
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 039/2017 

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

Data: 14/11/2017 Início: 09:25h                        Encerramento: 11:23h 
Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel 
 Vereadora-Vice-Presidente 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- Francisco Lopes da Silva 
05- Hesio Moreira Filho 
06- João de Castro Glória  
07- Manoel Brasilino da Fonseca 
08- Mauro Roberto Dias de Oliveira 
Ausência Justificada 
09- David Sodré Honorato 
 

EM SEGUIDA, FOI FEITA A LEITURA DE UM TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA 

VOTAÇÃO DO CONTEÚDO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR 

Aprovada por unanimidade 

 

ERRATA: 

Na ata da sessão anterior do dia 07/11/2017, no pronunciamento da vereadora Vera Lúcia Flores 

da Vera Cruz, “onde se lê: ponte que dá acesso ao antigo frigorífico. Leia-se: ponte que dá acesso 

à colônia Reunidas”.  

  

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DA SEGUINTE MATÉRIA: 

PROJETO DE LEI Nº 056/2017.  

INTERESSADO: Poder Executivo  

ASSUNTO: Dispõe sobre o plano de carreira dos titulares de cargos efetivos de procurador municipal e dá 

outras providências. 

 

A senhora presidente encaminhou o mesmo às comissões permanentes da Casa.  

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 



O senhor vereador Antonio Batista Oliveira Lopes solicitou à presidente da Casa que cobre ao 

executivo que encaminhe a este parlamento, o projeto que cria o sistema municipal de cultura e 

respectivo fundo. 

A Senhora Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro cumprimentou à mesa e aos seus pares, 

cumprimentou também ao público presente em nome do presidente do FUNDEB, senhor 

Alexandre, e comentou sobre uma visita realizada junto com outros dois vereadores à escolas do 

município, a convite do senhor Alexandre; disse que visitaram onze escolas do município, onde 

pôde acompanhar a situação dessas escolas e lhe chamou a atenção sobre problemas estruturais 

que há 11 anos aguardam a solução; alguns gestores se demonstraram felizes com a visita, na 

esperança de a partir de então poder ver os problemas resolvidos; referiu-se ao recurso do 

precatório do FUNDEF que deveria ter sido aplicado para resolver o problema da educação para 

sanar esses problemas e não foi; muitas escolas estão em situação precária, e se referiu à escola 

que atende o fundamental I no bairro Laércio Cabeline, onde a escola é de madeira, e a vereadora 

desconhecia essa realidade no município, onde tanto se fala em educação de qualidade; também 

lhe chamou a atenção a questão das crianças especiais, pois visitou uma escola onde há duas salas 

somente com crianças especiais, e a vereadora não entendeu porque estas não estão sendo 

incluídas e sim, separadas; disse que nas escolas não há salas de leitura adequadas, as que 

possuem, são pequenas, só cabem cerca de três crianças; falou sobre uma escola que está sendo 

construída no bairro Jardim Bela Vista há cerca de oito anos e, no entanto, as obras nunca foram 

concluídas; sobre a escola Castelinho, disse que não há estrutura adequada, pois não há quadra de 

esportes e as crianças precisam se dirigir à outra escola para realizar suas atividades físicas; 

quanto ao material didático, as escolas recebem um valor para isso, mas não está sendo repassado 

integralmente e as escolas não estão recebendo o material didático completo; não faz sentido as 

crianças do centro estarem estudando em escola com boa infraestrutura e uma escola na periferia 

ser de madeira; bem como observou duas realidades diferentes na mesma escola, pois em uma 

sala estava tudo certo e na outra, sequer tinha quadro; uma das escolas, a que tem parceria com o 

Lions Clube, as salas inundam quando chove, não podendo ter aula durante o inverno, onde o teto 

está desabando, a prefeitura deveria assumir a parte da infraestrutura, pois as nossas escolas 

estão correndo riscos; há salas que não têm ventiladores; as escolas que funcionam melhor é 

porque os próprios funcionários realizam a manutenção dos equipamentos; diz que não está 

fazendo oposição, somente está apresentando a realidade, que é necessário para que os 

problemas possam ser solucionados. 

