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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 

Praça Célio Miranda 120 – Centro 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 038/2016 

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 

Data: 22/11/2016 Início: 09:50h Encerramento: 11:04h 

Presidência: Vereador – Presidente  Mauro Roberto Dias de Oliveira 

(ausência justificada) 

 Vice-presidente  Zaquel Pereira da Silva (presidente 

em exercício)  

Secretariado: Vereador – 1º Secretário Antonio Batista Oliveira Lopes 

 Vereador – 2º Secretário  Manoel Brasilino da Fonseca (2º 

Secretário em exercício) 

 Presentes ainda os Vereadores: 

01-  Antonio Sérgio Silva (ausência justificada) 

02-  Aurizélia Lima de Souza  

03-  Belonice Ribeiro Correia  

04-  Davi Sodré Honorato (ausência justificada) 

05-  Denise Terezinha Gabriel  

06-  Janival Santos de Castro (ausência justificada) 

07-  João Bosco Silva Almeida 

08-  Leomarino Andrade  

09-  Gilberto de Souza Pires (ausência justificada)  
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LEITURA, PELO PRIMEIRO SECRETÁRIO, DOS PROJETOS DE LEI: 

NENHUM 

PALAVRA DOS VEREADORES INSCRITOS: 

 

Vereadora Denise Gabriel cumprimentou o público. Falou da premiação do município 

através do UNICEF quanto ao índice de melhoria na qualidade de vida das crianças de 

Paragominas, e citou como exemplo o projeto PET e parabenizou a todos que compõem 

a equipe colaborou para que o município tivesse tal resultado e que participam 

diretamente nos demais programas sociais desta cidade. 

Vereadora Belonice cumprimentou a todos os presentes. Falou do programa novembro 

azul, dos cuidados do homem em relação ao câncer da próstata, que mais soma como 

causador de morte de homens. E espera que os homens tomem essa iniciativa de se 

proteger e que todos se interessem e saibam o risco que correm os sacerdotes das 

casas, os pais de família. 

Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes cumprimentou a todos. Aproveitou a 

oportunidade para falar também sobre o novembro azul. Parabenizou as ACS pelo 

trabalho desenvolvido. Assim, pede que esta Casa encaminhe ofício ao órgão 

competente parabenizando essa categoria pelos trabalhos realizados durante o outubro 

rosa e espera que o novembro azul seja coroado de êxito. Espera que os exames sejam 

feitos e que pelo preconceito alguns deixam de fazer. Espera que todos saibam a 

importância desse exame para a nossa saúde. 

O vereador João Bosco Silva Almeida fala em tom de despedida. Frisa que a 

sociedade cobra todos os vereadores e que muitas vezes há uma generalização. Fala 

sobre alguns problemas inerentes a saúde em Paragominas, que durante o novembro 

azul o equipamento que faz a coleta do sangue estava quebrado e dessa forma o que 

era coletado era jogado fora e que centenas de pessoas estão esperando pelos exames 

e cirurgias da próstata, mas é necessário trazer especialistas de fora, uma vez que em 

nossa cidade não tem um médico residente desta categoria. Diz que assim como foi 

implantado o FUNDEB deveríamos ter um sistema semelhante para a saúde; que o caos 

da saúde não ocorre somente em Paragominas, mas sim a nível nacional. Fala sobre 

sua ida ao Ministério Público, que está com sua consciência tranquila quanto a questão 

das diárias, pois têm os comprovantes de comparecimento. Dessa forma, parabeniza 

ao Ministério Público pela sua iniciativa, bem como a imprensa local por exercer seu 

papel em nossa sociedade. Frisa que o nosso país vive uma outra realidade. Externa 

que na sua saída da audiência com o promotor este falou que as questões inerentes 

aos vereadores é “fichinha”, pois o mais grave são os contratos da Prefeitura Municipal 

de Paragominas. 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

REQUERIMENTO Nº 030/2016 - Vereador Leomarino Andrade 

ASSUNTO: Revitalização da Praça do bairro Uraim I e restauração da Quadra de 

Esportes. 
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EM DISCUSSÃO: NENHUM. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

 

REQUERIMENTO Nº 031/2016 - Vereador Leomarino Andrade 

ASSUNTO: Implantação da guarda municipal no município de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: o autor da proposição fala sobre a importância do projeto em epígrafe 

em decorrência do grande número de casos de violência nas escolas, nas ruas, etc. 

Assim, essa proposição oportunizará segurança a diversos órgãos de nossa cidade. 

