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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2018. 
 
                                           Presidente: Eurípedes Guimarães 

1º Secretario: Paulo Conceição de Paiva 
2º Secretario: Edson Elias da Silva Santana 

 
Ao primeiro dia do mês de março ano de dois mil e dezoito, 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 Elias Santana 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 solicitou 
ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve os seguintes assuntos; 
Requerimento nº 03, 04 e 05/2018; Projeto de Lei nº 01/2018 da Câmara Municipal de 
Concórdia do Pará que Dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos empregos de provimento 
efetivo e de comissão da Câmara Municipal de Concórdia do Pará e dá outras providencias; 
Projeto de Lei nº 02/2018 de autoria dos vereadores Elias Santana e Eurípedes que Disciplina 
o Comércio Ambulante no Município de Concórdia do Pará e dá outras Providencias; Projeto 
de Lei nº 03/2018 de autoria do vereador Jagunço (Raimundo Ferreira Lopes) Dispõe sobre a 
Denominação da Creche Municipal de Ensino de Educação Infantil localizada no Bairro Asa 
Branca e dá outras providências. Em prosseguimento o senhor presidente solicitou ao 
primeiro secretário a leitura da ata anterior. Após a referida leitura o senhor presidente 
colocou a respectiva ata para retificação dos senhores vereadores. Não havendo retificação o 
senhor presidente colocou a referida ata em votação sendo a mesma aprovada por 
unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor presidente concede a palavra ao plenário 
que de início pronunciou-se o vereador Jagunço  que após os devidos cumprimentos 
comenta sobre o seu projeto de lei que está entrando hoje na pauta onde solicita para que 
seja denominado a creche municipal no bairro Asa Branca, concedendo assim uma 
homenagem a senhora Maria de Nazaré “in memoriam” e após mais comentários sobre o 
assunto cita sobre o início deste novo período legislativo enfatizando que tem convicção de 
que o governo irá trabalhar ainda mais com esforço e empenho para o bom desenvolvimento 
municipal e em seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Junior Martins 
que também cumprimenta os presentes e cita sobre o seu Requerimento que está na pauta, o 
qual solicita ao governo municipal para que seja criado um departamento de assuntos 
religiosos vinculado a secretaria municipal de educação e cultura, fazendo assim defesa do 
seu requerimento. Através de aparte o vereador Bruno cita que deve se agir com coerência 
sempre com o objetivo de se fazer o melhor pela população, parabenizando assim a iniciativa 
do vereador Junior Martins, mas enfatiza que em certa parte é complicado de se fazer na 
pratica este assunto em virtude de que por força de constituição pode bater no ato da 
inconstitucionalidade, citando que é interessante verificar a legalidade deste assunto. O 
vereador Marcos Amaral também através de aparte parabeniza a iniciativa do vereador Junior 
Martins enfatizando que de fato este é um trabalho de extrema importância e após discursar 
sobre o assunto agradece aparte. O vereador Junior Martins voltando com a palavra cita 
sobre a sua preocupação neste assunto enfatizando que com a criação deste departamento 
ajudará a aproximar ainda mais o executivo das entidades religiosas, pois muito das vezes 
quando uma entidade religiosa vai no poder executivo, fica-se jogando o assunto para outros 
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departamentos, não conseguindo assim os objetivos almejados e após mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Adilson Londres que também 
cumprimenta os presentes e em seguida comenta sobre as obras de recuperação dos ramais 
do espaço rural, e parabeniza o vereador Junior Martins pelo seu requerimento que está na 
pauta e em continuidade parabeniza o vereador Elias Santana que está vindo para o PMDB e 
em seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Marcos Amaral que após os 
cumprimentos solicita para que houvesse articulação para tratar sobre os diversos golpes que 
está havendo contra os idosos em seus vários aspectos, onde os mesmos são roubados 
constantemente, onde na sua maioria são lesados através de ligações de celular, enfatizando 
que precisa ser criado mecanismo de alerta para que mais idosos não continuem caindo nesta 
armadilha. Através de aparte o presidente da Câmara cita que também já sofreu tentativa 
deste tipo de golpe explicando que devemos ficar mais atento a este problema. O vereador 
Marcos Amaral voltando com a palavra cita sobre uma audiência que houve com o prefeito 
municipal e algumas autoridades do estado onde foi debatido a conclusão do ESF do 
Curuperé e que também foi solicitado uma ambulância para aquela comunidade, uma brigada 
do corpo de bombeiros para esta cidade, e em continuidade comenta sobre o mau cheiro que 
exala na cidade vindo da fábrica de dendê, principalmente quando chove, enfatizando que 
devemos verificar esta situação em termo de urgência para assim se evitar uma possível  
tragédia ambiental, solicitando para que a presidência forme uma comissão especial para 
averiguar este assunto. Através de aparte o presidente da mesa cita que a Comissão de Meio 
ambiente pode averiguar esta situação, pois de fato podemos estar à mercê de uma 
catástrofe ambiental. O vereador Marcos Amaral novamente com a palavra cita que a 
