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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
Praça Célio Miranda 120 – Centro 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 041/2016 

2º Período – 4ª Sessão Legislativa – 11ª Legislatura 
 

 
LEITURA DE TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA 
 
VOTAÇÃO DO CONTEÚDO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR: 
Aprovada por unanimidade. 
 
LEITURA, PELO PRIMEIRO SECRETÁRIO, DOS EXPEDIENTES 
RECEBIDOS 
 
LEITURA, PELO PRIMEIRO SECRETÁRIO, DOS PROJETOS DE LEI: 
 
NENHUM. 
 
PRONUNCIAMENTO DOS SENHORES VEREADORES – TEMA LIVRE 
 
A Senhora Vereadora Belonice Ribeiro Correia parabenizou aos vereadores 
que foram reeleitos e que a partir do dia 1º de janeiro irão representá-la, o que 
é uma grande honra. Disse que, neste momento, se sente feliz porque encerra 
o seu mandato enquanto vereadora, onde fez tudo que lhe foi possível em 
benefício da coletividade de Paragominas. Como não foi reeleita, a partir do 
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próximo ano voltará a desempenhar outras atividades. Nesse período, houve 
muitas alegrias, em outros momentos nem tanto, mas tudo foi válido. Colocou-
se à disposição dos demais colegas para qualquer apoio. E que levará bastante 
apreço das pessoas com quem conviveu neste período na câmara municipal. 
Sente-se muito honrada de fazer parte deste município juntamente com sua 
família, acrescentou que esteve de licença sem vencimentos do serviço que 
prestava ao município anteriormente, e que agora voltará às atividades. 
Completou 63 anos recentemente e acredita que viveu muito bem. Disse que 
ainda tem muito a fazer por essa cidade. Espera que o próximo ano seja um 
ano melhor, embora se esperem mais dificuldades, mas as dificuldades vêm 
para nos dar lições. E que as atividades destes senhores sejam para o bem da 
coletividade. Deixou um forte abraço aos seus colegas vereadores, aos 
servidores desta casa de leis. 
 
O Senhor Vereador Gilberto de Souza Pires, em questão de ordem, pediu que 
todos fizessem 1 minuto de silêncio em memória do Senhor Lourival Andrade, 
pai do vereador Leomarino Andrade, que falecera no dia anterior. O senhor 
presidente acatou e solicitou a todos que fizessem 1 minuto de silêncio. 
 
O Senhor Vereador Janival Santos de Castro cumprimentou a todos os 
presentes, cumprimentou especialmente às filhas do saudoso Arlindo Neres 
que será homenageado in memoriam através da denominação de prédio 
público, através de projeto de lei apresentado por ele nesta manhã. Disse que 
estará deixando o cargo de vereador, sendo esta sua última sessão ordinária e 
saudou a todos os seus pares, agradeceu e pediu perdão a todos, bem como 
ao público, se porventura magoou a alguém através de atos ou palavras. Disse 
que gostaria de ser perfeito, ser exemplar, mas não o é, é homem sujeito a 
erros como qualquer outro. Disse que é muito fácil para o cidadão estar atrás 
de um computador fazendo notas caluniosas contra outras pessoas. Difícil é 
assumir que se errou. O perdão é condicional: se você perdoa, será perdoado. 
Disse que todos seremos julgados por nossas palavras quando chegar a hora 
final. Agradeceu a todos pela oportunidade dada. 
 
