenham que aumentar a quantidade de multas, criando nesta cidade 

uma verdadeira fábrica de multas que é a função desta secretaria que se está criando.  

Não havendo mais inscrições... 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 

REQUERIMENTO Nº 182/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Faixa de pedestre em frente ao projeto juquinha. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 



 

REQUERIMENTO Nº 185/2017.  

Autoria da Vereadora Fabiana Santos Silva 

ASSUNTO: Limpeza e manutenção da estrada da colônia independência (conhecida como estrada do Sadir).  

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2017                 

INTERESSADO: Poder Legislativo  

ASSUNTO: Institui o programa de estágio remunerado no âmbito da Câmara Municipal de Paragominas, e 

estabelece outras providências.  

EM DISCUSSÃO: A senhora presidente salientou que hoje estamos votando a resolução, porém, dando 

destaque especial aos artigos 2º, 7º e 12º, que serão discutidos e votados na próxima sessão ordinária. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 

PROJETO DE LEI Nº 026/2017.  

INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Pública Municipal, reestrutura o quadro 

de cargos em comissão e funções gratificadas e dá outras providências.  

EM DISCUSSÃO: A vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro solicitou que esse projeto seja retirado de 

pauta por diversas questões que precisam ser analisadas com mais critérios, já que o mesmo não pôde ser 

analisado pela comissão de economia na casa. Comentou ainda que há no projeto a criação dos cargos de 

procurador, entretanto, o projeto não cria a Procuradoria, portanto, acredita que há meios de melhor 

apresentar esta questão, oferecendo mais transparência e apresentou as recomendações da OAB que 

repudia a criação do cargo dizendo que é uma verdadeira farra do dinheiro público. Além disso, a vereadora 

disse que vota contra o projeto, pois não admite que a arrecadação seja baseada numa estimativa de multas, 

que se fosse de outras fontes, como o DPVAT e o IPVA, concordaria, mas não concorda que o recurso 

provenha de multas, penalizando o cidadão. O vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que este 

projeto está sendo debatido ostensivamente pelas comissões há vários meses e não concorda com os 

argumentos da vereadora, que não fazem sentido, tampouco pode concordar com os termos utilizados pela 

OAB, como “cabide de emprego”, até mesmo por desconhecer esta reunião com a OAB, já que a câmara não 

foi convidada, além do mais, este município tem se provado diferente dos demais, respeitando o dinheiro 

público e nunca criando cabides de empregos; já quanto à questão das multas, também discorda, haja visto 

que não vai dobrar a quantidade de multas, o que vai ocorrer é que o recurso que seria repassado ao estado, 

ficará no município, pois este se adequou para assumir competências que antes eram somente do estado; e 

disse se sentir agredido quando a vereadora afirma que o projeto não está sendo votado com 

responsabilidade; e disse que o ex-vereador e ex-presidente desta Casa, João Bosco Silva Almeida, que é 

esposo da vereadora Alice de Almeida, jamais deixaria de votar neste projeto. Em questão de ordem, a 

vereadora Alice de Almeida, disse que o vereador Mauro Roberto deveria respeitar o cargo da vereadora, 

pois é ela quem está hoje aqui, e que não está sendo infantil ao se manifestar contra, pois está baseada no 

relatório da OAB e do Ministério Público, além de que como vereadora tem a prerrogativa de votar como 



quiser, seja sim, seja não. Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que este projeto está há seis meses 

na casa e já está passando da hora de darmos uma sentença, seja favorável ou contrária. Não estamos 

discutindo o organograma, mas adequação à modernidade do gerenciamento público e com a sequência 

desta estrutura, será realizado o organograma pela própria administração. Com relação à questão das multas, 

não vai virar uma “fábrica de multas”, que realmente se prevê um incremento em 50%, as multas serão dadas 

dentro do necessário e se estas permanecerem as mesmas do ano passado, o incremento será o mesmo, 

haja visto que atualmente, 50% desse recurso fica com o estado, mas agora, o município terá autonomia e 

