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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
Praça Célio Miranda 120 – Centro 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 040/2016 

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: 
 
VETO TOTAL AO PROEJTO DE LEI Nº 029/2016, que Revoga a Lei Nº 
911/2016, que concede reajuste no subsídio dos vereadores para o pleito de 
2017 a 2020. 
 

PROJETO DE LEI 034/2016 
INTERESSADO – Poder Executivo Municipal 
ASSUNTO: dispõe sobre a denominação de “Arlindo Neres de Souza” o 
auditório da Prefeitura Municipal de Paragominas-PA. 
 

Data: 06/12/2016 Início: 09:34h Encerramento: 10:18h 

Presidência: Vereador – Presidente  Mauro Roberto Dias de Oliveira 

 Vice-presidente  Zaquel Pereira da Silva  

Secretariado: Vereador – 1º Secretário Antonio Batista Oliveira Lopes 

 Vereador – 2ª Secretária  Belonice Ribeiro Correia (em 

exercício) 

 Presentes ainda os Vereadores: 

01-  Antonio Sérgio Silva (ausência justificada) 

02-  Aurizélia Lima de Souza (ausência justificada) 

03-  Gilberto de Souza Pires (ausência justificada) 

04-  Davi Sodré Honorato  

05-  Denise Terezinha Gabriel  

06-  Janival Santos de Castro  

07-  João Bosco Silva Almeida  

08-  Leomarino Andrade (ausência justificada) 

09-  Manoel Brasilino da Fonseca  
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PROCESSO Nº 045/2016 
INTERESSADO – Poder Legislativo Municipal 

ASSUNTO: julgamento das Contas de Executivo referente ao exercício 
financeiro de 2004, conforme  Resolução Nº 11.898 de 26/05/2015, que trata 
do Processo de Prestação de Contas Nº 55 001 2004-00, da Prefeitura 
Municipal de Paragominas, de responsabilidade do Sr. Shydnei Jorge Rosa; 
observando o disposto no § 2º do Art. 71 da Constituição Estadual. 

 
O senhor presidente encaminhou os mesmos às comissões permanentes. 
 
PRONUNCIAMENTO DOS SENHORES VEREADORES – TEMA LIVRE 
 
NENHUM. 
 
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 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: o autor da proposição diz está honrado por ter representado 
esta Casa. Contudo, antes de encerrar está propondo esse projeto, o qual está 
há mais de um ano nesta Casa. Este projeto exige que saibamos qual o tipo de 
sangue dos nossos alunos. Fala que é um projeto fruto de muitos estudos; que 
este deve ser incorporado aos poucos, haja vista que nos primeiros dias há a 
formação de filas para as matriculas. Frisa que tudo que se passa no município 
passa por esta Casa. Fala em tom de despedida e externa sua honra por ter 
representado o povo de Paragominas. A vereadora Denise Gabriel diz que 
entende a proposição do autor, mas que em casos de emergência são 
realizados novos exames e em casos de transfusões, também; que temos que 
observar a questão financeira. Contudo, parabeniza a proposição. A vereadora 
Belonice Correia comenta sobre a importância do projeto em epígrafe, mas 
ressalta a questão da obrigatoriedade, pois pode haver casos de alunos que 
deixarão de ser atendidos por conta de não ter essa ficha; que em casos de 
atendimento hospitalar mesmo que a ficha seja apresentada novos exames 
serão realizados. O presidente frisa que todo cidadão deveria saber qual é o 
seu grupo sanguínea; e que realmente essa iniciativa deve começar pelas 
escolas. Assim, externa ser favorável a proposição. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à 
sessão. 
 
PROJETO DE LEI Nº 038/2015 – Poder Legislativo. 
ASSUNTO: Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o serviço social nas 
escolas públicas, entidades filantrópicas, OSCIPs e Fundações, cuja atividade 
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principal seja provimento da educação no âmbito do município de Paragominas 
e dá outras providências. 
EM DISCUSSÃO: o autor da proposição, vereador João Bosco, frisa que fez 
um estudo sobre o assunto juntamente com a outra autora, a vereadora 
Aurizélia Lima. Comenta sobre a importância das Assistentes Sociais. Fala 
sobre parecer do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de que os 
vereadores podem legislar sobre o orçamento. 
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). 
EM DISCUSSÃO: NENHUM. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à 
sessão. 
 
PARA SEGUNDA 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: NENHUM. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à 
sessão. 
 
EXPLICAÇÕES FINAIS 
 

O presidente da Câmara Municipal, o senhor Mauro Roberto Dias de Oliveira 
convida seus pares para uma reunião na Sala de Comissões para discutir sobre 
as contas do ex-prefeito Shydnei Jorge Rosa. 
 
O vereador David Honorato diz que o presidente não é o ex-presidente da 
Câmara, Senhor Eduardo Cunha, pois as contas do ex-prefeito Shydnei Jorge 
Rosa chegou as suas mãos ontem e o presidente já quer que elas sejam 
aprovadas. O senhor presidente dispensa comentários sobre a colocação do 
vereador David Honorato por entender que este não compreendeu suas 
palavras, pois propôs a discussão sobre as contas e não a votação. 
  
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. 
 


