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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
Praça Célio Miranda 120 – Centro 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 033/2016 

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: 
 
PROJETO DE LEI Nº 026/2016 
INTERESSADO: Poder Executivo 
ASSUNTO: Autoriza a Prefeitura Municipal a realizar cessão de créditos dos 
direitos creditórios de precatório judicial. 
 
O Senhor Presidente encaminhou o mesmo às Comissões Permanentes. 
 
PALAVRA DOS VEREADORES INSCRITOS 
 

NENHUM 

Data: 11/10/2016 Início: 09:25h Encerramento: 11:41h 

Presidência: Vereador – Presidente  Mauro Roberto Dias de Oliveira 

 Vice-presidente  Zaquel Pereira da Silva  

Secretariado: Vereador – 1º Secretário Antonio Batista Oliveira Lopes 

 Vereador – 2º Secretário  Gilberto de Souza Pires 

 Presentes ainda os Vereadores: 

01-  Antonio Sérgio Silva  

02-  Aurizélia Lima de Souza 

03-  Belonice Ribeiro Correia 

04-  Davi Sodré Honorato  

05-  Denise Terezinha Gabriel  

06-  Janival Santos de Castro  

07-  João Bosco Silva Almeida  

08-  Leomarino Andrade  

09-  Manoel Brasilino da Fonseca  
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ORDEM DO DIA 
 
PRIMEIRA PARTE 
NENHUM 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 

PROJETO DE LEI Nº 028/2016, de interesse do Poder Executivo Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 
de 2017 e dá outras providências. 
EM DISCUSSÃO: O Senhor Presidente, Vereador Mauro Roberto Dias de 
Oliveira, cumprimentou o público presente explanou sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, dizendo que são as diretrizes em que o poder público irá aplicar 
o orçamento municipal, e que após sua aprovação, virá o orçamento de 2017 
para votação. Segundo a lei há alguns projetos que têm prazo para aprovação, 
este é o caso da LDO, e em virtude do tempo exíguo, o Senhor Presidente solicita 
aos demais vereadores que a segunda votação seja feita ainda nesta data. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 

