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CAMARA MUNICIPAL 
DE PARAGOMINAS 
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COM HONR 
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ANTE 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N° 023/2021 

1° PERIODO -1 SESSÃO LEGISLATIVA 13* LEGISLATURA 

Data: 06/07/2021 Inicio: 09:00 h Encerramento: 11:30h 

Presidencia Vereador -Presidente Tatiane Helena Soares Coelho 

Vereador-Vice-Presidente Neldson Elias de Sousa 

Secretariado Vereador -1° Secretário Mauro Roberto Dias de Oliveira 

Vereador2° Secretário Frankly Delbio Falcon Pacheco 

Presentes ainda os vereadores.

01- Alessandro Marques de Almeida 

02- António Sérgio Silva (ausència)

03- Aristóteles José Valcácio 

04- David Sodré Honorato 

05- Eder Ribeiro da Silva 

06- Herbert da Silva Lima 

07- Hesio Moreira 

08- Jairo Santos Silva 

09- Manoel Brasilino da Fonseca 

FOI FEITA A LEITURA DE UM TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA, PEO 
SECRETARIO.

vOTAÇÃO DO CONTEÚDO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR.

Aprovada por unanimidade

LEITURA, PELO 1° SECRETÁRIO, DOS EXPEDIENTES.

.OFICIO N° 2901/21 SEMS 
o Relatório de internações
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.OFICIO N° 184/2021-PMP 
o Envio de Leis Sancionadas 

.OFICIO N° 301/2021-LGBT+ 
o Tribuna Popular 

.OFICIO N° 3096/2021 
o Resposta ao Oficio n° 070/2021-CMP 

sOLICITO Do 1° SECRETÁRIO QUE PROCEDA A LEITURA DO: 

PROJETO DE LEI N° 046/2021 
INTERESSADO: Poder Executivo 
Autoria do Executivo 
ASSUNTO: "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e daautras 

providencias." 

PROJETO DE LEI N° 048/2021 
INTERESSADO: Poder Executivo 
Autoria do Executivo 
ASSUNTO: "Dispõe sobre a alteração e cancelamento parcial do Projeto de 
Urbanização denominado LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARICA aprovado pela Lei 
Municipal n.° 806, de 27 de Julho de 2021 e da outras providências." 

A senhora Presidente encaminhou os projetos as comissões permanentes 

A presidente concedeuo uso da Tribuna Popular a Lana Lará-Cpordenadora fdjunta 
da aliança Nacional LGBTl+ no estado do Pará 

Tribuna Popular 

A Senhora Lana Larrá, após cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadon 
a todos os presentes, realizou a leitura de uma nota da OAB, que repudia tod� 
qualquer forma de discriminação e promoção de discurso de ódio. Em seguida 
destacou o artigo da Constituição Federal que assegura os direitos a luta e 
representatividade de classe. Ressaltou que a vice prefeita de Paragominas, irm� 
vera, escreveu em suas redes sociais em que a mesma n�o pactua com a postagem 
na página oficial da Prefeitura Municipal de Paragominas. Em seguida ressaltou que 
entende que tal nota dissemina o ódio, fazendo com que muitos membros do 
LGBTQIA+ sofram com tais preconceitos, que discursos como estes fazem com que 
garotos assassinem travestis como já ocorrera em nosso pais. Agradeceu a 
presidente e os demais vereadores por cederem esta tribuna, infomando que acredita 
ser esta a primeira vez que um espaço importante seja cedido para uma representante
do movimento LGBTQUIA+ possa ser ouvido, ressaltou que Paragominas precisa criar 
seu movimento em prol dessa classe que tanto sofre, lembrando que esse movimento 

só prega o amor e a paz, por isso a sua bandeira é o arco-iris. Lembrou que os 
movimentos realizados em todo o pals jamais será para confrontar a sociedade e sim 
para lembrar que estes seres humanos também fazem parte da população. Finalizou
recitando uma poesia de sua autoria. 
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PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES EM TEMA LIVRE 

