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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 
                                         Presidente: Eurípedes Guimarães 

1º Secretario: Edson Elias da Silva Santana 
2º Secretario: Bruno Pastana Feio 

 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro ano de dois mil e dezesseis, ás 09 horas e 30 
minutos da manhã, havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes 
Guimarães deu início a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Bruno 
Pastana a leitura de um texto bíblico. Após a referida leitura o senhor presidente solicitou ao 
primeiro secretário a verificação de quórum. Uma vez sendo informado que a quórum o 
senhor presidente convida o vereador bruno Pastana a fazer parte da mesa diretora como 
segundo secretário e ato continuo solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em 
pauta que obteve os seguintes assuntos; Projeto de Lei nº 01/2017 de autoria do Poder 
Legislativo Municipal que Dispõe sobre os vencimentos dos empregos de provimento efetivo e 
de comissão da Câmara Municipal de Concórdia do Pará e dá outras providencias; Projeto de 
Lei nº 02/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que Dispõe sobre a 
Criação e Denominação de Escola Municipal de Ensino Fundamental e dá outras 
providências; Proposta das Comissões Permanentes da Casa para o biênio 2017/2018; 
Requerimentos nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 07/2017 de autoria de diversos vereadores; 
Comunicado de números diversos do Ministério da Educação informando sobre a liberação de 
recursos financeiros deste município; Em prosseguimento o senhor presidente solicitou ao 
primeiro secretário a leitura das atas anteriores. Após a referida leitura o senhor presidente 
colocou as respectivas atas para retificação dos senhores vereadores. Não havendo 
retificação o senhor presidente colocou as referidas atas em votação sendo as mesmas 
aprovadas por unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor presidente concede a 
palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador Raimundo Ferreira  que após os 
devidos cumprimentos agradece a Deus por esta oportunidade, demonstrando assim a sua 
alegria em estar nesta Casa Legislativa relembrando ainda o discurso do prefeito municipal na 
sessão solene, quando o mesmo prometeu cerca de dez tratores para este município, 
enfatizando que ainda é pouco, mas que já irá ajudar bastante o agricultor, pois os mesmos 
necessitam de uma estrutura melhor para assim produzirem os legumes e verduras com uma 
melhor qualidade  e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador  Marcos Amaral  que também cumprimentou os presentes e agradeceu a 
presidência da Casa pela bela organização da sessão solene de abertura deste novo período 
legislativo e enfatiza sobre o seu pedido ao deputado Carlos Bordalo para que seja 
implantado em nosso município uma brigada do corpo de bombeiros, justificando pelo fato do 
nosso município estar em um local centralizado, e cita sobre o incêndio criminal ocorrido no 
fórum municipal, quando o corpo de bombeiros teve de vir de outro município, enfatizando 
assim da importância desta brigada em nosso município e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade.  Seguir usou da tribuna o vereador Adilson Londres que após os 
devidos cumprimentos cita sobre os seus Requerimentos que estão na pauta para votação, 
onde o mesmo solicita a recuperação de diversos ramais de sua região, solicitando assim 
apoio dos demais vereadores para aprovação do seu requerimento e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Em continuidade usou da palavra o vereador  Magnaldo 
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Meneses  que também cumprimenta os presentes e ressalta que se sente contemplado com 
os pedidos do vereador Adilson e em continuação cita que em uma reunião ficou definido a 
realização de uma ação cidadania na comunidade do Cravo informando assim sobre as 
diversas ações de cidadania que serão realizadas com parceria do SENAR e informa que no 
período de 06 a 10 de março estará sendo realizado um Curso para maquinas pesadas 
também parceria do governo municipal e SENAR, e em continuidade solicita ainda apoio na 
aprovação dos seus requerimentos e em continuação cita sobre as assembleias que serão 
realizadas nas comunidades para a elaboração da PPA e após discursar sobre o assunto e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Walber 
Junior que após os devidos cumprimentos enfatiza sobre esta primeira sessão ordinária, 
indagando ao líder do governo se já pode começar a cobrar, ou se é necessário esperar mais 
um pouco, pois o povo está esperando algo melhor em especial na área da saúde, sendo 
consciente que os problemas existem, mas que é necessário se tomar as providências, e que 
não é bom justificar os problemas para ganhar tempo, e em seguida enfatiza cita que gostaria 
de receber uma cópia da programação das assembleias relativa a elaboração de propostas 
para a PPA e comunica sobre a implantação de energia elétrica em diversas comunidades 
citando assim da sua colaboração nesta ação e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Fábio Souza que também cumprimenta os 
presentes e agradece a Deus por estar presente nesta sessão e solicita apoio dos demais 
colegas vereadores na aprovação do seu requerimento que está na pauta e comenta sobre a 
situação atual do hospital pois o mesmo está carente de uma atenção melhor citando sobre 
muito das vezes o paciente chega do espaço rural em busca de atendimento médico e não 
são atendidos, em virtude de geralmente os médicos não estarem cumprindo com o seu 
