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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 

Praça Célio Miranda 120 – Centro 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 037/2016 

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 

Data: 08/11/2016 Início: 09:50h Encerramento: 11:10h 

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 (ausência justificada) 

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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PALAVRA DOS VEREADORES INSCRITOS: 

 

Vereadora Denise Gabriel cumprimentou o público e destacou a presença da 

vereadora eleita Irmã Vera, dizendo que esta fará a diferença nesta Casa, na próxima 

legislatura. Em seguida, parabenizou a Secretaria Municipal de Infraestrutura pelas 

obras de escoamento de água nos bairros Vila Rica e Helena Coutinho, pois todos 

sabemos que quando chove na cidade, os dois bairros sofrem bastante com 

alagamento, e esta situação se resolve agora através desta secretaria. Parabenizou 

também a Secretaria Municipal de Saúde que recebera o prêmio referente à campanha 

de câncer de mama realizada no município que obteve grande sucesso conforme 

estatística que registrou o número de consultas. 

Vereador João Bosco Silva Almeida cumprimentou o público e à Irmã Vera. Disse que 

está deixando esta câmara; que deu sua contribuição a este município enquanto 

vereador. Falou que a eleição mais difícil é para vereador, já viu pessoas que tinham 

cargo de vice-prefeito perder eleição para vereador. Em seguida, falou sobre a questão 

da saúde, dizendo que não podemos aceitar o fato de não termos urologista no 

município e uma fila enorme de pessoas esperando atendimento, precisando de cirurgia. 

Estamos no mês azul e, no entanto, a saúde está no vermelho. O atual governo tirou o 

urologista que realizava 30 cirurgias por mês. Temos muitas pessoas morrendo de 

câncer na nossa cidade. O câncer de próstata é a segunda doença que mais mata o 

homem e não podemos aceitar a falta de um urologista na cidade. É muito fácil pintar a 

cidade de azul, mas não fazer investimento para realmente oferecer saúde de qualidade 

a quem precisa. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos e disse que já 

estamos no mês de novembro e ainda não tratamos da questão da feira agropecuária 

de Paragominas. Espera que estes vereadores tratem do assunto o quanto antes, não 

apenas quando estiver próximo. Uma das medidas espera tomar sobre este assunto é 

devolver a exposição à população. Este ano tivemos uma doação da prefeitura no 

montante de R$ 110 mil reais para atender o sindicato rural dos trabalhadores, que não 

teve nenhum retorno ao dono desse recurso que é a população. Um dos pontos é que 

nenhum valor do poder público pode ser repassado para sindicato sem a análise desta 

casa, pois o dinheiro é público e esta é uma festa privada. É preciso que o vereador 

avalie qual é o retorno desse investimento para o município. 

A Vereadora Belonice Ribeiro Correia expressou seu total apoio ao vereador Antonio 

Batista nesta sua demanda, pois considera que estes vereadores que viveram na pele 

a questão da feira agropecuária é que devem buscar uma solução à questão levantada. 

O Senhor Presidente, Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, passou a 

presidência ao vice, Vereador Zaquel Pereira da Silva, para se pronunciar da 

tribuna. 

O Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que é justo e correto que esta casa 

se debruce nesta questão da feira agropecuária, que é a mais importante do município, 

pois nela foi investido dinheiro público. Isso requer que haja uma discussão por este 

poder, entretanto, relembra que temos apenas um mês e meio de sessões e temos 

projetos de maior importância como a Lei Orçamentária que não se chegou a um debate 

por parte das comissões, e provavelmente não teremos espaço na agenda deste ano. 

Disse que esta é uma festa de negócios. 
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Em aparte, a Vereadora Denise Gabriel disse que esse questionamento é importante, 

é bom que observemos os lados da feira, pois além do lado que a população entende, 

que é a diversão, os shows, há um outro lado que é a geração de emprego e renda 

através dos negócios feitos durante a semana. 

Em aparte, o Vereador João Bosco Silva Almeida disse que a câmara deve fazer um 

projeto de lei que beneficie principalmente o povo, a população em geral, e não que 

somente os empresários sejam beneficiados. 

Em aparte, a Vereadora Aurizélia de Souza Lima disse que essa é uma luta 

constante, que a câmara sempre busca coisas boas para a população, mas não é fácil, 

pois encontramos a resistência do sindicato. 

Em aparte, o Vereador Leomarino Andrade falou da importância dos empresários 

nesta feira, bem como do estado, pois é um evento que envolve dinheiro, entretanto, 

disse que é simples e fácil para a câmara criar uma lei que beneficie a população, 

obrigando que esta feira tenha portões abertos para o público todos os dias. 

Com a palavra, o Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, disse que essa é uma 

discussão que levará muito tempo ainda, e levantou outro tema que deve ser revisto por 

esta casa, que é o recesso, que deve ser diminuído. Disse que esta câmara é 

diferenciada, que já tem o menor recesso entre as câmaras do Brasil, mas que devemos 

reduzir ainda mais. E disse quanto essa câmara é distinta das demais, aprovando 

projetos de grande relevância e trabalhando com afinco para a melhoria da qualidade 

de vida da população. 

 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

REQUERIMENTO Nº 029/2016 - Vereador Janival Santos de Castro 

ASSUNTO: Realização de casamento coletivo, beneficiando casais do município e 

Paragominas-PA, que desejam casar ou que queiram legalizar as suas situações 

conjugais. 

EM DISCUSSÃO: O autor do requerimento fala que o objetivo é que o prefeito busque 

meios legais de conseguir realizar o casamento coletivo. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

SEGUNDA PARTE 

NENHUM 

 

EXPLICAÇÕES FINAIS 

 

O Senhor Presidente Mauro Roberto Dias de Oliveira, 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. 