O Senhor Vereador João Bosco Silva Almeida externou seus pêsames ao 
colega Leomarino Andrade, pela perda do seu pai, dizendo que é uma dor 
insuportável, jamais nos acostumamos com a morte. Cumprimentou a todos, 
especialmente à família do seu Arlindo Neres, que será homenageado, uma 
pessoa que foi um servidor público exemplar, muito dedicado. Este será o seu 
último pronunciamento na tribuna, que infelizmente este ano não terá um 
encerramento, que há 11 anos é praxe nesta casa, onde se confere comendas 
às pessoas da nossa sociedade, que realizam relevantes serviços. Mas 
compreende que cada presidente tem sua postura. Em seguida, falou sobre a 
crise política no país, entendendo que isto acarreta grandes problemas 
econômicos, visto que nenhuma empresa quer investir no Brasil. O caso da 
Odebrecht no Brasil já deveria ter sido julgado, quem errou deve ser preso e 
quem não errou deve ser absolvido. O que não pode é manter as coisas como 
estão, protelando um decisão e prejudicando toda a nação. Falou ainda sobre 
o veto do prefeito à lei 911/2016, dizendo que há 20 anos a câmara nunca 
derrubou um veto, vamos ver o que acontece hoje. Lembrou que antigamente 
neste parlamento o voto ao veto era secreto, mas posteriormente isto foi 
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mudado, pois acontecia de vereadores tomarem uma decisão nas comissões e 
depois votar diferente. Esta medida veio dar moralidade à câmara. Disse que 
sempre trabalhou com muita honestidade e com amor a esta casa. Nunca com 
usura. Desde o carro da câmara, que nunca levou para sua casa ou sequer 
dirigiu o carro da câmara. Posteriormente falou sobre a prestação das contas 
do ex-prefeito Sidney Jorge Rosa, de 13 anos atrás. Não há nenhum vereador 
apto a analisar durante 15 dias o projeto. Deixa seu repúdio ao TCM pelo 
retardo no envio das referidas contas. Falou também sobre a PEC 55, a qual 
vê com muita tristeza, pois vai congelar recursos do país por 20 anos e ninguém 
sabe como será. Outra coisa é que a Assembleia Legislativa vai votar no 
aumento do ICMS para o estado do Pará mais uma vez. Esta câmara deveria 
pedir esclarecimentos, pois nosso estado é campeão em encargos no Brasil, 
também é campeão em sonegar os impostos. É hora de os políticos cobrarem 
das empresas a nota fiscal, para que não haja sonegação, ao invés de 
aumentar os impostos. Por fim, parabenizou ao presidente por ter enxugado a 
pauta, não tendo deixado nada para a próxima legislatura. Disse que entrou 
nesta câmara no ano de 1993, mas continua com vontade de legislar e trabalhar 
para o povo. Agradeceu a Deus por cada oportunidade dada neste período. 
 
O Senhor Vereador Gilberto de Souza Pires cumprimentou a todos e disse que 
tudo o que acontece em nossa vida é porque nos é permitido por Deus. Chegou 
aqui como suplente, ficou três anos como vereador, mas com muito 
entusiasmo, discutindo projetos que acrescentassem ao nosso município. Que 
essa experiência agregou bastante no seu currículo. E que nesse período, fez 
o que pôde. Considera a si mesmo como uma pessoa vitoriosa, pois tudo o que 
construiu foi com bastante trabalho no setor privado. Desejou a todos boas 
festas, que Deus abençoe a todos, agradeceu pela oportunidade, e aos 
reeleitos, que continuem este trabalho, pelo bem da nossa coletividade. 
 
O Senhor Vereador David Sodré Honorato externou seus sentimentos à família 
do vereador Leomarino Andrade, sabe o quanto dói, é um momento muito 
difícil. Em seguida, disse que o processo para o cargo de vereador é muito 
difícil, e diz que, aqueles que querem ser político devem passar pelo 
parlamento, pois é um crivo, é a base da política, onde se está mais perto do 
povo. Disse que esse processo político foi muito difícil e o único que cresceu 
na votação foi o vereador Manoel Brasilino da Fonseca, os demais perderam 
no contingente eleitoral. Desejou sucesso a todos os seus pares, reeleitos e 
não reeleitos. Estamos num cenário político muito difícil, apenas 1% da 
população confia no congresso nacional, as pessoas não confiam no governo 
que aí está porque não foi eleito democraticamente. Apesar disso, o nosso 
município tem dado exemplo de boa gestão, que cinco gestores estiveram 
presentes nesta cidade para aprender com esta gestão.  
 
