
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 031/2017 

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

Data: 19/09/2017 Início: 09:20h                        Encerramento: 11:19h 
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 

Não houve. 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

Projeto de Lei Nº 050/2017-GP, de 13 de setembro de 2017, que “Cria cargo de provimento efetivo 
de AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO e o incorpora ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – 
PCCR dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Paragominas e dá outras providências. 
 

A Senhora Presidente encaminhou o mesmo às comissões permanentes. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Vereador David Sodré cumprimentou à Mesa e público presente, especialmente aos profissionais 

de saúde e servidores do departamento de trânsito do município. Comentou que talvez os 

profissionais do trânsito tenham vindo motivados pelo projeto de lei que trata da questão salarial 

da categoria, entretanto, a matéria ainda não foi encaminhada para a câmara, após ter sido 

solicitada pelo executivo a retirada de pauta na semana anterior. Quanto ao projeto que está em 

trâmite que se trata dos plantões dos servidores da saúde, este ainda está em análise pelas 

comissões. Ventilou sobre o congresso do PSB no último fim de semana, na cidade de Belém, e 



trouxe a notícia de que o partido tem interesse de lançar candidato para o cargo de deputado 

federal, tendo na figura do deputado Cássio Andrade, a grande aposta. 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou ao público e disse que antes do início 

da sessão, recebeu uma ligação do ministro Helder Barbalho e disse que está tratando com o 

ministro do trabalho da questão apresentada pela vereadora no tocante à carteira de trabalho que 

está em falta no município. Em seguida, disse que alguns munícipes lhe procuraram para informar 

que as contratações pela mineradora e as terceirizadas não estão realizando contratações através 

do SINE e esta solicitou que estes vereadores verificassem. Lembrou que na manhã desta quarta, 

uma comitiva desta câmara visitará à Hidro para tratar da questão das contratações. Comentou 

sobre a Rua Capim, no bairro Laércio Cabeline, chamando atenção para que o poder executivo 

providencie a manutenção daquela via pública, onde já houve uma morte durante as enxurradas 

devido às suas péssimas condições. Posteriormente, a vereadora comentou sobre o projeto de lei 

que está em tramitação o qual trata dos plantões, que o vereador Francisco Lopes pediu visto do 

mesmo com o intuito de melhorá-lo e enfatiza que estes vereadores não estão segurando o projeto. 

Vereadora Fabiana Santos Silva disse que apresentou requerimento que foi atendido através de 

uma parceria entre governo do estado e município, o qual objetivava o ensino médio nas colônias 

Gleba 22 e Nazaré, e que foi motivo de grande felicidade daquela população e a vereadora se sente 

muito grata por essa conquista. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou ao público e solicitou mais uma vez à Mesa 

para que interceda junto ao poder executivo no sentido de cobrar que seja apresentado a este 

parlamento o projeto de lei que cria o conselho municipal de cultura, bem como o fundo municipal 

de cultura. Em seguida, comentou sobre o projeto da saúde, que é preciso respeitar os trâmites 

legislativos, e foi solicitado vistas pelo vereador Francisco Lopes, que tem cinco dias para deliberar 

sobre o mesmo, o que vai protelar um pouco mais a aprovação deste projeto. Atribui a isso a 

inexperiência do vereador Francisco Lopes, pois a solução para o mesmo poderia ter sido dada 

ontem, mas espera que estes vereadores possam realizar duas votações no mesmo dia, em sessão 

ordinária e extra, e assim, não se delongue mais o assunto. Disse à presidente que esta casa precisa 

realizar algumas audiências públicas a pedido da população, uma das quais é para tratar da energia 

elétrica no município, cujos valores são muito altos, e solicita que a presidente Denise Gabriel possa 

presidir esta sessão. Outra questão que é tema de audiência pública é o gás, que em Paragominas, 

custa quase R$ 90 reais, isto é, R$ 30 reais a mais que na cidade vizinha. Em aparte, a vereadora 

Tatiane Helena disse que os representantes de gás no município já estiveram nesta casa, já houve 

muita conversa, e nada ainda foi solucionado. E que precisamos realizar o mais breve possível essa 

situação. Com a palavra, o vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que o Ministério Público já 

se colocou à disposição, e é importante que esta casa realize esta reunião em parceria com o MP. E 

disse que o povo deve se posicionar também e cobrar para não continuar pagando esse valor. 

