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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2017. 
 
                                            Presidente: Eurípedes Guimarães 

1º Secretario: Edson Elias da Silva Santana 
2º Secretario: Fabio Souza de Araujo 

 
Aos dez dias do mês de agosto ano de dois mil e dezessete, 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 Francisco Felix a leitura de 
um texto bíblico. Sendo lido o livro de Salmos 90 vers 1. 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 Fabio Souza 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 19/2017 de autoria 
do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que Reconhece como Bem de Utilidade Pública 
para o Município de Concórdia do Pará, o Sindicato dos Empregados Rurais dos Munícipios 
de Bujaru e Concórdia do Pará (SINDTER); Requerimentos nº 74, 75, 76/2017 de autoria de 
vereadores legislativos; Oficio nº 190/2017 da SEMEC informando o encaminhamento do 
servidor efetivo Lucivaldo Mendonça de Paiva para ser reintegrado em sua função nesta Casa 
legislativa; Oficio nº 071/2017 da Secretaria Municipal de Administração encaminhando em 
anexo as leis municipais nº 845 a 857/2017; Oficio nº 0078/2017 da Superintendência 
Regional Norte do Pará da Caixa Econômica Federal comunicando a extinção dos Termos de 
Compromisso nº 445.139-70/2014 e 445.140-07/2014 Mcidades/caixa assinados em 
31/12/2014 pelo não atendimento da condição suspensiva no prazo regulamentar; 
Comunicado nº CM068441/2017 do Ministério da Educação informando a liberação de 
recursos financeiros para este município; Oficio s/nº da Câmara Municipal de Belém 
informando a manutenção da COSIP como integrante dos cálculos no duodécimo repassado 
às câmaras municipais, confirmado pelo Pleno do TCM; Oficio nº 52/2017 do INCRA  
solicitando o espaço físico desta Câmara Municipal para a realização do mutirão de 
Regularização Fundiária do Programa Terra legal que ocorrerá no período de 17/08/2017 até 
o dia 02/09/2017;Oficio nº 144/2017 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando o 
espaço físico desta Câmara Municipal para a realização do Pacto Local para recuperação das 
nascentes dos rios Bujaru, Onça e Jari, implantação da coleta de lixo seletiva e regularização 
dos imóveis rurais que será realizado no dia 14/08/2017. 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 Magnaldo Meneses  
que após os devidos cumprimentos cita sobre o evento que estará sendo realizado pela 
secretaria municipal de meio ambiente, enfatizando que todos os vereadores receberam 
convite e cita sobre os projetos de lei de nº 14 e 15/2017 que autoriza o executivo alienar 
imóvel urbano explicando em seguida as reformulações necessárias que houve para que o 
citado projeto se adequasse as exigências da comissão de política urbana e após mais 
comentários sobre o assunto o tribuno comenta sobre o seu projeto de lei que está na pauta 
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que dispõe sobre bem de utilidade pública, fazendo assim defesa ao projeto e ato continuo 
cita sobre a necessidade de conscientizar sobre o benefício que o município está adquirindo 
com a aquisição do caminhão papa lixo citando que é viável emitir panfletos para a população 
conscientizando-os para que seja separado na forma correta do lixo gerado, para assim 
facilitar a coleta do lixo nas ruas e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Raimundo Ferreira que também cumprimenta os presentes e cita 
sobre o caminhão papa lixo que com sua aquisição está mais viável e eficiente a coleta do lixo 
de nossas ruas e solicita ao executivo para que também realize a revitalização com a troca 
das lâmpadas de determinadas ruas da cidade. Em continuação o orador cita sobre o seu 
requerimento que está na pauta quando solicita a revitalização com a troca das lâmpadas 
queimadas da luminária pública do Arapiranga, km 40, km 37 e km 35 e após pedir apoio dos 
demais vereadores na sua aprovação, agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o 
vereador Fabio Souza que de início agradece a Deus por mais esta sessão e em seguida 
solicita para que as secretarias municipais respondam em tempo hábil os ofícios emitidos por 
esta Casa de Leis e em continuidade comenta sobre o seu requerimento que está na pauta 
solicitando assim o apoio de todos os colegas vereadores e no termino agradece a 
oportunidade. Em prosseguimento usou da tribuna o vereador Bruno Pastana que também 
cumprimenta os presentes e de início parabeniza o vereador Magnaldo pela sua iniciativa em 
formular Projeto de Lei tornando o SINTER em utilidade pública e após mais comentários 
sobre o assunto, o tribuno cita sobre a elaboração do plano diretor municipal, onde enfatiza 
sobre os andamentos para a elaboração deste plano. O tribuno comenta sobre o início da 
recuperação dos ramais de nosso município e informa que há ramais que no momento estão 
intrafegáveis, citando que conforme informação obtida durante o governo anterior não houve 
nem uma vez a recuperação de determinados ramais, lamentando assim esta situação, 
citando em seguida os ramais que estão sendo recuperados e solicita parceria com o 
vereador Junior Martins para a recuperação de determinados ramais do município e após 
mais comentários sobre o assunto agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador 
Francisco Felix  que também cumprimenta os presentes e ressalta que esta Casa está de 
volta neste segundo período e que a partir de agora será intensificado as cobranças da 
oposição ao governo atual, citando que em virtude de suas cobranças o governo já está 
começando a trabalhar na elaboração do plano diretor municipal, e em continuidade cita sobre 
as falhas encontradas em dois projetos de lei de alienação de bem imóvel, e que através de 
sua análise foram detectados erros nos citados projetos, mas que agora o governo fez a 
devida correção e que por este motivo a sua comissão de política urbana estará liberando 
nesta sessão os referidos projetos para sua votação e enfatiza que deseja participar de todas 
as reuniões que se relacionarem a elaboração da PPA  e do plano diretor, e cita que tem 
projetos para se implantar um sistema de abastecimento de água potável para o bairro Asa 
Branca e ato continuo o orador comenta sobre os ramais do espaço rural que na sua maioria 