A senhora presidente disse que a escola Marli e Betel estão no mesmo imbróglio na justiça, pois 

houve um problema com a empresa que estava construindo, e somente agora, a justiça liberou 

para que a prefeitura possa contratar outra empresa para concluir a obra. 

O senhor vereador Antonio Ailton Dias Mendes falou sobre a visita da vice-prefeita à comunidade 

CAIP, pernoitando no local, onde inclusive foi celebrado o seu aniversário; as reivindicações desta 

comunidade estão sendo atendidas pela prefeitura e que, por essa razão, as pessoas são tão 

receptivas; o intuito da visita é que ela faria a entrega de diplomas aos concluintes de curso na 

IFPA daquela região; falou em seguida que no próximo sábado será realizado o festejo de 

aniversário da CAIP, e na oportunidade, convidou a todos, disse também que a festa terá total 



apoio do poder executivo e será uma festa muito bonita e que a população tem se empenhado 

para que seja um bonito evento; disse que este vereador também tem apoiado os demais 

vereadores, ajudando a aprovar os seus requerimentos e que está atuando para o 

desenvolvimento de todo o município; com relação à audiência do gás, a CAIP acabou sofrendo, 

pois a aquisição do gás do município de Capitão Poço foi proibida e agora o gás na comunidade 

aumentou; da mesma forma, o povo continua sofrendo quanto à energia elétrica, pois até o 

momento a CAIP está sem energia, após uma chuva que houve dias atrás, e solicitou à presidente 

da câmara que a casa fizesse um pedido à CELPA para que seja feita uma religação de urgência à 

energia elétrica naquela comunidade. 

A senhora vereadora Fabiana Santos Silva cumprimentou a todos e agradeceu à prefeitura e ao 

SENAR pelos cursos realizados na Colônia Oriente; agradeceu também pela implantação da 

iluminação pública na comunidade Independência e parabenizou à senhora vereadora Tatiane 

Helena que fez a solicitação via requerimento; quanto à situação da escola do bairro Jardim Bela 

Vista, disse que também é bastante cobrada, mas entende que a questão está aguardando 

definição da justiça. 

O senhor vereadora João de Castro Glória disse que ficou estarrecido com a situação que 

encontrou nas escolas visitadas, pois tinha outra visão da educação em Paragominas, pois pensava 

que as propagandas feitas pelo executivo fossem verdadeiras, mas a realidade é absurda pelo 

porte do município e pelo que é propagado lá fora, e disse que o prefeito é muito mal 

assessorado, e acredita que se os secretários saíssem mais dos seus gabinetes e levassem a 

situação verdadeira para o prefeito, a situação poderia ser diferente; e falou sobre a escola 

Amilcar Tocantins, onde o laboratório de informática com diversos computadores estão parados, 

não há acessibilidade, a fiação elétrica está toda exposta, a quadra de esporte toda deteriorada e 

há terrenos ao lado onde foram colocadas manilhas por onde escoam as águas da chuva para 

dentro da quadra impossibilitando aos alunos de a usarem; quanto à escola Castelinho, diziam que 

a escola estava pronta para receber os alunos da antiga escola onde estudavam, na verdade, a 

estrutura da escola é uma vergonha; quando da visita à Escola Marli Pereira, estes vereadores 

foram desrespeitados pela diretora da escola, inclusive, a vereadora Alice Tatiane foi puxada pelo 

braço, disse ainda que esta escola não tem a menor estrutura, e questiona se a prefeitura não 

teria condições de alugar outro prédio para colocar essas escolas provisoriamente, que as crianças 

estão bem cuidadas, mas não podem ir para o recreio já que o terreno de terra está encharcado 

com água de esgoto, que a escola é cercada por serra-fita, proporcionando muito risco à vida 

daquelas crianças; que na escola Luis Guilherme, há sala de leitura no meio do corredor, e que há 

uma parte da escola com 30 anos sem manutenção; as escolas não têm profissionais para atuar 

nas salas de leitura; disse que conhece o prefeito desta cidade há muitos anos e não acredita que 

ele concorde com toda esta situação, caso conheça; há milhares de pais que não têm 

oportunidade de reclamarem e sofrem calados e estes pais acreditam que estes vereadores estão 

aqui para defendê-los, mas estes vereadores não têm o poder de executar, apenas de fiscalizar, 

mas algumas secretarias não estão respeitando os vereadores. 