horário de trabalho e que o mesmo não irá aceitar esta situação e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Ato continuo usou da tribuna o vereador Bruno Pastana  
líder do governo na câmara que de início cumprimenta a todos os presentes e enfatiza sobre 
a responsabilidade que está sobre a sua pessoa na qualidade de líder do governo na câmara 
municipal e respondendo à pergunta do vereador Walber Junior ressalta que o mesmo tem 
total liberdade para fazer as críticas em qualquer setor que desejar e enfatiza que é grande a 
responsabilidade deste novo governo em virtude der obtido a maioria dos votos dos eleitores 
de nosso município, e após discursar sobre o assunto comenta sobre as assembleias que 
serão realizadas no município para a elaboração da PPA para os próximos dez anos, 
parabenizando em seguida o vereador Walber Junior pelo seu interesse no programa Luz 
para Todos ajudando assim no desenvolvimento municipal citando assim também da sua 
participação nesse programa em datas anteriores e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Pronunciou se em seguida o vereador Francisco Felix  que após 
os devidos cumprimentos cita sobre a realização desta primeira sessão ordinária deste 
período legislativo, e cita que achou interessante quando o prefeito municipal disse em seu 
discurso em sessão anterior que a partir de agora é um estadista achando isto bastante 
interessante e em prosseguimento comunica sobre as emendas parlamentares que estão 
disponíveis para os município, enfatizando que dessa forma o mesmo já está indo em busca 
desses recursos tendo como primordial o sistema de abastecimento de água potável para a 
área da Asa Branca e em continuidade ressalta que é necessário todos os vereadores 
participarem dos debates na formação das propostas para a  PPA e o plano diretor , pois 
nesses dez anos várias comunidades surgiram na cidade e após comentar sobre este 
assunto, cita sobre o projeto de recuperação com terraplanagem no ramal da Trasnjutaí até a 
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vila Inácia, citando que este recurso foi adquirido ainda na gestão anterior informando que 
agora já se encontra disponível para a liberação, sendo este recurso liberado pelo Deputado 
Federal Josué Bengtson e comentando sobre a saúde municipal cita sobre a falta de remédios 
no hospital municipal enfatizando que não há hora certa para se adoecer e que por este 
motivo há a necessidade de se organizar nesta situação citando que de fato há muito 
desafios, mas que se formos fazer valer os votos obtidos, dá para se fazer algo melhor e 
comentando sobre a questão da educação ressalta que é necessário melhor o censo escolar, 
mas não de qualquer maneira, informando que esta vigilante nesta situação, e comentando 
sobre a proposta das comissões Permanentes da Casa cita que as mesmas devem obedecer 
a proporcionalidade partidárias reivindicando assim para que a comissão de Orçamento 
ficasse com o PSDB e em continuação cita que gostaria que os convites que chegassem 
nesta Casa fossem distribuídos a todos os vereadores, pois já aconteceu de serem cobrados 
em reuniões que os mesmos não receberam convites e em prosseguimento cita sobre uma 
reunião marcada para amanhã as dez horas com o representante do INSS para tratar sobre 
assuntos pertinentes para a inauguração do posto do INSS em nossa cidade e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir por questão de ordem o senhor 
presidente passa o cargo ao primeiro secretário para fazer uso da palavra. Com a palavra o 
vereador Eurípedes Guimarães que cumprimenta os presentes e de início comenta sobre o 
senhor Zequinha que estava fazendo um movimento no espaço rural incentivando para que as 
comunidades não procurem os vereadores e sim o executivo para solucionarem suas causas, 
enfatizando que não chegou nenhum convite nesta Casa enviada pelo citado cidadão e cita 
que constantemente fica andando nas secretarias e comunidades verificando assim as 
necessidades, pois a sua vida é dedicada a este município e comenta que procura um bom 
atendimento à população, pois o povo tem todo o direito de cobrar e comentando sobre a 
questão do atendimento médico no hospital cita que constantemente os mesmos vão almoçar 
e só voltam as cinco horas da tarde e que agora o prefeito informou que o médico que não 
cumprir o seu horário de trabalho serão penalizados e em prosseguimento cita sobre a árdua 
caminhada que será neste primeiro ano de administração  e comenta sobre o recurso 
adquirido para a conclusão do projeto Minha Casa Minha Vida informando ainda sobre outras 
emendas adquiridas em prol do desenvolvimento municipal. Em continuidade foi cedido aparte 
aos vereadores Bruno Pastana, Francisco Felix e Walber Junior que se pronunciaram dentro 
dos assuntos citados pelo vereador Eurípedes que após seus comentários agradeceram 
aparte. O vereador Eurípedes voltando com a palavra enfatiza que sua expectativa é grande 
referente a estes recursos que estão projetados para virem para este município incentivando 
também para que os demais vereadores visitem os bairros da cidade para assim serem 
destacados os principais problemas surgidos fazendo assim o diagnóstico de cada problema 
surgido para o prefeito municipal resolver e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Novamente a presidência é repassada ao vereador Eurípedes Guimarães o 
qual logo em seguida dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura da 
matéria em pauta; Projeto de Lei nº 01/2017 de autoria Poder Legislativo Municipal que 
Reajusta salários dos servidores da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, que obedecerá 
a seguinte ordem de reajuste: 6,47% (seis, quarenta e sete por cento) para todos os 
Servidores, com efeitos retroativos a partir de primeiro de fevereiro de dois mil e dezessete. 