Vereador João de Castro Glória agradeceu à Deus por mais esse dia, cumprimentou à mesa e demais 

vereadores, cumprimentou também ao público presente. Disse que nas últimas sessões preferiu 

ficar calado, mas há situações que não há como se omitir. Vários vereadores já usaram da tribuna 

para elogiar os servidores da saúde e do departamento de trânsito, mas quando chega a hora de 



aprovar projetos que vão beneficiar esses profissionais, ficam protelando, mas quando é um projeto 

de interesse do poder executivo, a celeridade é outra, votam sem pedir tantas vistas. O vereador se 

indigna com o posicionamento de colegas que têm essas atitudes e pede que se expliquem e usem 

a tribuna para dizer a razão pela qual pediram vistas. Sobre a questão do preço do gás, é um 

absurdo, “um tapa na cara do povo mais carente”. Não compreende como um pai de família que 

vive de bicos pode pagar um gás no valor de R$ 87 reais. Quanto à luz elétrica, disse que nada se 

resolve no escritório, visto que a empresa é categórica ao dizer que se ela não pagar, ficará sem 

energia. Comentou sobre uma munícipe, que tem como profissão o serviço doméstico, disse ao 

vereador que sua energia chegou a R$ 400 reais e que ao reclamar à empresa, disseram-lhe que ela 

deveria fazer a leitura de energia nos postes e lhes apresentar, ou seja, esta senhora não tem força 

para lutar contra a empresa. Posteriormente, falou sobre a escola estadual Presidente Castelo 

Branco, disse que o deputado estadual Sidney Rosa lhe garantiu que a reforma da escola será 

realizada, e se não for, este vereador virá a púlpito para lhe cobrar.  

Em questão de ordem, o vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que há um problema a ser 

resolvido de forma urgente, que é sobre o transporte que leva os pacientes de hemodiálise para 

Ipixuna, pois há muitos relatos de que esses transportes estão sendo feitos através de carros 

particulares, estão chegando atrasados em 1 hora, o que causa diversos transtornos a esses 

pacientes e solicita que esta casa busque uma solução junto ao poder executivo. A presidente 

respondeu que a secretaria cogita a possibilidade da compra de um micro ônibus para atender a 

esse público. 

Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que todos os vereadores fazem parte das comissões 

e cada comissão tem os seus porquês e não há interesse destes vereadores de prejudicar nenhuma 

classe. Há algumas questões que dependem de parecer jurídico, mas chegarão a um fim, que espera 

que seja um final feliz para todas as partes. Mas não há objetivos de protelar deliberadamente algo 

em benefício da população. Sobre o transporte de pacientes de hemodiálise, disse que apresentou 

requerimento nesta casa, e que foi-lhe respondido que o problema será sanado com a aquisição de 

um carro. Falou sobre o dia nacional da árvore, que acontecerá no dia 21, isto é, esta semana, que 

foi criado para que a população lembre-se e tenha consciência do bem que estas fazem ao homem 

e à natureza como um todo. 

Vereador Manoel Brasilino da Fonseca agradeceu ao senhor Cláudio e à secretária de Cultura, 

Aparecida Luciano, que deu apoio financeiro para realização de campeonato futebolístico na zona 

rural. Agradeceu também a secretaria de infraestrutura por realizar ... Falou sobre requerimento 

apresentado nesta casa em que solicita asfaltamento para os bairros Aragão, Allan Kardec e outros 

da redondeza, mas enquanto o asfalto não chega ali, solicita ao executivo que designe o carro pipa 

para amenizar a poeira daquela região. 