esse valor ficará aqui. E é importante que se determine um piso para os servidores do departamento e não 

um teto. Com relação à OAB e ao Ministério Público, que se manifestaram, é muito importante para que 

estes vereadores definam o seu voto, são entidades que gozam de respeito e contribuem para o 

gerenciamento das questões públicas no país, que algumas vezes há as divergências, mas é importante que 

estes vereadores se posicionem hoje. Vereador Francisco Lopes disse que com esta nova configuração 

teremos um quadro efetivo maior, melhorando ainda mais o trânsito da cidade num momento em que a 

cidade está em amplo desenvolvimento, por isso, é favorável à criação da secretaria. Vereador Hesio Moreira 

Filho disse que o projeto foi tratado na casa com muito carinho e agradeceu a todos os colegas vereadores 

da comissão de justiça que entenderam a necessidade de realizar mudanças no projeto, atendendo as 

recomendações do Ministério Público e da OAB, e entende que este projeto vem para modernizar a gerência 

do administração pública. E disse que a comissão de justiça realizou reunião aberta com todos os vereadores 

e que o projeto somente foi adiante quando a prefeitura sanou as dúvidas destes edis enviando os 

documentos solicitados por estes. Em seguida, falou sobre a criação de cargos de procurador concursados 

fará com que o município esteja na vitrine do estado, e que apresentou esta proposta em conferências em 

outros municípios, o que foi muito aplaudido. Comentou ainda sobre a questão do trânsito, que Paragominas 

tem um trabalho diferenciado; disse que irá apresentar requerimento para que os munícipes tenham placas 

do município para que o IPVA retorne para os cofres da nossa cidade. Vereador João de Castro Glória disse 

que já esperava que esse projeto gerasse todo esse debate; percebeu que a vereadora Alice de Almeida foi 

bastante atacada, não sabe se por esta ser mulher, mas foi ela talvez a vereadora que mais estudou este 

projeto; que não é o fato de o vereador Mauro Roberto ter vários mandatos que deve se achar melhor e mais 

inteligente que os de um mandato, pois enquanto este estava no gabinete do prefeito pedindo emprego, ele 

e a vereadora Alice de Almeida estava nas ruas ouvindo as reivindicações do povo; e disse que o vereador 

Mauro Roberto deve respeitar a opinião de cada um; o projeto foi amplamente debatido, inclusive pela sua 

comissão de economia, mas algumas informações não foram apresentadas à sua comissão, como a planilha 

de arrecadação do estado; disse que os vereadores se contradizem, pois se dizem que o departamento de 

trânsito é referência, por que há a necessidade da criação de uma secretaria? Em aparte, o vereador Mauro 

Roberto Dias de Oliveira disse que em nenhum momento desrespeitou a vereadora Alice de Almeida, pelo 

contrário, citou seu nome de forma respeitosa, inclusive o de seu esposo, e até lhe deu conselho; sabe que 

o vereador tem direito ao contraditório e no seu papel de vereador, apresentou também a sua visão. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por maioria de votos. 

 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 

PROJETO DE LEI Nº 040/2017  

INTERESSADO: Poder Executivo 
ASSUNTO: Altera a Lei Municipal nº 938, de 05/07/2017, “Institui o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do 
Município de Paragominas. 
EM DISCUSSÃO: Nenhum. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 



PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

A vereadora Alice de Almeida disse que o seu voto contrário ao projeto 026/2017 foi pelo fato de 

não ter tido oportunidade de melhor estudar o projeto e por haver neste muitas questões dúbias. 

A vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que depois de muito trabalho, o executivo pode 

melhor trabalhar e que será um avanço para o município. Com relação à ferrovia paraense, disse 

que ano que vem já se dará início à construção da mesma e que terá 1312km de extensão e que é 

muito importante para o nosso estado. 

O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes agradeceu a presença de todos e pelos debates dos 

colegas. 

Não havendo mais inscrições, a senhora presidente em exercício agradeceu a presença de todos e, 

não havendo mais assunto a tratar, declarou encerrada a sessão às 12:10 horas. 
 