Em discussão; O senhor presidente informa sobre a necessidade de aprovar este projeto, pois 
o mesmo tem como objetivo a correção monetária salarial, a valorização profissional, assim 
como também adequar-se às recomendações contidas no Parecer Técnico do Tribunal de 
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Contas dos Municípios e atendendo o que exige o artigo 37 inciso IV e artigo 52 inciso XIII da 
Constituição Federal. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor 
presidente informa que o referido projeto será encaminhado ao Poder Executivo para sansão 
de lei; Proposta das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Concórdia do Pará 
para o período de  2017/2018, sendo que em comum acordo com as lideranças políticas foi 
apresentado uma única proposta, composta pelos seguintes senhores vereadores; Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação de Leis - Presidente: Magnaldo Meneses de Andrade, 
Secretário: Edson Elias da Silva Santana, Relator: Paulo Conceição de Paiva, Suplentes: 
Walber Nogueira e Silva Junior e Fábio Souza de Araújo; Comissão de Orçamento Finanças e 
Fiscalização, Presidente: Marcos Antonio Lima do Amaral, Secretário: Francisco Félix de 
Souza, Relator: Adilson da Silva Londres. Suplentes: Paulo Conceição de Paiva e Raimundo 
Ferreira Lopes; Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, Presidente: Francisco Félix de Souza, Secretário: Paulo Conceição de Paiva, 
Relator: Bruno Pastana Feio, Suplentes: Edson Elias da Silva Santana e Marcos Antonio Lima 
do Amaral; Comissão de Educação, Cultura e Política Social, Presidente: Bruno Pastana Feio, 
Secretário: Walber Nogueira e Silva Junior, Relator: Marcos Antonio Lima do Amaral, 
Suplentes: Raimundo Ferreira Lopes e Fábio Souza de Araújo; Comissão de Saúde e 
Trabalho, Presidente: Fábio Souza de Araújo, Secretário:  Marcos Antonio Lima do Amaral, 
Relator: Raimundo Ferreira Lopes, Suplentes: Magnaldo Meneses de Andrade e  Francisco 
Felix de Souza; Comissão de Direitos Humanos, Presidente: Raimundo Ferreira Lopes, 
Secretário: Adilson da Silva Londres, Relator: Edson Elias da Silva Santana, Suplentes: Bruno 
Pastana Feio e Walber Nogueira e Silva Junior. Em discussão a referida proposta: Com a 
palavra o vereador Francisco Félix enfatizando que as comissões devem ser compostas 
dentro das proporcionalidades partidárias e apresenta outra proposta para a formação das 
comissões permanentes propondo para que o vereador Walber Junior do PSDB fique como 
presidente da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização e este vereador como 
secretário da citada comissão abrindo mão assim da presidência da Comissão de Política 
Urbana. Ouve em seguida divergência acerca desta proposta, sendo que o vereador Elias 
Santana cita que também faz parte do PSDB e que somente os pertencentes dos partidos 
podem reivindicar. O vereador Felix reivindica que a presidência deve ficar com o mais votado 
do partido e que neste caso seria o vereador Walber Junior, havendo assim um debate acerca 
das composições das comissões. O presidente da Casa cita que se não houver um acordo a 
proposta apresentada será colocada em votação. O vereador Walber Junior usando da 
palavra cita que as comissões mais cobiçadas são as de Orçamento e Constituição e Justiça 
e pelo fato de ter sido o mais votado do seu partido político o mesmo reivindica a presidência 
da Comissão de Orçamento. O vereador Marcos cita que a reunião para proposta das 
comissões foi ontem e que deve ser votado a proposta original apresentada e informa que o 
PMDB não irá ceder da presidência de sua comissão. O vereador Magnaldo citou que que a 
distribuição dos nomes está dentro de sua representação proporcional partidária, não 
havendo assim nenhuma necessidade de mudar esta proposta. O vereador contestou 
novamente a distribuição dos nomes e ressalta que a liderança do governo não está sendo 
coerente com a oposição. Houve assim um pinga fogo acerca desta nova proposta 
apresentada. O senhor presidente informa que foram convidados todos os vereadores para se 
reunirem e assim discutirem sobre as propostas da composição das comissões permanentes 
da Casa e em seguida coloca a proposta apresentada pelo vereador Francisco Félix em 
votação, sendo a mesma rejeitada pela maioria dos vereadores presentes, na qual absteve-se 