O Vereador Alessandro Marques de Almeida, após cumprimentar a mesa diretora, os 
nobres pares e a todos que assistem a esta sessão, presencialmente ou pelas redes 
sOciais. Ressaltou a preocupação pelo que vem assistindo desde o dia dezenove de 
maio, quando dois vereadores desta casa, após serem acionados pela população para 
fiscalizar os maquinários da prefeitura, e que até hoje estes vereadores são 
perseguidos pela gestão que vem trazendo narrativas para descredibilizar os 
vereadores em questão. Destacou que assistiu o representante do gestor municipal, 
atacar e ameaçar, tentando silenciar os vereadores desta Casa de Leis. Ressaltou 

ainda que após a denúncia, a esposa do vereador Thellys Valcácio, enfermeira há 
mais de dez anos foi exonerada, e ao ser chamada para assinar o documento de 

destrato, verificou-se que ela estaria fazendo um acordo, quando ao perceber se 
recusou assinar tal documento. O vereador Indagou por que não trazer a esta Casa 
de Leis, projetos que estabeleçam regras para o uso de maqinas e equipamentos da 
prefeitura, por que logo após a denúncia, a prefeitura pôs as maquinas para trabalhar 
nos bairros da cidade. Lembrou que durante a campanha eleitoral se comprometeu 

com a população em fiscalizar e tentar melhorar a vida das pessoas, e é isto que vai 

fazer, que não aceitará a desculpas de que todo mundo fazia assim. Lembrou que seu 
slogan na campanha pregava a mudança e como vereador, vai buscar esta mudança 
para realizar o que é certo. Encerrou parabenizando os nobres vereadores que 
fiscalizaram, afirmando que os mesmos podem contar com seu apoio e dedicação. 

O Vereador Aristóteles José Valcácio, após cumprimentar a mesa diretora na pessoa 
da presidente, e todos os presentes e redes sociais. Destacou que o episódio citado 
pelo vereador Sandro Marques, acredita que a fiscalização realizada no dia 19 de 
maio, nada mais é do que o papel do vereador, fiscalizar é uma das premissas do seu 
mandato, e tanto ele quanto o vereador Jairo Santos irão cumprir seus papéis. pois 
aqueles que votaram nesses vereadores esperam que isso seja feito. Destacouque 
acredita na verdade e na justiça e ainda que não se calará diante de ameaças desta 
gestão. 

O Vereador Jairo Santos Silva, ao solicitar uma parte, informou que estes vereadore
estão no caminho certo, que tal fiscalização está mudando o rumo das ações da 
prefeitura. Informou ainda que acabou de receber um documento da delegacia
intimando-o por fiscalizar as ações da prefeitura, informando se encontrar surpreso 
pois naquele momento ao solicitar a presença da policia, a mesma não apareceu no 
local. Ressaltou que näo iná se calar diante de tais perseguiçdes, que vai continuar
lutando para buscar a justiça, pois a população que acreditou no candidato do Prefeito i 
Lucidio e que hoje sofrem com tal desmando. 

o Vereador Aristóteles José Valcácio, ao retomar a palavra, ressaltou que mais oNlh 
deixa triste é saber que os vereadores desta Casa de Leis não podem fiscalizar a 
gestão municipal, pois serão perseguidos, mas que como vereador não se calará 
diante de tais confrontos e perseguições pois foi eleito para defender os interesses da 
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população, e vai cumprir sua promessa de fazer uma legislatura para o povo. 

o Vereador Neldson Elias de Souza, após cumprimentar a todos, falou da importancia 
dos projetos que tramitam nesta Casa de Leis, inclusive o Projeto 045/2021 que trata 

da adequação do piso salarial do magistério, espera que o referido projeto sea 

aprovado em primeira e em segunda votação ainda nesta sessão para prestigiar esta 

classe que tanto trabalha pela formação de nossos filhos. 

o Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira, após cumprimentar a todos, destaco0u 
que esta Casa de Leis votará a adequação do Piso Salarial para os professores que 
tanto contribuem com nosso país, cumprimentou aos membros de movimentos 

LGBTI+. Ressaltou que a atenção deve ser voltada aos projetos que aqui tramitam, 
dada a importância dos mesmos para a população, mas que não podia deixar de dizer 
que uma sociedade é constituído de várias classes, e que os membros deste 

movimento, também merecem o devido respeito, pois aos olhos de Deus e do amor 

dispensado aos seres humanos é para todos, lembrando que nossas ações neste 

mundo é que determinaram nossa passagem aqui na terra, que é preciso que a 
sociedade entenda o papel de cada um, que pratiquemos o amor independentemente 
de religião ou classe. Finalizou pedindo que o movimento releve o fato da matéria 
postada pela vice prefeita irm� vera, lembrando que o perdão é parte do ser humano. 

