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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
Praça Célio Miranda 120 – Centro 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 034/2016 

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 029/2016: Revoga a Lei Nº 911/2016, que concede 
reajuste no subsídio dos vereadores para o pleito de 2017 a 2020. 
 
O senhor presidente encaminhou a matéria às comissões permanentes. 
 
O Senhor Presidente da Câmara, vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, 
convidou os Senhores Evandro, presidente da Comissão Revogue Já!, e Diego 
Sampaio, Presidente da OAB Seção Paragominas, para comporem a Mesa dos 
Trabalhos. 
Em seguida, concedeu a palavra aos membros da comissão Revogue Já!: 
 

Data: 18/10/2016 Início: 11:26h Encerramento: 13:00h 

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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O Senhor Evandro, representante do movimento Revogue Já!, disse que 
percebe no plenário um sentimento diferenciado da terça-feira passada. Que 
acredita que os vereadores foram humildes ao reconhecerem o erro e que hoje 
estes vereadores sairão desta Casa com o respeito desta população. Os 
vereadores perceberam que o povo do município de Paragominas tem voz e que 
este momento ficará na memória de Paragominas. E que, a partir de hoje, haverá 
uma comissão sempre presente assistindo às sessões. E que não só na Câmara 
Municipal como nas secretarias e no executivo de Paragominas. E parabenizou 
a todos que trabalhou no revogue. 
 
O Senhor Diego Sampaio, Presidente da OAB, ressaltou que este movimento 
não é da OAB, mas do povo. A OAB apenas tomou conhecimento e conferiu seu 
apoio. E parabenizou tanto à população quanto aos vereadores por se chegar a 
um consenso através do diálogo. Disse que a seção da OAB de Paragominas 
está à disposição de todo o público e é parceira desta câmara legislativa. 
 
ORDEM DO DIA 
 
PRIMEIRA PARTE 

NENHUM 
 
SEGUNDA PARTE 
 
PARA SEGUNDA 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: Nenhum. 
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: Nenhum. 
EM VOTAÇÃO: o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 021/2016, de interesse do Poder Executivo. 
ASSUNTO: Autoriza a desapropriação e doação de imóvel para implantação de 
empreendimento empresarial e dá outras providências. 
EM DISCUSSÃO: 
EM VOTAÇÃO: O projeto foi aprovado com emenda apresentada na primeira 
votação, por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
 
EXPLICAÇÕES FINAIS 
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O Senhor Vereador Antonio Sérgio Silva parabenizou a força da população e 
pela sua conquista. Que se não houvesse essa união, o povo não teria obtido 
essa conquista. Disse que a revogação desta lei vai poupar mais de R$ 3 milhões 
ao município. Portanto, fará uma emenda à lei reduzindo o salário dos 
secretários e comissionados do poder executivo, que poupará mais de R$ 15 
milhões ao município que poderá ser revertido em benefícios para o município. 
O Senhor Vereador Leomarino Andrade disse que estes vereadores estão de 
parabéns em reconhecer o erro e dar um passo para trás, ouvindo os clamores 
deste população. Disse que estes vereadores têm um trabalho bonito e honrado 
para mostrar. Que não é fácil fazer parte de um poder, que às vezes é necessário 
cortar a própria carne. Que este movimento que se iniciou na semana anterior e 
que neste dia de hoje está firmando uma vitória em prol da família 
paragominense e roga para que esta luta permaneça por muito tempo. Disse que 
os atos da câmara competem ao vereador, mas é importante a participação da 
população. Disse que dos onze projetos de lei apresentados, apenas dois foram 
aprovados. E como representante do povo fez diversas leis importantes nesta 
Casa. Que não será vereador na próxima legislatura, mas deixa um legado para 
a população e sai dia 31 de dezembro de cabeça erguida. 
 
O Senhor Vereador Janival Santos de Castro cumprimentou ao público presente 
e parabenizou ao comandante do 19º BPM de Paragominas, Ten. Cel. Denis, 
pelo brilhante trabalho realizado em prol da segurança pública de Paragominas. 
Em seguida, expressou-se admitindo que errou ao aprovar o PL 911/2016, mas 
lembrou-se de uma passagem na bíblia que Jesus perdoou a mulher adúltera, e 
que todos cometem erros. Admite e está disposto a corrigir o erro. E que 
continuará trabalhando pelo bem do município. 
A Senhora Vereadora Denise Gabriel disse que esta Câmara sempre diferenciou 
lembrando que em pleitos anteriores economizou e devolveu recurso para o 
município realizar a construção de obras em prol da população. Disse que nesta 
Casa não tem nenhum herói, são treze vereadores que trabalham em prol da 
população. Sabe que a cidade como todo o país vive um momento difícil, que 
não é culpa destes vereadores, mas sabe também que estes vereadores podem 
trabalhar e buscar solução para este problema. 
O Senhor Vereador João Bosco Silva Almeida disse que sente orgulho de nestes 
20 anos de vereança ter defendido e trabalhado em prol desta população. Disse 
que foi candidato a prefeito e que mesmo sendo oposição nunca atacou 
ninguém, mas sabe que a máquina pública passou por cima de seu projeto 
político. Lembrou que algumas câmaras continuam recebendo um recurso 
absurdamente alto, que os tribunais de justiça também recebem um valor muito 
alto, e quem paga a conta é o cidadão comum. É preciso que isso mude. Disse 
que cometeu muitos erros enquanto vereador e pede desculpas, mas diz que 
nenhum erro de corrupção. Nunca pegou um centavo do dinheiro público. E disso 
se orgulha muito. Não entende porque a maioria do secretariado mora em Belém 
e não em Paragominas. Não entende porque na secretaria de educação existem 
mais cargos comissionados do que na cidade de São Paulo. Percebe que a 
população está mais atenta e é preciso estar e mudar certas coisas nesta 
sociedade. Disse que tem um trabalho atuante neste município, mas que isso 
não é mais do que o seu dever. 
O Senhor Presidente, Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, agradeceu a 
presença de todos e não havendo matérias a deliberar, declarou encerrada a 
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sessão. Foi lavrada a Ata que após lida, vai assinada pelos membros da mesa e 
demais vereadores. 