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de votar o vereador Fábio Souza. A seguir o senhor presidente coloca novamente a proposta 
original apresentada em votação, sendo a mesma aprovada pela maioria absoluta dos 
vereadores, tornando assim oficial a composição das Comissões Permanentes desta Casa 
Legislativa para o período de 2017/2018; Requerimento nº 01/2017 de autoria do vereador 
Marcos Antonio Lima do Amaral que solicita ao Exmº. Sr. Deputado Estadual-PT/PA CARLOS 
BORDALO, solicitando providências cabíveis no sentido de que seja implantado um Polo 
Universitário da UFPA no município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 02/2017 de autoria do 
vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que solicita ao Exmº. Sr. Deputado Estadual-PT/PA 
CARLOS BORDALO, solicitando providências cabíveis no sentido de que seja instalado uma 
Brigada do Corpo de Bombeiros no município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 03/2017 
de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito 
Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, e à senhora Carmem Lúcia 
Guimarães, Secretária Municipal de Educação no sentido de que seja construído o muro ao 
redor da Escola M.E.F Raimunda Paiva Celestino, localizada no bairro Novo  nesta cidade de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; Requerimento nº 04/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de 
Andrade que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães 
Santiago, a inclusão das seguintes ruas e avenidas no Projeto de Urbanização e Esgotamento 
sanitário proposto ao Governo Federal; Avenida 22 de março, trecho entre a avenida Castelo 
Branco até o seu termino no bairro Menino Jesus, Rua Mário Cardoso, Rua São José e Rua 
Jatobá nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 05/2017 de autoria dos 
vereadores Adilson da Silva Londres e Paulo Conceição de Paiva que solicita ao Exmº. Sr. 
Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago e ao senhor Edvaldo 
Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes solicitando providencias 
cabíveis no sentido da recuperação dos seguintes ramais; Ramal da Trasnjutaí; Ramal do 
Igarapé João; Ramal do Ipanema; Ramal do Campo Verde, na zona rural deste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; Requerimento nº 06/2017 de autoria do vereador Adilson da Silva Londres que 
solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago e a 
Ilmª Srª. Secretária Municipal de Educação, Carmem Lucia Guimarães no sentido de que por 
medidas cabíveis providenciem a construção em alvenaria de mais uma sala de aula na 
Escola Municipal e Estadual de Ensino Fundamental São Benedito I na comunidade do Jutaí, 
baixo Bujaru neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 07/2017 de autoria do 
vereador Fábio Souza de Araújo que solicita ao Sr. Alfonso Luiz Batista Secretário Municipal 
de Saúde no sentido de que seja realizado um levantamento na área urbanizada que abrange 
a invasão Mario Couto, Invasão do Cristo, Loteamento Pastor Eurico e bairro Cristo 
Libertador, onde fica mais viável a implantação de um ESF (Estratégia Saúde da Família), na 
área urbana da cidade. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; A seguir o senhor presidente faz o encaminhamento do Projeto 
de Lei nº 02/2017 para a Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis e Comissão de 
Educação, Cultura e Política Social para estudo, análise e parecer do citado projeto. Em 
prosseguimento o senhor presidente convida os presentes para a próxima sessão ordinária, e 
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declara que não havendo mais nada a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu 
término ás 13 horas na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes 
Senhores Vereadores; Adilson da Silva Londres, Fábio Souza de Araújo, Francisco Felix de 
Souza, Magnaldo Meneses de Andrade, Marcos Antonio Lima do Amaral, Raimundo Ferreira 
Lopes e Walber Nogueira e Silva Junior. Estando ausente na sessão o vereador Paulo 
Conceição de Paiva. Foi lavrado a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 
membros da Mesa Diretora.  
 

Sala das Sessões, da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 
Antonio Ribeiro da Silva em 23 de fevereiro de 2017. 

 
 
 

Presidente                             1° Secretário                                  2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


