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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
Praça Célio Miranda 120 – Centro 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 039/2016 

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: 
 
 

PROCESSO Nº 043/2016 – que trata da prestação de contas do executivo, 
exercício financeiro de 2003. 
INTERESSADO – Poder Legislativo Municipal 
ASSUNTO: Julgamento das contas do executivo referente ao exercício 
financeiro de 2003, conforme Resolução Nº 11.726, de 22/01/2015, que rata do 
Processo de Prestação de Contas nº 55 001 2003-00, da Prefeitura Municipal 
de Paragominas, de responsabilidade do Sr. Shydnei Jorge Rosa; observando 
o disposto no §2º, do Art. 71, da Constituição Estadual. 
 

Data: 29/11/2016 Início: 09:54h Encerramento: 10:58h 

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 (ausente) 

02-  Aurizélia Lima de Souza 

03-  Belonice Ribeiro Correia 

04-  Davi Sodré Honorato  

05-  Denise Terezinha Gabriel (ausência justificada) 

06-  Janival Santos de Castro  

07-  João Bosco Silva Almeida  

08-  Leomarino Andrade  

09-  Manoel Brasilino da Fonseca  
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O senhor presidente encaminhou a matéria às comissões permanentes. 
 
O Senhor Presidente da Câmara, vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, 
observando o número expressivo de alunos da escola municipal “Castelinho”, 
que diante da iminência do seu fechamento, vem reivindicar que a escola se 
mantenha ativa, concedeu a palavra ao representante de pais para se 
expressarem. 
A Professora Sandra Deprá, mãe de aluno da referida escola disse que não foi 
comunicado aos pais e professores que a escola seria fechada, mas em uma 
reunião oficial com a secretária de educação, esta sinalizou a grande 
possibilidade do fechamento da escola. A mãe não consegue compreender 
como uma escola que se destaque pelo alto IDEB, cujos alunos notadamente 
desenvolveram outras habilidades que os alunos de outras escolas não 
atingiram, esteja na iminência de fechamento. Disse que não podemos fechar 
escola para mais tarde construirmos presídios. Além disso, observou que não 
se levou em consideração o emocional dos alunos, que estão abalados com o 
que com o fato.  
Em seguida, a Professora Daniele Miranda, mãe de aluna, disse que não 
concorda com o fechamento de uma escola que dá resultados para o município. 
Sua filha está presente na casa esta manhã e, como mãe, está aqui na 
condição de defender o futuro de sua filha como uma leoa. E espera que estes 
vereadores correspondam às expectativas desta população de alunos e pais 
de alunos. 
Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra aos senhores vereadores 
para se expressarem sobre o tema levantado. 
O senhor vereador David Sodré Honorato disse que tomou conhecimento sobre 
o fechamento da escola através das redes sociais, quando alunos da escola 
passaram informações, mas em nenhum momento a secretaria comunicou esta 
casa. E solicitou que esta casa convoque a secretária de educação a esta casa 
para se explicar sobre o caso. 
O senhor vereador Leomarino Andrade disse que não se pode fechar escola, 
que fechamento de escola é crime, que há muitas maneiras de se cortar a 
própria carne na prefeitura, mas jamais cortar a carne dos alunos. Que caso o 
motivo seja financeiro, que devemos rever os contratos de veículos e de 
imóveis, mas jamais fechar uma escola. Atentou para o fato de que os alunos 
criam um vínculo educacional com a instituição em que estuda, e que não se 
pode permitir este fato. 
O senhor vereador João Bosco Silva Almeida disse que o seu mandato está se 
encerrando, mas tem uma missão neste parlamento, tem uma história, e não 
pode permitir os desmandos que acontecem na secretaria de educação. 
Observou que o próprio prédio da secretaria de educação é alugado e pertence 
a familiares da secretária, muitas vezes aquela secretaria vem beneficiando 
padrinhos, e isto precisa mudar. E disse que é dever sim, desta casa, convocar 
a secretária para que justifique o fechamento da escola. 
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O senhor vereador Janival Santos de Castro disse que não devemos fechar a 
escola, e sim, de se construir outros “Castelinhos”, e espera que esta casa se 
manifeste através de ofício assinado por todos os senhores vereadores. 
A senhora vereadora Aurizélia Lima de Souza disse que se solidariza com estas 
mães já que suas duas filhas estudaram nessa escola e que é testemunha da 
qualidade do ensino desta escola, e que apoia este movimento contra o seu 
fechamento. 
O senhor vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que falar da educação 
é “chover no molhado”, pois sabemos que a educação é o melhor caminho para 
se desenvolver uma sociedade, que este país tem como lema “pátria 
educadora” e estamos caminhando na contramão ao fechar esta escola. E 
disse que temos que manter a escola “Castelinho” aberta e funcionando.  
O aluno Ricardo disse que a escola tem um IDEB de 5.3 que era uma meta 
para 2019 e a escola já alcançou a meta. 
O aluno Artur disse que já sofreu agressão na sua antiga escola, EMEF 
Belarmina Fernandes, pelo fato de ser um aluno estudioso. Mudou-se para a 
escola “Castelinho” onde desde os primeiros dias percebeu que seria uma 
escola diferente e pôde constatar que a qualidade de ensino é muito superior, 
bem como o comprometimento dos alunos. 
O senhor presidente Mauro Roberto Dias de Oliveira disse que esteve 
conversando com a secretária por telefone que confirmou sua presença a esta 
casa em outra oportunidade para tratar do assunto. 
 
ORDEM DO DIA 
 
NÃO HAVENDO MATÉRIAS PARA A PRIMEIRA PARTE, PASSOU-SE À 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº 022/2016 – Poder Executivo. 
ASSUNTO: Institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá 
outras providências. 
EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à 
sessão. 
 
PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº 024/2016, de interesse do Poder Executivo Municipal. 
ASSUNTO: Autoriza alienação, doação, destruição, incineração de bens 
públicos inutilizados e sua baixa do patrimônio público municipal e dá outras 
providências. 
TRAMITAÇÃO: Foram apresentadas emendas ao projeto.  
EM DISCUSSÃO: Nenhum. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com 
emendas. 
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EXPLICAÇÕES FINAIS 

 
O senhor vereador João Bosco Silva Almeida sugeriu ao presidente que 
convoque reunião com os vereadores da casa, assessoria jurídica e membros 
da comissão Revogue Já! para esclarecer como seguirá o trâmite do veto, pois 
esta câmara não pode sair com a carga de que segurou o veto. 
 
O senhor presidente, Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, disse que o 
projeto tem o prazo de 45 dias para análise e votação, mas será analisado e 
votado antes desse prazo, e, desde que a o projeto chegou à casa, foi 
encaminhado ao jurídico da casa, que, assim que tivermos um parecer, será 
destinado às comissões permanentes para análise e então virá para apreciação 
do plenário. 
O senhor vereador Leomarino Andrade se expressou dizendo que a partir do 
momento em que o projeto vier para votação, manterá o seu voto contra o veto. 
Em seguida, solicitou que a presidência fizesse 1 minuto de silêncio em 
memória dos desportistas de Chapecó, que faleceram em acidente aéreo 
quando se dirigiam para uma disputa internacional. Solicitou ainda que esta 
casa decretasse luto oficial.  
O senhor presidente anuiu, e solicitou a todos que fizessem 1 minuto de 
silêncio. Em seguida, agradeceu a presença de todos. Foi lavrada a Ata que 
após lida, vai assinada pelos membros da mesa e demais vereadores. 