PROJETO DE LEI Nº 020/2016, de interesse do Poder Executivo Municipal. 
ASSUNTO: Autoriza a concessão para construção e exploração de espaço 
destinado ao processamento e comercialização de pescado e dá outras 
providências. 
EM DISCUSSÃO: O vereador João Bosco Silva Almeida disse que esta Casa vai 
ficar melhor e mais transparente depois desta sessão, e referindo-se a este 
projeto, em que cede um terreno às proximidades da feira do produtor rural, e 
pede vistas ao projeto, dizendo que jamais foi contra à iniciativa privada para 
geração de empregos, mas disse que geralmente quando há um projeto destes, 
a empresa contratada para realizar o projeto “quebra” e vende o local e vai 
embora; não quer dizer que a empresa dos pescadores vai quebrar, mas não 
concorda com a cessão desta área, pois aquela é uma área do pequeno produtor 
rural; disse que já erramos no passado e não podemos errar novamente; 
portanto, acredita que toda área cedida, quando a empresa fale, o terreno deve 
voltar para o poder público; não concorda com a doação daquela área, pois 
pertence aos pequenos produtores rurais, acredita que deve ser doado terreno 
sim, mas em outra área. A senhora vereadora Denise Gabriel disse que o 
argumento do vereador João Bosco Silva Almeida se deve ao total 
desconhecimento do projeto e sua não participação nas comissões, pois o 
projeto é destinado aos produtores de pescado da zona rural, inclusive os 
pequenos produtores, razão pela qual vota tranquilamente neste projeto; a 
vereadora diz ainda que o colega vereador teve todo tempo nas comissões para 
questionar o projeto e não entende porque justamente agora vem pedir vistas. O 
Senhor Vereador Antonio Sérgio Silva disse que sempre se preocupou em votar 
projetos que doem terreno, pois em muitos casos não se sabe qual a origem da 
empresa e ocorre de muitas empresas posteriormente venderem o terreno; disse 
que nunca viu terreno ser doado para pequenos produtores, mas, sempre para 
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grandes empresários; e que quando se trata de uma cooperativa em 
Paragominas é sempre para prejudicar os pequenos produtores que não podem 
vender seus produtos e têm que dar de graça para esses empresários. O 
Vereador João Bosco Silva Almeida disse em aparte que nunca faltou às 
reuniões e que, até mesmo durante as eleições municipais esteve presente às 
sessões; disse que não é contra a doação de terreno para a cooperativa em 
questão, mas é contra a doação daquela área específica que pertence ao 
pequeno produtor rural. O Senhor Vereador Janival Santos de Castro disse que 
esta doação vai autorizar o município a abrir licitação para que uma empresa 
venha realizar a construção do imóvel e que, o público vai criar uma comissão 
para acompanhar o processo, que portanto, devem estar tranquilos, pois este 
projeto vai gerar emprego e renda para o município. O Senhor Vereador Zaquel 
Pereira da Silva disse que não compreende as reclamações do público presente, 
pois o que os vereadores estão fazendo é tão somente o seu trabalho, e não há 
motivo para estas queixas, inclusive do vereador João Bosco, pois o que está 
sendo discutido não é a doação e sim a concessão; além do mais, acredita que 
quem mais gera emprego não é quem tem menos dinheiro e sim os mais ricos, 
e a área da implantação do projeto tem que ser onde há rotatividade de pessoas, 
caso contrário será um fracasso; sendo assim, vota favorável ao projeto e 
contrário ao pedido de vistas do vereador João Bosco. O Senhor Vereador 
Leomarino Andrade disse que é importante e fundamental para a democracia os 
debates, principalmente para a melhoria dos serviços dos vereadores; disse que 
infelizmente temos uma câmara onde as informações não chegam a toda a 
população; disse que assumiu o seu cargo e apresentou onze projetos de lei, 
mais de trezentos requerimentos e inclusive emenda à LOA que nunca havia 
acontecido; disse que não pode votar numa lei que não tem conhecimento 
nenhum e pede que esta lei retorne às comissões permanentes para um estudo 
mais aprofundado; solicita que o projeto tenha vistas, se não na primeira votação, 
mas na segunda, que não teve acesso nenhum ao projeto enquanto presidente 
