
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 030/2017 

2º PERÍODO – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA  

Data: 12/09/2017 Início: 09:15h                        Encerramento: 10:42h 
Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel 
 Vereadora-Vice 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 

 

EM SEGUIDA, 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 048/2017.  
INTERESSADO: Poder Executivo  
ASSUNTO: Dispõe sobre o Plano Plurianual, para o período 2018-2021 e dá outras providências  
 
PROJETO DE LEI Nº 049/2017.  
INTERESSADO: Poder Executivo  
ASSUNTO: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências.  
 

A Senhora Presidente encaminhou o mesmos às comissões permanentes. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador David Sodré Honorato disse que foi relator do Projeto de Lei que dispõe sobre o reajuste 

salarial dos servidores do departamento de trânsito do município, e tendo solicitado parecer ao 

mesmo, não foi atendido; que em seguida, o poder executivo solicitou que o mesmo fosse retirado 

de pauta, por conter erros, entretanto, o vereador acredita que, ainda assim, o parecer devia ter-

lhe sido encaminhado. Em aparte, a vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse discordar 



que o executivo solicite a retirada de pauta de projetos sem uma justificativa para estes vereadores 

que, por sua vez, são representantes da população e merecem respeito. Com a palavra, o vereador 

David Sodré Honorato disse que não sabe por que o projeto foi retirado de pauta, e que o relator 

merecia tanto uma justificativa por parte do poder executivo quanto o parecer da assessoria jurídica 

desta casa de leis, conforme solicitado. Em aparte, o Vereador Hesio Moreira Filho disse que 

deveríamos encaminhar ofício ao poder executivo solicitando a devida justificativa, e acredita ainda 

que a assessoria jurídica da prefeitura não tem autoridade para retirar o projeto desta casa de leis, 

que o mesmo deveria acontecer através de solicitação assinada pelo prefeito. O vereador Mauro 

Roberto Dias de Oliveira disse discordar destas ações que já se tornaram uma prática, entram e 

saem do legislativo, desrespeitando o regimento interno. A senhora presidente vereadora Denise 

Terezinha Gabriel disse que no caso deste projeto, o regimento interno foi respeitado 

integralmente, já que é prerrogativa do autor do projeto a sua retirada de pauta; quanto ao parecer 

jurídico, disse que este não é automático, é estudado, e enquanto estava em processo, o projeto foi 

retirado. O vereador David Sodré Honorato disse que solicitou parecer antes do poder executivo 

solicitar a retirada de pauta e acredita que devia ter-lhe sido enviado e se sentiu desrespeitado, que 

estes vereadores não são empregados do prefeito, e sim, da população, e que o prefeito não pode 

fazer o que bem entender, deve respeitar as comissões. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que na semana passada não pôde participar da 

sessão, pois precisou acompanhar a sua mãe que estava doente ao hospital municipal, e, naquela 

ocasião, houve um incêndio no mesmo, ocasião em que pôde viver na pele a consideração dos 

servidores da saúde para com os pacientes, dando total atenção aos mesmo; parabenizou também 

aos servidores da UPA que receberam os pacientes do hospital, bem como à direção da Casa de 

Saúde, que abriu suas portas para receber outra parcela dos pacientes. Em seguida, disse ainda que 

esta casa está sendo desrespeitada inclusive pelos secretários, já que no projeto de lei que trata dos 

plantões de servidores da saúde, a comissão na qual o mesmo tramita solicitou a presença do 

secretário para dar os devidos esclarecimentos, que não compareceu e não deu justificativa, 

desrespeitando inclusive a nossa Lei Orgânica. Falou ainda sobre o dever destes vereadores em 

visitar os estabelecimentos e instituições públicas, devendo neste momento, acompanhar de perto 

o prejuízo do hospital municipal. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e se referiu ao concurso 

intermunicipal de bandas por ocasião da semana da pátria e parabenizou à Secult, dizendo que 

realizamos em Paragominas, o melhor concurso de bandas marciais do estado; e cobrou, mais uma 

vez, o conselho e fundo de cultura do município, para que possamos ter o mais breve possível, esse 

conselho funcionando neste município. Quanto à retirada de projetos da sua tramitação, disse que 

isso pode trazer prejuízos ao poder legislativo, no entanto, devemos observar que é uma 

prerrogativa legal, e que os próprios vereadores já solicitaram a retirada de pauta de alguns 

projetos. Sobre os servidores do departamento de trânsito, disse que é uma classe muito 

desvalorizada, e que merece o reajuste, mas não só isso, que os mesmos deveriam lutar pelo piso 

salarial. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho cumprimentou a todos e disse que tomou conhecimento 

através do Diário Oficial em que três medidas deixam uma brecha muito grande que ameaça o 



royalty da mineração, já que as mineradoras podem abrir filial para outro estado ou município, 

transferindo os royalties para estes lugares. Sabemos que o nosso município se desenvolveu 

bastante depois que começamos a perceber os royalties das mineradores que aqui se instalaram e 

não podemos perder isso. Estes vereadores têm que compor a frente que vai lutar contra essa 

medida. 

Não havendo mais inscritos... 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

REQUERIMENTO Nº 192/2017.  
Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Implantação e revitalização de sinalização especial em frente às escolas Sophos, Anésia 
da Costa Chaves, Lions, Sônia Terzela, Educandário Menino de Deus, Fundação Bradesco e 
Presidente Castelo Branco.  
EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 
REQUERIMENTO Nº 194/2017.  
Autoria do Vereador João de Castro Glória 
ASSUNTO: Revitalização da sinalização vertical e horizontal da Avenida Belo Horizonte.  
EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 
REQUERIMENTO Nº 195/2017.  
Autoria do Vereador Hesio Moreira Filho 
ASSUNTO: Retomada da concessão de cestas de alimentos aos policiais militares membros do 19º 
B.P.M. que atuam em Paragominas.   
EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 
PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº 044/2017.  
INTERESSADO: Poder Executivo  
ASSUNTO: Dispõe sobre a reposição salarial dos servidores públicos municipais da administração 
direta e indireta do município de Paragominas e dá outras providências.  
EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado com emenda substitutiva por unanimidade dos vereadores presentes. 

 
PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 



 
PROJETO DE LEI Nº 016/2017.  
Autoria da Vereadora Denise Gabriel  
INTERESSADO: Poder Legislativo  
ASSUNTO: Denomina vias públicas dos Residenciais “Morada do Sol” e “Morada dos Ventos” e dá 
outras providências. 
EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 
PROJETO DE LEI Nº 017/2017.      
INTERESSADO: Poder Legislativo 
ASSUNTO: Cria o bairro denominado Tropical e dá outras providências.  
EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 
 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereador David Sodré Honorato disse que quem assinou o pedido de retirada de pauta do projeto 

que trata do reajuste salarial dos servidores do trânsito não foi o prefeito e sim o assessor jurídico 

da prefeitura. O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que com todo respeito ao 

posicionamento do nobre vereador, quando um projeto vem com timbre do executivo, pode ser 

assinado pelo prefeito, vice ou secretário, e não gostaria que isto se torne um “cavalo de batalha”, 

mas é tarde para ficarmos neste debate. A câmara pode exigir que todo e qualquer documento 

oriundo do executivo seja assinado pelo prefeito, mas acredita que é desnecessário. 

A senhora presidente agradeceu a presença do público, desejou uma ótima semana a todos e 

declarou encerrada a sessão às 10:42 horas. 

 