A senhora presidente passou a presidência à vereadora Tatiane Helena Soares Coelho para então 

fazer uso da palavra. 



A senhora presidente disse que na semana passada foi convocada pelo tribunal de contas em 

Belém para uma reunião onde foi apresentada a questão da saúde, onde observou que temos a 

menor distribuição renda per capita e que, pelo contrário, o povo do norte deveria receber uma 

distribuição igualitária; foram apresentados dados do observatório social do Pará, apresenta tanto 

informações quanto à saúde como quanto à educação; falou que visitou por conta própria duas 

escolas no município onde observou diversos problemas a serem resolvidos e acredita que o 

executivo está solucionado dentro do possível; e que o recurso do FUNDEB está sendo utilizado na 

sua totalidade na educação; e que possamos ajudar a gestão vendo os problemas e meios de 

podermos resolver; sobre a saúde, sabemos que há municípios que estão piores do que o nosso. 

A senhora vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz espera que após estas visitas sejam realizado 

relatório bem contundente para que encaminhe ao executivo; e é preciso que o executivo entenda 

que estes vereadores estão aqui para ajudá-lo; esteve visitando um município na ilha do Marajó, 

no último fim de semana, onde a realidade é bem diferente do nosso, que observou um problema 

grande, sobretudo, do lixo nas ruas por onde teve dificuldade de acesso, e que o problema não é a 

renda do município, mas na aplicação desta; comunicou uma palestra que haverá na secretaria de 

assistência social para pequenos empreendedores com o Banco Cidadão, que acontecerá na tarde 

hoje. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
REQUERIMENTO Nº 221/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Iluminação Pública nas Colônias Oriente e Independência. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

  

REQUERIMENTO Nº 229/2017.  

Autoria do Vereador João de Castro Glória  

ASSUNTO: Abrigo/parada de ônibus na Rua 07 de setembro ao lado da Loja Maranata. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 233/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO: Criação da coleta seletiva de lixo e instalação de eco pontos nas comunidades rurais de 

Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 234/2017.  

Autoria do Vereador Francisco Lopes da Silva 

ASSUNTO:  Reforma no mercado municipal. 



EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 235/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Construção de uma praça no bairro Morada dos Ventos 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
Devido à chegada do Projeto de Lei 056/2017, que trata do Plano de Carreira de Procurador Municipal, e 

para não haver conflito com o Projeto 026/2017, a senhora presidente comunicou aos senhores vereadores 

um recesso neste momento, para que possam apreciar na sala de comissões, o veto parcial ao projeto de 

lei 026/2017 e logo retornar ao plenário para dar prosseguimento a esta reunião ordinária.  

 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI 026/2017, de interesse do Poder Executivo Municipal. 

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: O relator do projeto na comissão de justiça, senhor vereador Hesio Moreira Filho, 

observou que houve um erro por parte da câmara, onde pelo projeto o salário do procurador do município 

superaria o salário do prefeito, e que não haveria como pagar os agentes devido não ter sido informado no 

projeto, por isso, o prefeito vetou o projeto; a senhora vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse 

que compreende o erro da câmara, mas como na primeira votação, manterá sua posição. 

EM VOTAÇÃO NOMINAL: Os senhores vereadores João de Castro Glória e Alice Tatiane de Almeida Leandro 

votaram contra o veto; os demais vereadores votaram pela manutenção do veto, ficando assim mantido o 

veto do executivo ao projeto, com 09 votos favoráveis, 02 contrários e 01 ausência; o resultado será 

comunicado ao gestor municipal. 

 

PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
  

PROJETO DE LEI Nº 052/2017.  

INTERESSADO: Poder Legislativo  

ASSUNTO: Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 875/2014, que autoriza a modificação do loteamento 

urbano denominado “Amazônia Parque” e dá outras providências. 

EM DISCUSSÃO: Não houve. 

EM VOTAÇÃO: A senhora vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro apresentou voto contrário ao 

projeto. A matéria foi aprovada por maioria dos vereadores presentes à sessão. 

 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

A senhora presidente agradeceu a presença de todos e, verificando não haver mais assunto a 

tratar, declarou encerrada a sessão às 11:23 horas. 

 