da Comissão Permanente de Economia e Finanças desta Casa, e este é um 
projeto de suma importância para o município. O senhor vereador Mauro Roberto 
Dias de Oliveira disse que é testemunha do trabalho do Vereador Leomarino 
Andrade, mas o projeto foi apresentado no primeiro semestre e que o referido 
projeto passou na comissão de economia sim, tendo sido a relatora a senhora 
vereadora Denise Gabriel; disse que após estudo foi verificado que a melhor 
localização para instalação da cooperativa que realizará o processamento e 
distribuição de pescado industrializado é justamente aquela. Em questão de 
ordem, o vereador João Bosco Silva Almeida disse que esta casa não escutou o 
pessoal da feira dos produtores rurais e que, por isso, acredita que o projeto 
deva ser retirado de pauta. O Senhor Presidente disse que o vereador João 
Bosco teve quatro meses para convidar a esta casa os produtores rurais e não 
o fez. 
O Senhor Presidente Mauro Roberto Dias de Oliveira colocou em votação o 
pedido de vistas dos vereadores João Bosco Silva Almeida, Antonio Sérgio Silva 
e Leomarino Andrade. O pedido de vistas foi rejeitado por maioria dos 
vereadores. 
EM VOTAÇÃO: o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 021/2016, de interesse do Poder Executivo. 
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ASSUNTO: Autoriza a desapropriação e doação de imóvel para implantação de 
empreendimento empresarial e dá outras providências. 
EM DISCUSSÃO: o senhor vereador Janival Santos de Castro disse que a 
empresa que ora solicita a doação pretende construir no município um porto, 
uma área de armazenamento de grãos, a industrialização do óleo de soja e 
margarina, um investimento na ordem de R$ 700 milhões, que vai gerar 2 mil 
empregos diretos, e que, portanto, é favorável ao projeto em questão. O senhor 
vereador Zaquel Pereira da Silva disse que fica feliz que o plenário esteja cheio 
para que o povo veja que o trabalho aqui flui; disse que enquanto muitos 
reclamam que empresas importantes não chegam nesta cidade, enquanto 
muitos reclamam da falta de emprego, os vereadores estão aqui trabalhando 
para a implantação de um empreendimento desta envergadura para o município, 
e que é favorável ao projeto em questão. O senhor vereador David Sodré 
Honorato falou que este projeto é importante e ressaltou o importante trabalho 
do secretário de estado Adnan Demachki que se empenhou para conquistar este 
empreendimento para o nosso município; disse que a agricultura é o que ainda 
sustenta esse país, e que o secretário está de parabéns e estes vereadores 
também estão de parabéns ao aprovarem este projeto. O senhor vereador João 
Bosco Silva Almeida disse que este projeto também estava dentre os demais 
que deviam ser aprovados antes das eleições, e que jamais é contra o 
desenvolvimento desta cidade e a geração de emprego, e o seu questionamento 
é a doação de mais de 20 alqueires para esta empresa e que, na segunda 
votação, fará emenda ao mesmo. O senhor vereador Antonio Sérgio Silva disse 
que fará uma emenda para que a empresa tenha dois anos para dar início à 
implantação da empresa, caso contrário, o imóvel deverá retornar para o 
município. O senhor vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que este era 
um sonho que levou anos para ser alcançado, isto é, desde o primeiro mandato 
do ex-prefeito Sidney Rosa, isto é, mais de 16 anos, e que, ora, depois da 
ascensão do Dr. Adnan Demachki como secretário de estado, tivemos esta 
conquista que irá gerar mais de 2 mil empregos para o município e proporcionará 
o produtor a expandir a sua produção, por isso, votar neste projeto é motivo de 
grande satisfação, embora o ano eleitoral diga que não podemos votar neste 
projeto, ainda assim, estes vereadores não poderão deixar de votar devido a sua 
grande importância e estes vereadores o fazem sem medo. A emenda sugerida 
pelo vereador Antonio Sergio Silva já existe, tendo sido apresentada pelo senhor 
vereador Zaquel Pereira da Silva, na comissão de economia e finanças, no dia 
28 de agosto de 2016, tendo sido aprovada. 
EM VOTAÇÃO: O projeto foi aprovado com a emenda supracitada por 
unanimidade dos vereadores presentes. 
 