Solicita o apoio de todos os seus pares. O vereador João Bosco Silva Almeida fala que 

votará favorável a proposição, mas faz uma ressalva quanto a quem pagará essa conta 

e que deveria haver a unificação da polícia militar e civil, e com a implantação da guarda 

municipal ficarão três poderes de polícia e que o correto seria a polícia militar e a civil 

agirem unificadamente em defesa do cidadão; e que em nossa cidade já tivemos a 

guarda municipal e o resultado não foi muito bom, pois havia brigas entre os integrantes. 

Contudo, ressalta a proposição do nobre vereador. A vereadora Denise Gabriel frisa que 

a proposição levanta a questão da segurança, e que se formos fazer um levantamento 

do que mais aflige os nossos munícipes é a questão da insegurança. Fala sobre a 

situação de quando se pensou que em Paragominas não poderíamos ficar sentados na 

frente das nossas casas; que precisamos de medidas que contribuam para a efetivação 

da segurança em nossa cidade. Diz que a proposição em questão vem sendo abordada 

há anos nesta Casa e que a guarda municipal em outras cidades também não foram 

exitosas e acabam sendo extintas; e que uma guarda capacitada demanda recursos e 

isso é algo que deve ser analisado. O vereador Leomarino Andrade fala sobre um 

projeto do governo federal, o qual autoriza os municípios implantarem as guardas 

municipais com poderes de polícia. Justifica seu posicionamento contrário a unificação 

das policias civil e militar. Por fim diz ser favorável a implantação da guarda municipal. 

Fala que deveria ser criada a secretaria de esportes, fato este que contribuiria com o 

desempenho e progressão dos nossos atletas. Frisa sobre algumas situações de 

violência que ocorreram em Paragominas. O vereador João Bosco questiona ao 

vereador Leomarino se a guarda municipal contribuirá com a questão da segurança em 

nosso município, situação que até então não foi solucionado pelas policias civil e militar. 

Fala sobre o papel do agente de trânsito, os quais devem orientar e não simplesmente 

multar os munícipes como fazem. O vereador Leomarino Andrade frisa que a guarda 

municipal tem poder de polícia e que mais importante do que o dinheiro é a vida de uma 

pessoa. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

SEGUNDA PARTE – PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI Nº O24/2016, de interesse do Executivo Municipal 

ASSUNTO: Autoriza alienação, doação, destruição, incineração de bens públicos 

inutilizados e sua baixa do patrimônio público municipal e dá outras providências. 

EM DISCUSSÃO: o vereador Leomarino solicita que o projeto em epígrafe volte as 

comissões por não constar sua assinatura. O presidente em exercício vereador Zaquel 

Pereira frisa que o projeto tramitou legalmente e dessa forma seguirá em pauta. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
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EXPLICAÇÕES FINAIS 

O vereador Leomarino Andrade fala sobre o novembro azul e que não devemos fazer 

campanhas mensais e sim diárias, com exames e resultados rápidos. E que o câncer 

de próstata, o qual é o maior causador da morte dos homens, e que tal fato é decorrente 

do descaso dos municípios, pois não oportunizam o tratamento adequado aos nossos 

munícipes. Pede a lei que revoga os vencimentos dos vereadores de Paragominas. 

Deixa claro que continuará sua vida enquanto empresário gerador de empregos. Fala 

sobre um projeto de lei que tramita nesta Casa, o qual dispõe sobre os casos de corte 

de energia pela REDE CELPA. Comenta sobre o projeto de lei que dispõe sobre os 

casos fúnebres. Externa sua revolta quanto a situação de realizar pesquisas e propor 

projetos e estes não serem aprovados. Diz que quem trabalha com excelência a 

população condena, ou seja não é reeleito. Comenta sobre sua proposição da Câmara 

de Paragominas ser itinerante. Diz que certamente este é o seu último pronunciamento 

nesta tribuna.  

O Vereador João Bosco parabenizou o vereador Leomarino pelo seu desabafo e 

prestação de contas do seu mandato. Seus projetos apresentados e aproveita também 

para relatar seus feitos enquanto vereador. Das suas tentativas em aprovar alguns 

projetos em que sentia dificuldade em aprova-los. Lembrou a fila em que o povo ficava 

para adquirir uma identidade no passado. Na sua administração construiu-se o serviço 

de atendimento ao cidadão-saci, oferecendo facilidade de cidadania ao povo 

paragominense. Solicitou uma equipe ao estado, com intervenção do secretário de 

estado Adnan Demachki, para realização de cirurgias da próstata. 

O Senhor Presidente em exercício Zaquel Pereira, 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.  

 