A Senhora Vereadora Denise Gabriel cumprimentou a todos, disse que sentirá 
muito a falta de colegas com quem criou vínculos depois de tanto tempo de 
trabalho lado a lado. Falou sobre a política nacional, dizendo que realmente 
vivemos um momento muito complicado, mas se orgulha por saber que temos 
uma cidade diferenciada, lembrou a fala do juiz eleitoral durante a diplomação 
dos eleitos, que se expressou sobre a tranquilidade que foi o processo eleitoral 
em Paragominas, tendo ocorrido apenas quatro casos de irregularidades. 
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Quanto ao veto, lembra que geralmente quando o prefeito vetou projetos desta 
casa foi pela ilegalidade. Disse que ontem esteve na entrega do selo UNICEF 
para o município de Paragominas, pelos diversos programas direcionadas à 
infância, e que é interessante que cada órgão demonstrou o quantitativo 
alcançado com esses programas. Falou que continua ainda na próxima 
legislatura e terá muito trabalho pela frente. Comentou sobre a questão do 
perdão apregoada pelos colegas, que devemos ter humildade e não 
permanecer na arrogância. Repassou ao presidente da câmara o certificado 
auferido pelo município e desejou um feliz natal a todos os presentes. 
 
A Senhora Vereadora Aurizélia Lima de Souza deixou um abraço a todos os 
colegas vereadores. Que tudo o que aconteceu nesse período foi com a 
permissão do Senhor, pois veio candidata à vereadora quando a candidatura 
do seu esposo não foi possível, e entrou nesta casa pelo PV, agradeceu ao 
senhor Nilson Aguiar, que foi o presidente do partido na época. Nesses quatro 
anos em que foi vereadora, voltou à sala de aula, hoje é graduada em 
assistência social e vai lutar para atuar. Disse que tem um carinho especial por 
todos os servidores desta casa, pelos assessores e por estes vereadores. 
Falou sobre a homenagem ao Senhor Arlindo, por quem teve grande carinho, 
e ao colega vereador Leomarino Andrade, que sente muito pela perda do seu 
pai. 
 
O Senhor Vereador Leomarino Andrade cumprimentou a todos e falou sobre 
como conheceu o Senhor Arlindo, que a primeira casa que morou foi através 
deste senhor, que lhe deu grande incentivo, dizendo que tinha talento e um 
grande futuro nesta cidade. Que foi um homem simples e um grande exemplo 
para esta cidade. Posteriormente, falou emocionado sobre a perda de seu pai, 
que era sua referência estrutural, moral, ética, que foi delegado no Marajó. Era 
uma pessoa muito honrada, que deu grande ensinamento a todos os filhos. 
Fica feliz que seu pai morreu com Jesus. Pediu que esta câmara faça uma 
homenagem a escola de dança do município, pela dedicação e o grande 
trabalho realizado em prol de nossas crianças, representando os 110 mil 
habitantes de nossa cidade no Theatro da Paz, por ocasião do Dança Pará. 
Parabenizou à secretaria de cultura do município por todo suporte dado aos 
artistas e à professora Katia Ramos, pela sua dedicação às nossas crianças. 
Disse que nosso problema não é só político, é moral. Vivemos uma verdadeira 
crise moral que deve ser mudada, através do ensinamento às nossas crianças, 
nas escolas. Desejou à nova câmara um trabalho justo e perseverante, com 
sabedoria para legislar para toda a população. Agradeceu a todos que 
trabalharam com ele, nestes quatro anos, aos seus colegas vereadores e aos 
servidores da câmara. Disse que sai fortalecido deste mandato. A política se 
faz em todo lugar e a toda hora, nesta casa só fazemos oficializar através de 
leis, mas política está no nosso cotidiano. Desejou um 2017 de realizações a 
todos. 
 