o Vereador Jairo Santos Silva, após cumprimentar a todos. Destacou que alguns 
vereadores tentaram buscar assinaturas dos nobres pares para abrir uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito - CPI, porém como não conseguiram as assinaturas 

necessárias para a abertura de tal comissão, tomaram a iniciativa de dar entrada no 

Mistério Público para averiguar tais irregularidades. 

o Vereador David Sodré Honorato, após cumprimentar a mesa diretora, nobres pares 
informou que que me nome da Comissäo Permanente de Educação desta Casa de 
Leis, parabenizando ao SIMPEMP e aos professores que lutaram por esta conquista, 
em especial o Professor Colares e demais membros da Diretoria e corpo juridico. 
Destacou que como presidente da comissão de educação, juntamente com os demais 
membros, sempre vai priorizaro bem estar coletivo, que toda e qualquer pauta áuèa 
venha para contribuir com a educação, esta comissäo irá fazer sua parte, quer Spja 
em reuniäo ordinária ou em reunião extraordinária como ontem para expedir o relatókio 

pelo prosseguimento do projeto. 

A Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho, após cumprimentar a mesa diretora 
nobres pares e demais presentes. Destacou que esta sessão trouxe vários temas para lu 
o debate, lembrando o Projeto de Lei n° 045/2021 que dispõe sobre a adequaç�o do 
piso salarial, parabenizando ao gestor municipal e ao SIMPEMP pela luta e o desejo 
de resolver tal adequação e proporcionar aos professores da rede pública o que é seuAP 
por direito. Em seguida agradeceu a todos os vereadores e comissões permanentes 
que tramitaram o Projeto de Lei para que o mesmo pudesse ser realizado sua votação 
nesta sessão ordinária, parabenizou aos professores que assim como todas as/ a 
profissoes tem sofrido com esta Pandemia, porém os professores tiveram que se 
adaptar para continuar prestando um serviço de qualidade e excelência aos nossos 
alunos, para que os mesmos tivessem suas aulas remotas com eficiência. Destacou 
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que como presidente desta casa, sempre foi democrática e sempre zelou pela 
transparência desta casa, realizando em seguida as atribuições da presidência da 
casa, onde fica claro que é atribuição da presidência, distribuir os trabalhos as 
comissões, lembrando que ao chegar nesta casa de leis as matérias são destinadas 
as comissões, lembrou ainda a atribuição da presidência em auxiliar através de seu 
departamento legislativo para dar celeridade para que as comissões pudessem 
realizar a tramitação do projeto de lei com eficácia e agilidade. 
parabenizando aos presidentes das comissões por conduzirem suas comissões no 
intuito de aprovarem e dar importância a este projeto que tanto valoriza os professores
da rede municipal. 

Finalizou 

PASSOU.SEA PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
REQUERIMENTO N° 175/2021. 
Autoria do Vereador Tatiane Helena Soares Coelho 
ASSUNTO: Construção de uma área de lazer e implantação de academia ao ar livre 
no Camboat� ll. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO N° 183/2021. 
Autoria do Vereadores Aristóteles José Valcácio (Thellys Valcácio), Jairo Santos Silva 
(Jairo da Saúde) e Alessandro Marques de Almeida (Sandro Marques) 
Assunto: Encaminhamento de cópias de áudio, vídeo e documentos ao procurador 
municipal da Prefeitura de Paragominas a respeito do ocorrido no dia 19/06/2021na 
empresa Diana Agro Industrial e Comercial Ltda., objetivando instruir processo ara 
emissão de parecer técnico do referido procurador. 

EM DISCUSsÃO: 

O Vereador Eder Ribeiro da Silva, após cumprimentar a mesa diretora, os noeres 
pares e a todos os presentes, destacou que foi citado em algumas falas de 
vereadores, parabenizou aos vereadores da fiscalização. Ressatou que acerca do 
requerimento aqui proposto se faz desnecessário pelo fato de que a delegacia ao ser 
acionada já fará tal serviço em solicitar os documentos que obsevarão se há 
legalidade ou não no fato ocorrido após o relato, o vereador pediu cautela nesse 
procedimento para não cometer equlvocos irreparáveis. Neste sentido, aos ser citado 
por sua experiência, deixou aqui sua opinião. 

OVereador Alessandro Marques de Almeida, um dos autores da proposição ressaltou 
que o requerimento tem ointeresse de ouvir o Procurador Municipal que acredita ser d 
imparcial, e no uso de sua responsabilidade trazer luz a discussão em questão 
emitindo parecer jurldico. 

o Vereador Neldson Elias de Souza. Destacou que cabe ao Ministério Público 
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averiguar, e caso seja necessário, punir os infratores, se este fato houver alguma 

infração. 