sociedade está cobrando providencias acerca do mal odor exalado pela Dentauá em nosso 
município, e em seguida cita sobre o tema da campanha da fraternidade emitido pela CNBB 
para o ano de 2018, enfatizando que diariamente devemos fazer a nossa parte no combate a 
violência, sem retroceder, e após 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 hoje poder dizer que é um cidadão brasileiro sem 
nenhuma culpa de crime, relembrando assim da ação penal que sofreu a algum tempo atrás 
sendo agora o mesmo absolvido sobre o assunto, quando o referido processo foi instinto 
sendo assim revogada a prisão que havia contra o mesmo, se sentindo assim mais cidadão 
do que antes, perdoando assim aqueles que se levantaram contra o mesmo, e após mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Novamente a presidência é repassada ao 
vereador Eurípedes Guimarães que concede ainda a palavra ao vereador  Paulo Paiva  que 
de início parabeniza o vereador Eurípedes , quando enfim a justiça reconheceu a sua 
inocência absolvendo-o de sua condenação, e em seguida apresenta um pedido verbal para 
que seja recuperado o ramal do Arapiranga e do ramal da Fátima, e parabeniza ainda o 
vereador Junior Martins pela sua iniciativa onde irá beneficiar as entidades religiosas em 
nosso município e em continuidade comenta também sobre a questão do mal odor causado 
pela empresa Dentauá, citando que de fato é uma situação complicada mas que precisa ser 
olhada com bastante atenção, e em relação a questão da violência, cita que não é fácil 
resolver a questão da violência, explicando assim diversos fatores que impede de resolver 
esta questão, mas aponta algumas ações que podem amenizar esta situação citando como 
exemplo uma boa educação e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir 
usa da tribuna o vereador Francisco Felix  líder da oposição na Câmara, que após os 
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devidos cumprimentos, solicita para que seja emitido oficio solicitando uma reunião com os 
comerciantes da cidade na próxima terça feira junto com o pessoas do setor de tributos para 
tratar sobre os valores dos tributos cobrados, citando que há uma necessidade de se fazer 
esta ação, citando ainda que o código tributário de nosso município está defasado, citando 
ainda sobre a atual crise que afeta o nosso país, citando que através desta reunião pode se 
chegar a um denominador comum. A seguir o orador cita sobre a situação judicial que o 
presidente da casa passou e em seguida comenta sobre a questão ambiental enfatizando que 
esta é uma missão de todos os vereadores da Casa, citando que já previa essa degradação 
ambiental, fazendo assim um retrospecto da forma que as empresas instaladas chegaram e 
que agora os resultados negativos começam a aparecer, e após mais comentários sobre o 
assunto, cita que entende que as empresas instaladas precisam sobreviver mas que é 
necessário  também realizar ações de proteção ambiental e em continuação cita sobre um 
igarapé que era usado pelos moradores no ramal da Fátima, mas que foi prejudicado por 
causa de poluição ambiental, sendo necessário ter sido escavado um poço artesiano na 
citada comunidade e critica a obra feita pela empresa que está realizando a implantação de 
tubulação em determinados locais  ao longo da Transjutaí mas que está sendo um serviço de 
péssima qualidade onde foi cobrado quinhentos mil reais para fazer somente 18 km de ramal. 
Através de aparte o vereador Bruno cita que o nobre vereador Felix deve analisar esta 
situação com cautela justificando que o nosso inverno está rigoroso e que não há nenhuma 
condição da empresa continuar realizando a continuação das obras, pois fica inviável a 
realização de terraplanagem com as fortes chuvas que estão caindo, citando que o governo 
Elias tem interesse em dar continuidade às obras. O vereador Felix voltando com a palavra 
indaga se o vereador Bruno sabe quando começou esta obra, citando que a citada obra 
começou no verão, acreditando que para que este governo seja de fato transparente deve 
colocar esta empresa para trabalhar, citando que se o serviço tivesse sido bem feito não 
estaria nessa situação, citando que é necessário ter coerência. O vereador Eurípedes informa 
que a empresa ainda não entregou a obra para o governo, e que a mesma está sendo 
cobrada pela realização de um bom serviço, citando que é necessário esperar a conclusão 
das obras. O vereador Felix voltando novamente com a palavra cita e após mais alguns 
assuntos tratados agradece a oportunidade. A seguir o senhor presidente dá início a Ordem 
do Dia fazendo o encaminhamento dos Projetos de Lei nº 02 e 03/2018 para as comissões 
competentes da Casa, para estudo, analise e parecer das referidas comissões e em seguida 
solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Projeto de Lei nº 01/2018 de 
autoria da Câmara Municipal de Concórdia do Pará que Dispõe sobre reajuste dos 
vencimentos dos empregos de provimento efetivo e de comissão da Câmara Municipal de 
Concórdia do Pará estabelecendo que  ficam os vencimentos básicos dos empregos públicos 
de provimento efetivo e de comissão da Câmara Municipal de Concordia do Pará, reajustados 
em 1,8 % (um, oito por cento) a partir de 1o de janeiro de 2018, e que as remunerações 
inferiores ao salário mínimo nacional ficam automaticamente reajustados a este patamar. Em 
discussão; o senhor presidente usando da palavra esclarece que este reajuste é para 