O Senhor Vereador Manoel Brasilino da Fonseca externou o seu pesar à família 
do vereador Leomarino Andrade. Agradeceu a todos os seus colegas 
vereadores. Disse que cresceu sim, nas últimas eleições, e agradeceu a Deus 
por isso, pois passou uma grande dificuldade no ano de 2012, quase ficando 
fora das eleições. Mas tem um trabalho muito forte junto à população, dando 
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suporte àqueles que mais precisam, especialmente no tocante à assistência à 
saúde daqueles que lhe procuram. Está no parlamento desde 2004 com muita 
simplicidade e atendendo à população. Agradeceu especialmente à população 
da zona rural, pois é oriundo dessa região, e tem um trabalho dedicado também 
a esse povo, que também nunca o esqueceu. 
 
Não havendo mais inscritos, passou-se à Ordem do Dia. 
 
ORDEM DO DIA 
 
PRIMEIRA PARTE 
 
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
 
REQUERIMENTO Nº 032/2016 – AUTOR: Vereador Mauro Roberto Dias de 
Oliveira. 
ASSUNTO: Implantação do projeto Navega Pará no bairro Nagibão. 
EM DISCUSSÃO: O vereador Leomarino Andrade sugeriu que fossem 
incluídos os bairros Morada dos Ventos e Morada do Sol. O autor do 
requerimento e o plenário acatou. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROCESSO 043/2016 – Poder Legislativo. 
ASSUNTO: Julgamento das contas do executivo referente ao exercício 
financeiro de 2003, conforme Resolução Nº 11.726,  de 22/01/2015, que trata 
do Processo de Prestação de Contas nº 55 001 2003-00, da Prefeitura 
Municipal de Paragominas, de responsabilidade do Sr. Sidney Jorge Rosa; 
observando o disposto no §2º, do Art. 71, Constituição Estadual. 
EM DISCUSSÃO: os relatores das comissões de justiça e de economia, 
vereadores Belonice Ribeiro Correia e David Sodré Honorato, solicitaram que 
fossem lidos os pareceres das respectivas comissões. 
O senhor vereador João Bosco Silva Almeida disse que é um infelicidade 
analisar este processo de 13 anos atrás, e que é uma falta de respeito do TCM 
e acredita que os vereadores não tem condições de analisar em tão pouco 
tempo, apenas, 15 dias, estas contas. Acredita que as contas deveriam ficar 
para a próxima legislatura. Não vai se abster de votar, pois acredita que um 
vereador não deve ficar “em cima do muro”, mas admite que não tem condições 
de legislar sobre o caso. O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que 
esse processo é mais um erro do sistema, pois se o TCM é que tem inúmeros 
contadores, auditores e conselheiros, que entendem de números, é o tribunal 
que deve julgar. Pois este processo é um julgamento político, pois se maioria 
da câmara não gostasse do Sidney Rosa e apenas para prejudicar sua carreira 
política quisesse votar contra, seria possível. Como é que estes vereadores vão 
dizer que as matrículas e rubricas utilizadas pelo prefeito há 13 estão corretas? 
Não é possível. Deixa de ser um julgamento da capacidade, para ser um 
julgamento político. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
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SEGUNDA PARTE 
 
PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº 013/2016 – Poder Legislativo. 
ASSUNTO: Dispõe sobre a proibição de corte de fornecimento de água e 
luz às sextas-feiras, sábados, domingos, véspera e dias de feriados, no 
município de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: A Vereadora Denise Gabriel disse que ser contra um projeto 
deste é um ato de coragem, pois nas redes sociais, vão dizer que a vereadora 
quer que corte a energia nesses momentos, mas, na verdade, não gosta deste 
tipo de projeto que faz com que o cliente leve ainda mais tempo para pagar. 
Mas as empresas tem contas a pagar também, tem uma equipe que ficará 
desocupada nesses dias, então. É a favor de projetos que gerem empregos ao 
município para que as pessoas tenham condições de pagar suas contas. A 
vereadora Belonice Ribeiro Correia disse que acredita que essa situação foi 
gerada devido ao abuso de autoridade de funcionários da Celpa, que corta a 
energia mesmo sem confirmar se a energia foi paga no dia do corte, quando o 
sistema ainda não confirmou o pagamento, e também porque não resolvem o 
problema da energia no final de semana e o cliente fica três ou quatro dias sem 
energia elétrica. O vereador Janival Santos de Castro disse que já foi vítima de 
abuso de autoridade da rede Celpa, que presta um péssimo serviço. A 
vereadora Aurizélia Lima de Souza disse que também sofreu abuso, que 
verificou uma fatura que não condizia com o consumo. A vereadora Denise 
Gabriel disse que essas questões não argumentam a lei do vereador, que tal 
lei não corrige problema em questão, e disse que vai se abster da votação. O 
autor do projeto disse que quando criou o mesmo teve a intenção de resguardar 
os direitos da população, sem defender um grupo, mas a toda a população. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por maioria dos vereadores presentes à sessão, com 
uma abstenção da Vereadora Denise Gabriel. 
 
PROJETO DE LEI Nº 034/2016 – Poder Legislativo 
ASSUNTO: Dispõe sobre a denominação de Arlindo Neres de Souza, o 
auditório da Prefeitura Municipal de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: O autor do projeto disse que este senhor foi um exemplo de 
pai de família, de servidor público e de honestidade. Um grande homem que 
passou por esta cidade e trazer sua memória é um orgulho para esta cidade. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à 
sessão. 
 
PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº 031/2015 – Poder Legislativo 
ASSUNTO: Dispõe sobre a obrigatoriedade da inscrição do grupo 
sanguíneo e do fator RH nas fichas escolares dos alunos da rede de 
ensino público e particular do município de Paragominas e dá outras 
providências.  

EM DISCUSSÃO: NENHUM. 
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EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à 
sessão. 
 
PROJETO DE LEI Nº 038/2016 – Poder Legislativo 
ASSUNTO: Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o serviço 
social nas escolas públicas, entidades filantrópicas, OSCIPs e fundações, 
cuja atividade principal seja provimento da educação no âmbito do 
município de Paragominas e dá outras providências. 
EM DISCUSSÃO: NENHUM. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à 
sessão. 
 
PROJETO DE LEI Nº 031/2016 – Poder Executivo 
ASSUNTO: Estima a receita e fixa a despesa do município de Paragominas 
para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. (LOA-Lei 
Orçamentária Anual 2017). 
EM DISCUSSÃO: NENHUM. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade com emendas, apresentadas em 
segunda votação pelos senhores vereadores Leomarino Andrade e Manoel 
Brasilino da Fonseca. 
  
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NOMINAL 
 
VETO AO PROJETO DE LEI Nº 029/2016, que revoga a lei municipal nº 
911/2016 que fixou subsídios dos vereadores da câmara municipal de 
Paragominas (PA), para a legislatura de 2017/2020 e dá outras providências. 
O senhor presidente colocou o veto em votação nominal. Aqueles que 
votarem sim, mantém o veto. Os que votarem não, rejeitam o veto. 
EM VOTAÇÃO: obteve-se 09(nove) votos sim, mantendo o veto do prefeito ao 
projeto 029/2016; 02(dois) votos não (dos senhores vereadores João Bosco 
Silva Almeida e Leomarino Andrade), rejeitando o veto do prefeito ao projeto 
de lei 029/2016 e 02 ausências.  
Portanto, o VETO AO PROJETO DE LEI Nº 029/2016 que dispõe sobre a 
revogação da lei 911/2016, foi mantido com 9 votos favoráveis, dois 
contrários e dois ausentes. O resultado será comunicado ao Executivo 
Municipal para as providências cabíveis.  
 
 
EXPLICAÇÕES FINAIS 
 
  
O Senhor Presidente verificando não haver mais matérias a deliberar, 
agradeceu a presença do público e declarou encerrada a sessão. Foi lavrada a 
ata que, após lida, vai assinada pelos membros da mesa e demais vereadores. 
 

 

 