EXPLICAÇÕES FINAIS 
 
Em virtude do comparecimento de grande público do movimento 
autodenominado “Revogue Já!” que trata da revogação da lei 911/2016 que 
confere aumento ao subsídio dos vereadores, o senhor presidente da câmara 
solicita que o representante da OAB que apresentou nota de repúdio ao 
aumento, e que portanto, se expressasse da tribuna popular. 
O Senhor Luiz Cereja, representante da OAB disse que esta casa talvez nunca 
tenha visto tantas pessoas no plenário e acrescentou que ao chegar nesta casa 
pela manhã observou uma fila enorme em frente ao Sine de pessoas 
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desempregadas, o que demonstra o quanto nossa cidade vem sofrendo com a 
crise e que o que traz o povo aqui é um sentimento de insatisfação diante do 
aumento abusivo do salário dos vereadores que não condiz com a realidade do 
município e que a OAB irá tomar uma medida judicial para acabar com este 
abuso. 
O senhor Fábio Plafoni, representante da comissão do movimento disse que 
nunca observou um clamor tão grande dentro da OAB que apresentou nota de 
repúdio a esta casa, e que pela manhã decidiu não vestir o seu paletó, mas 
vestir-se da forma como o povo se veste, porque este é o movimento que o move, 
o de cidadão, e solicita que estes vereadores trabalhem, ganhem os seus 
salários, mas salários compatíveis com a realidade do município. 
O senhor Custódio, representante dos comerciários disse que a sua categoria 
trabalha de 08h a 15h por dia para ganhar R$ 1.010,00 por mês, e acredita que 
esse é o valor que os vereadores deveriam ganhar, e que, portanto, solicita a 
revogação da lei 911/2016, que é uma vergonha para o município e uma afronta 
para o trabalhador. 
O senhor Evandro, membro da comissão, disse que muitos dos presentes 
faltaram ao trabalho para estar neste movimento e que depois da operação lava 
jato o povo está mais atento ao que acontece ao poder público e que este povo 
não está hoje aqui para impor, mas para dar uma oportunidade para estes 
vereadores se retratarem diante deste público. Sabe que na cidade tem muita 
gente que precisa ser ajudada, mas este é o papel da secretaria de assistência 
social e que não espera que estes vereadores façam assistencialismo e sim 
cumpram o papel a que vieram. 
O senhor vereador Antonio Batista Oliveira Lopes esclareceu alguns equívocos 
colocados propositadamente nas redes sociais para desmerecer os poderes 
legislativos e executivos, para que estas pessoas saiam daqui com a verdade. 
Foi colocado que os vereadores aprovaram esta lei “na calada da noite” logo 
após as eleições; na verdade, o PL foi aprovado em maio o subsídio dos 
vereadores da próxima câmara, pois é vedado por lei os vereadores aumentarem 
o próprio salário. Disse que o valor foi corrigido com base na constituição federal, 
no seu artigo 29, alínea d, que em município de 100 a 300 mil habitantes, 
corresponderá a 50% dos deputados estaduais que é de mais de R$ 24 mil reais, 
portanto, o valor estabelecido se embasa na nossa lei maior, então, se há um 
erro, este começa na constituição federal. Disse que esta lei não foi aprovada às 
escuras, mas foi enviada para o Diário Oficial, mas apenas uma pequena minoria 
questionou a lei durante a sua tramitação e que, muitos dos que sabiam, eram 
candidatos e esperaram as eleições acontecerem para então se manifestarem. 
Que este movimento deveria ter partido do cidadão, mas partiu de candidatos 
derrotados que agora querem colocar o povo contra os eleitores. Em seguida, 
disse que segundo o presidente da OAB, esta já entrou na justiça, e que se a 
justiça encontrar um erro, ela vai corrigir o problema, desta forma, vai esperar a 
referida medida judicial. 
O senhor vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que esta câmara tem 
responsabilidade e que nada vai se resolver na pressão, e exige respeito da 
população. Esta câmara se sente apunhalada pelas costas, pois a população 
deveria agradecer pelos relevantes serviços prestados a este município. Esta 
câmara assim como o poder executivo tem trabalhado 24 horas por dia em prol 
desta população, conquistando recursos, sendo ordeira, não cometendo desvios 
de dinheiro público. E quando vê a população se manifestando contra esses 
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vereadores desta forma, se sente traído, e seu discurso é de indignação, pois a 
população não reconhece o papel de cada vereador deste município e este povo 
deveria se orgulhar destes vereadores. Acredita que o povo paragominense 
sabe escolher os seus líderes. Disse que 10% desta população vive abaixo da 
linha da pobreza e quem cuida dessa população é o vereador. E disse que o 
senhor Ciromar Hupp, que tanto mentiu nas redes sociais, ludibriando a 
sociedade ao dizer, por exemplo, que a câmara faz licitação de gasolina e não 
tem carro. A verdade é que esta casa não tem uma caminhonete própria à diesel 
e um carro alugado à gasolina; e disse que o senhor Ciromar é o cúmulo da 
desordem. Afirma que o povo foi enganado pelas acusações nas redes sociais, 
que, na verdade, o salário líquido dos vereadores será de pouco mais de R$ 9 
mil reais, devido aos altos encargos fiscais deste país. Acrescentou que esta 
casa não irá revogar a lei, e sim, continuar trabalhando e dando o seu melhor 
em prol do povo paragominense. 
O senhor vereador Leomarino Andrade disse que nesta lei constam muitas 
irregularidades e acredita que esta deve ser revogada, não esteve presente na 
sessão, portanto, não teve oportunidade de votar, e acredita que só houve uma 
votação nesta lei, que não seguiu os trâmites legais, que é uma lei que fere a 
constituição federal e principalmente o regimento interno desta casa, que é o 
presidente da comissão permanente de economia e não teve esse projeto em 
mãos. 
O senhor vereador Zaquel Pereira da Silva disse que pelo regimento da casa o 
presidente da comissão não estando presente, assume o vice, que é este 
vereador, que estava presente. Que, aliás, o senhor vereador Leomarino 
Andrade não esteve presente também durante a votação dos projetos da 
concessão de imóvel, e que não está cumprindo o seu papel de vereador e 
presidente da comissão. E garante que o projeto 911/2016 transcorreu da forma 
correta sem ferir o regimento interno ou qualquer lei. 
O Senhor Presidente, Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, agradeceu a 
presença de todos e não havendo matérias a deliberar, declarou encerrada a 
sessão. Foi lavrada a Ata que após lida, vai assinada pelos membros da mesa e 
demais vereadores. 
 

 

 