O Vereador Alessandro Marques de Almeida ao tomar uma parte, informou que 
improbidade administrativa é feita por outras vias e para isto precisa ouvir o 
Procurador do Municipio, pois existem dois fatos, o criminal que espera da delegacia 
realizar seu papel, e o caso de improbidade administrativa que esta Casa de Leis tem 
que apurar 

EM VOTAÇAO: Rejeitado por maioria dos vereadores presentes, registrando 08 (oito) 
votos contrários e 03 (trés) votos favoráveis. 

REQUERIMENTO NO 184/2021. 
Autoria da Vereadora Tatiana Helena soares Coelho 
Assunto: Revisão do sistema de iluminação pública de Paragominas. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO N° 185/2021. 
Autoria do Vereador Alessandro Marques de Almeida (Sandro Marques) 
Assunto: Reforma geral da Escola Municipal Belarmina Fernandes. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO N° 186/2021. 
Autoria do Vereador Hesio Moreira (Dr. Hesio) 
Assunto: disponibilidade de atendimento de Ressonância Magnética para os 
pacientes do SUS em Paragominas -PA. 

EM DISCUsSÃO: Nenhum. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO N° 187/2021. 
Autoria do Vereador Neldson Elias de Sousa (Missão) 
Assunto: Reforma do Posto de Saúde do Bairro da Cidade Nova. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 

.REQUERIMENTO N° 188/2021. 
Autoria do Vereador Neldson Elias de Sousa (Missäo) 
Assunto: Manutençãoe revitalização do Bairro Aragão. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 
EM VOTAÇAO: Aprovado por unanimidade. 
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.PROJETO DE LEI N° 039/2021 
INTERESSADO: Poder Legislativo 
Autoria do Vereador Neldson Elias de Sousa (Missão) 
ASSUNTO: Dispõe sobre a criação e o funcionamento do serviço de controle de 

zoonoses e do abrigo municipal de animais domésticos e dá outras providências. 

EM DISCUSSÃO: 

Vereador Neldson Elias de Sousa, destacou a importância de tal projeto de lei, pois 
acredita que a criação deste centro de zoonoses e abrigo de animais tem com 
objetivo extinguir algumas das mais perigosas doenças, para que a população poSsa 
se prevenire evitar a propagação de doenças. O autor do projeto acredita que esse 
controle impedirá a super população de animais que resulta em abandono de animais 
que é crime em nosso país, lembrando que também evitará alguns acidentes 
envolvendo condutores de motocicleta e animais soltos pelas ruas. Portanto, o autor 
do projeto solicitou aos nobres pares que votem pela aprovação do Projeto que muito 
ajudará nosso município. 

O Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira parabenizou o autor do projeto, pela 
preocupação com animais de nosso municipio. Porém, mesmo entendendo os 
objetivos do nobre vereador, não votará pela aprovação do Projeto de Lei, uma vez 
que o mesmo gera despesas ao município, e que não é papel desta casa gerar 
despesas para a gestão. Lembrando que neste mandato, o prefeito já vetou projetos 
que demandam despesas para ao município. 

O Vereador Eder Ribeiro da Silva ressaltou que qualquer projeto vem de encontro' aos 
interesses da sociedade, mas que concorda com o vereador Mauro Roberto Dias de 
Oliveira, lembrando que este projeto em pauta onera o município, sugerindo ao autor 
do projeto que retire de pauta para realizar estudos mais aprofundados. 

O Vereador Neldson Elias de Sousa, ressaltou que respeita a opinião dos nobres 
pares, mas que não aceita que por conta de um pequeno custo, tenhamos gue 
presenciar mais doenças e acidentes causados pelos animais soltos, portan 
continua acreditando ser necessário tal Projeto de Lei, e que por este motivo nãi 
retirar de pauta, solicitando a presidente que o coloque em discussão como a pau 

Sugere. 

O Vereador David Sodré Honorato, parabenizou o autor do projeto de lei, informando 
ter a mesma preocupação com estes animais soltos na rua, porém que também se 
encontra preocupado com o impacto financeiro, solicitando ao nobre vereador que 
retire de pauta o referido projeto. E que após conversa com o gestor municipal se 
ainda for de interesse o nobre vereador, trará para a pauta. 