Vereador Hesio Moreira Filho disse que a câmara já aprovou este ano dois projetos de interesse 

dos servidores municipais em tempo hábil, inclusive, na última terça-feira, realizando duas sessões 

no mesmo dia, para dar ainda mais celeridade, como o reajuste do salário dos servidores. Mas, no 

tocante ao projetos em debate nesta casa, sobre os plantões, os vereadores observaram a 

necessidade de realizar emendas ao projeto, e tudo está sendo feito com muita clareza e seriedade, 



e que nenhum vereador desta casa tem interesse de prejudicar os servidores. Quanto ao projeto de 

lei que trata do departamento de trânsito, a sua retirada de pauta foi feita pelo poder executivo. 

Disse que como advogado, já apresentou muitos processos contra a Celpa, e que em um desses 

juntou um Termo de Ajuste de Gestão, mas não é a câmara que celebra a TAC, e sim, o judiciário 

junto à empresa, não adianta vir ao púlpito falar bonito, sabendo que a câmara não tem autonomia 

para isso. 

Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira esclareceu sobre as decisões tomadas pela comissão de 

economia e finanças quanto ao projeto de lei que trata dos plantões da saúde, dizendo que a 

comissão trabalhou com muito critério com o objetivo de atender os interesses dos servidores, 

inclusive ouvindo representantes da classe, mas gostaria de ouvir também o outro lado, que é o 

executivo, mas o prefeito não esteva na cidade, e como havia prazo, o vereador tomou a medida de 

finalizar o seu relatório, mantendo a proposta apresentada pela comissão de justiça, que contempla 

os interesses da categoria, com respaldo de alguns servidores que mantinham contato com o 

mesmo. Quando a política no município é irresponsável, os demais setores da sociedade também o 

são, e disse que temos a melhor saúde e trânsito da região porque temos uma gestão competente 

que valoriza os seus funcionários e que, por isso, os servidores também são responsáveis. 

Vereador Francisco Lopes da Silva disse que tinha uma emenda para apresentar ao projeto dos 

plantões, entretanto, o vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira lhe disse que também apresentaria 

emenda pela comissão. Fizeram um acordo de apresentarem junto. Vereador Mauro Roberto 

desistiu de apresentar a emenda, mas não mais havia tempo hábil para que o projeto fosse 

apresentado hoje, por isso, pediu vistas. Desta forma, tanto a sua comissão como as demais terão 

mais tempo para deliberar e ter mais critério e contribuir com o projeto. 

Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho disse que esta os colegas vereadores precisam se 

respeitar, e não mais acontecer solicitações via mensagem de texto de celular, no intuito de dar 

seguimento a projeto. Os trâmites da casa estão sendo respeitados. Disse que os vereadores têm 

recebido mensagens dos servidores e cada um querendo fazer uma emenda para melhor adequar 

aos interesses dos servidores, e isto acaba gerando mais confusão. Todos já entenderam o que deve 

ser feito quanto ao projeto e garantiu que o mesmo será votado na próxima sessão. 

Não havendo mais inscritos... 

A Senhora Presidente Denise Terezinha Gabriel justificou a saída do vereador Hesio Moreira Filho 

da sessão, para tratar de problema de saúde na família. Em seguida, colocou em votação o pedido 

da população apresentado através de abaixo assinado, da realização de uma audiência pública para 

tratar da questão prática do valor abusivo da energia elétrica no município. O pedido foi aprovado 

por unanimidade dos vereadores presentes à sessão e a senhora vereadora aguarda agendamento 

da mesma. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
REQUERIMENTO Nº 184/2017.  



Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Serviços de “tapa buracos” na Rua Melquesedec dos Santos no bairro Nova Conquista. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

REQUERIMENTO Nº 193/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Reforma, revitalização e aquisição de novos equipamentos para a feira do produtor rural do 

mercado municipal. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

REQUERIMENTO Nº 196/2017  

Autoria do Vereador João de Castro Glória 

ASSUNTO: Revitalização da sinalização vertical e horizontal da Rua Diamantina que liga vários bairros de 

nossa cidade. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 
NÃO HOUVE MATÉRIA PARA A SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
 
 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que quando o projeto da saúde chegou na Casa 

a primeira atitude da sua comissão foi convidar os servidores para uma reunião, na qual ficou 

acordada a realização de uma emenda adequada aos interesses dos mesmos. 

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

declarou encerrada a sessão às 10:42 horas. 

 

 