adequar-se às recomendações exaradas no Parecer Técnico SM no. 058/2015 de 
11/05/2015 – 4a Controladoria do Tribunal de Contas dos Munícipios do Estado Pará 
(TCM) e a Instrução Normativa no. 004/2015 do Egrégio TCM. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 03/2018 de autoria do vereador Junior 

Martins que solicita ao Senhor Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito 
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Municipal de Concórdia do Pará, para que através das medidas cabíveis seja criado o 
Departamento de Assuntos Religiosos vinculado à Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Requerimento nº 04/2018 de autoria do vereador Elias Santana que solicita ao 

Senhor Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do 
Pará, para que através das medidas cabíveis seja construído a Praça da Bíblia, 
podendo a mesma ser construída no terreno do Poder Público onde antes funcionava 
a Garagem Municipal nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 

05/2018 de autoria do vereador Marcos Amaral que solicita ao Senhor Elias Guimarães 
Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, e ao Secretário Municipal 
de Saúde senhor Alfonso Luiz Batista, no sentido de que o mesmo providencie uma 
ambulância para essas comunidades; Curuperé e Cravo. 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 50 minutos na qual 
além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco 
Felix de Souza, Adilson da Silva Londres, Bruno Pastana Feio, Raimundo Ferreira Lopes, 
Walber Nogueira e Silva Junior e Marcos Antonio Lima do Amaral. Estando ausente na 
sessão os vereadores Fábio Souza de Araújo, e Magnaldo Meneses de Andrade 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 01 de março de 2018. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