O Vereador Mauro Roberto Dias de Oliveira ao solicitar uma parte, informou que é 
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necessário observar se há orçamento para a realização do Projeto. Lembrando que a 
Câmara de Vereadores pode criar leis, porém é preciso ter a sensibilidade de que o 
impacto financeiro pode tornar inviável, fazendo com que as leis aprovadas, fiquem 
somente no papel, ou até mesmo sofra o veto do prefeito, como aqui já foi lembrado. 

O Vereador Alessandro Marques de Almeida, ressaltou que este debate deveria ter 
ocorrido na sala de comissões e n�o aqui na plenária, se for inconstitucional, por que
passou por tal comissão. Ressaltou que se os vereadores desta Casa aprovarem 
apenas projetos de interesse da Gestão Municipal, esta casa não fará nada. 

O Vereador David Sodré Honorato ao retomar a palavra, lembrou que alguns projetos 
já sofreram vetos por não analisarem tais impactos. Pedindo mais uma vez que retire 
de pauta o referido projeto. 

OVereador Jairo dos Santos Silva, disse que apoiao autor do projeto, lembrando que 
se o projeto está em votação, tem que ser votado, lembrando que quando é para ceder 

maquináio não precisa de projeto. 

Ao solicitar questão de ordem, o Vereador David Sodré disse estar preocupado com 
a imagem do autor do projeto, lembrando que outro projeto do mesmo autor já fora 
vetado. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por maioria dos votos, registrando-se 03 (trës) ao cotrárig 
PROJETO DE LEI N° 044/2021 

INTERESSADO: Poder Legislativo 
Autoria do Vereador Alessandro Marques de Almeida 
ASSUNTO: Cria o Programa municipal denominado Adote uma Praça, projeto que 
incentiva a parceria entre a iniciativa privada e a Prefeitura de Paragominas, no intuito 
de promover melhorias nas praças do municipio. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum 
EM VOTAÇAO: Aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI NO° 045/2021 
INTERESSADO: Poder Executivo 
ASSUNTO: Dispöe sobre a adequaçao do vencimento básico do profissional 
magistério Público Municipal. 

EM DISCUSSÃO: 

O Vereador David Sodré Honorato, destacou que o projeto iniciou sua tramitação nas 

comissões somente na segunda feira, e que ao chegar na comissão de educação 
precisava ter esclarecimentos acerca da matéria, portanto renuiu com a classe e 
secretaria de educação. E já se pronunciou a favor do projeto informando que votará 
pela aprovação do referido projeto. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade, u 
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PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
PROJETO DE LEI N° 040/2021 
INTERESSADO: Poder Legislativo 
Autoria do Vereador Eder Ribeiro da Silva 
ASSUNT0: Estabelece as igrejas, templos religiosos de qualquer culto e as 
comunidades missionárias como atividade essencial no município de Paragominas- 
PA 

EM DISCUSSAO: Nenhum. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 

A Presidente após ouvir a proposição do Vereador Neldson Elias de Sousa em levar 
o Projeto de Lei 045/2021 para segunda votação em Reunião Extraordinária, solicitou 
aos nobres pares para dar anuência a proposição, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos vereadores. Em seguida a Presidente anunciou a convocação para 
que após o término desta sessão proceder a Sessão Extraordinária. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS SENHORES VEREADORES, PARAS 
EXPLICAÇOES FINAIS. 

O vereador Hesio Moreira, após cumprimentar a todos, parabenizou a senhora Lahna 
Larrá sobre a belissima apresentação que fez em defesa de pessoas que são 
perseguidas por algumas pessoas, parabenizando ao governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite que assumiu sua sexualidade em público. Parabenizou mais uma 
vez ao Sindicato os professores pela árdua luta para que pudéssemos chegar a este 
momento, parabenizou também as comissões permanentes pela agilidade e eficiência 
em aprovarem o projeto de lei 045/2021. Ressaltou o motivo pelo qual votou contra o 
requerimento 183/2021, pois acredita que a delegacia já fará este papel. Agradeçeth 
aos nobres pares pela aprovação de seu requerimento.... e finalizou desejando uma 
boa semana a todos 

O vereador Alessandro Marques, ressaltou que esta sessäo foi especial, onde 
democracia mais uma vez prevaleceu, parabenizando aos professores, pela 
conquista. Lamentou profundamente pelo a rejeição do requerimento 183/2021 
informando que irá protocolar oficio solicitando tais documentos, agradeceu a todos 
pela presença desejando uma boa semana a todos. 

A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão 
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