são deteriorados pelas grandes empresas que trafegam diariamente por esses ramais, 
enfatizando que essas empresas em nada contribuem para o crescimento municipal. O 
tribuno em seguida comenta sobre os cuidados que se deve em relação a administração 
pública alertando sobre determinados fatos que segundo o orador estão ocorrendo em nosso 
município, e que se esses erros não forem corrigidos, disse o orador, o mesmo poderá 
acionar o ministério público e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O 
vereador Bruno solicita novamente a palavra cita o patamar de nosso município atual é bem 
diferente de a dez anos atrás, relembrando assim ao vereador Felix que na época da 
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implantação do dendê em nosso município os benefícios na cultivação do dendê eram muito 
maiores que os pontos negativos citando assim os avanços na área de emprego que houve 
no município e depois de mais algumas palavras agradece a palavra concedida. O vereador 
Magnaldo Meneses também solicita novamente a palavra e faz divergências a alguns pontos 
do pronunciamento do vereador Felix enfatizando que não se pode dizer que este prefeito não 
fez nada, citando em seguida os trabalhos já realizados por este atual governo. 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 
em continuidade cita que não é fácil o momento político pelo qual nosso país está 
atravessando e que geralmente respinga nos mais fracos, criticando assim algumas ações de 
determinadas autoridades políticas de nosso país, e em seguida comenta sobre a dificuldade 
que os presidentes de câmaras estão enfrentando para fazer uma boa administração, e em 
continuação cita que o governo não está de braços cruzados, citando assim algumas obras já 
realizadas por essa nova administração municipal e cita que este governo já foi em todas as 
secretarias do Estado em busca de recursos, mas que as solicitações não atendidas por 
motivo de corte nos gastos financeiros, citando que o que está ajudando o município são as 
verbas liberadas através de recursos por determinados deputados da bancada. E cita que 
vários alunos já foram matriculados neste ano nas escolas públicas para que assim seja 
aumentado as receitas do FPM e relata que este governo sempre houve as críticas da 
oposição, e em seguida cita sobre a iluminação pública que está sendo implantada em 
determinadas ruas que surgiram recentemente na área urbana, e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Novamente como presidente da Casa o vereador 
Eurípedes Guimarães faz o encaminhamento do Projeto de Lei nº 19/2017 para as comissões 
competentes da Casa para estudo, analise e parecer do citado projeto e logo em seguida dá 
início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Parecer 
nº 08/2017 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e 
análise dos Projetos de Lei nº 14 e 15/2017 apresenta parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que os mesmos sejam submetidos na sua integra ao plenário para 
votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Parecer nº 04/2017 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços 
Públicos e Meio Ambiente que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 14 e 15/2017 
apresenta parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos na sua 
integra ao plenário para votação. Em discussão; com a palavra o vereador Francisco Felix, 
Presidente da referida Comissão, enfatizando que agora esses projetos estão devidamente 
aptos a serem votados, uma vez que os mesmos foram devolvidos ao executivo e corrigidos 
os erros detectados, e que por esse motivo esta Comissão está emitindo parecer liberando 
assim os projetos para votação do plenário. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Projeto de Lei nº 14/2017 que autoriza O Poder Executivo Municipal a Alienar 
Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária, à pessoa da senhora Rosani Chaves 
Guimarães. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Projeto de Lei nº 15/2017 que autoriza O Poder Executivo Municipal a Alienar 
Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária, à pessoa do senhor Antonio Moreira 
Inácio. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 74/2017 de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes (Jagunço) que 
solicita ao Exmº. senhor Prefeito Municipal, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis 
providencie a revitalização da iluminação pública, realizando a troca das luminárias públicas 
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queimadas em caráter de urgência nas Comunidades do Arapiranga, km 40, km 37, km 35 
(Rod. PA 140-via Bujaru), zona rural, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 
75/2017 de autoria do vereador Fabio Souza de Araujo (Fábio do Hospital) e assinado por 
demais vereadores que solicita ao Exmº. senhor Alfonso Luiz Batista, Secretário Municipal de 
Saúde no sentido de que o mesmo realize o curso de capacitação de primeiros socorros para 
os profissionais destas áreas: técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, vigias e 
motorista da saúde, e o curso de relações humanas para todos os servidores da saúde. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 76/2017 de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes (Jagunço) que 
solicita ao Exmº. senhor Prefeito Municipal, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis 
providencie 150 metros de asfalto para concluir o asfaltamento na Rua Solon Pinheiro, Bairro 
Pedro Pinheiro, área urbana de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento o senhor presidente 
convida os presentes para a próxima sessão ordinária, e declara que não havendo mais nada 
a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu término ás 12 horas e 25 minutos na qual 
além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco 
Felix de Souza, Walber Nogueira e Silva Junior, Raimundo Ferreira Lopes, Bruno Pastana 
Feio e Magnaldo Meneses de Andrade. Estando ausentes na sessão os vereadores Paulo 
Conceição de Paiva, Adilson da Silva Londres, e Marcos Antonio Lima do Amaral por motivos 
justificados. 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 10 de agosto de 2017. 
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