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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

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

 
Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 Elias 
Santana a leitura de um texto bíblico. Sendo lido no livro do Salmos 41.  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 82,83/2017. A 
seguir 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 Raimundo Lopes 
(Jagunço)  que após cumprimentar os presentes solicita para que sejam sinalizadas com 
nova pintura nas faixas e lombadas ao longo da Av. Marechal Deodoro atendendo assim o 
pedido de diversos segmentos da sociedade civil e em continuidade convida os presentes 
para participarem de um evento festivo na comunidade do Arapiranga e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses 
(Côco)  que também cumprimenta os presentes e de início solicita apoio na aprovação do seu 
requerimento que está pauta no qual solicita a implantação de uma academia ao ar livre a ser 
implantado na praça da igreja São Pedro e em seguida o orador cita sobre a final 
intermunicipal de futebol de campo, em Tucuruí, quando o nosso município está na citada 
disputa e em seguida cita sobre a realização da cavalgada realizada em nosso município 
parabenizando assim os organizadores do evento. Através de aparte o vereador Jagunço 
solicita para que no próximo evento seja acrescentado ainda a feira do garrote expondo assim 
suas razões. O vereador Côco voltando com a palavra cita que nada impede de se implantar 
esta feira no evento, mas que necessita de mais apoio e mais patrocínio e após mais 
comentários sobre o assunto agradece a oportunidade. Em continuidade usa a tribuna o 
vereador Marcos Amaral que também cumprimenta os presentes e solicita ao presidente da 
Câmara para que agende com o deputado Beto Faro uma reunião para que interceda no caso 
na nova reorganização do TRE, podemos perder o cartório eleitoral em nosso município, 
passando assim para o município de Tome-Açu. Através de aparte o vereador Bruno cita que 
será crucial se isto acontecer, pois geograficamente ficará inviável o atendimento, pois 
atualmente o TRE local atende também o município de Bujaru. O vereador Marcos Amaral 
voltando com a palavra agradece a todos que comparecerá na final da Copa Rural no km 04. 
O vereador Marcos ao vereador Magnaldo quem é o autor da requisição da academia ao ar 
livre, se é articulação as CEEL, do Deputado Vlad ou do nobre vereador. O vereador Coco dá 
a devida informação. O vereador Marcos ressalta que apenas quer entender a forma da 
elaboração da solicitação em virtude de o mesmo pertencer a base aliada do governo e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o 
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vereador Paulo Paiva que após os devidos cumprimentos e em seguida fez menção do 
evento ocorrido alusivo a comemoração dos cinquenta anos do círculo de oração da 
Assembleia de Deus na comunidade de Nova Conduta, e parabeniza ainda o pastor Jesiel 
pela inauguração do templo da Assembleia de Deus no km 08 da Rod. PA 140.A seguir o 
orador comenta sobre a polemica levantada pelo nobre vereador Marcos Amaral quando o 
mesmo citou sobre a possibilidade do cartório eleitoral ser desinstalado de nosso município, 
enfatizando que isso não pode acontecer e que devemos lutar para que o cartório eleitoral 
permaneça em nosso município e em prosseguimento cita o seu trabalho para que se resgate 
um projeto alusivo a construção de uma ponte que irá beneficiar diversas comunidades na 
zona rural e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em prosseguimento 
usa da tribuna o vereador Francisco Felix  que após os devidos cumprimentos  e cita sobre o 
INSS de nosso município, citando que até o momento ainda não há uma previsão de  sua 
inauguração e em seguida cita sobre a possibilidade da desinstalação do Cartório Eleitoral de 
nossa cidade, enfatizando que de fato se isso ocorrer ura causar sérios transtornos ao povo 
concordiense e em relação a vinda de uma academia ao ar livre o mesmo espera que de fato 
este projeto venha mesmo para nossa cidade, mas enfatiza que seria muito viável se 
conseguisse um aparelho de Raio X para este município. Através de aparte o presidente da 
Casa informa que já está sendo conseguido emenda parlamentar através do deputado Helio 
Leite para aquisição de um aparelho Raios-X.  O vereador Felix lembra que as emendas 
parlamentares precisam estar empenhadas até o dia sete de outubro deste ano e relata em 
seguida sobre a situação difícil que o nosso município está passando atualmente na área da 
saúde e em seguida comenta ainda sobre a questão dos contratos de transporte escolar 
municipal, onde enfatizou que está sendo feito um levantamento sobre esse assunto e 
comentando sobre as próximas eleições, lembra que devemos analisar quem são os 
deputados que devemos apoiar, pois deve se analisar o que o citado deputado fez por este 
município, pois disse o vereador, devemos ajudar quem ajuda o município 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 comenta sobre a realização 
da cavalgada em nosso município parabenizando assim os idealizadores deste evento e em 
seguida comenta sobre a atual situação da secretaria de educação municipal enfatizando que 
está acompanhando todo o processo citando que em virtude da situação muito das vezes o 
vereador é criticado por determinado servidores da educação e cita que chegou em uma 
determinada escola onde não tinha merenda para os alunos citando que havia algo errado 
nessa situação, citando que a culpa é da direção da escola que não solicitou merenda para a 
citada escola, através de aparte o vereador Felix cita que essa culpa deve ser dividida na 
escola e comenta sobre determinados servidores da educação que antes só viviam 
protestando e que atualmente essas pessoas estão quietas pois algumas estão com ate 
duzentas horas de carga horária, sendo beneficiadas em causa próprias e lembra que isto 
deve observado com bastante atenção. O vereador Eurípedes voltando com a palavra cita 
que em virtude dos erros cometidos na gestão anterior atualmente a educação está perdendo 
grandes recursos financeiros mas acredita que no próximo ano poderá melhorar e parabeniza 
a escola Guadalupe pela realização do seu evento festivo e concorda com o vereador Felix 
sobre determinados Deputados que vem em Concórdia somente atrás de votos e que não 
fazem nada por este município, portanto devemos estar atentos a este assunto e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. O vereador Eurípedes Guimarães 
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novamente como presidente da Mesa conde a palavra ao vereador Bruno Pastana que 
concorda com o vereador Felix sobre determinados servidores da educação com estão com 
super cargas horárias, mas lembra que na gestão anterior foi formado uma comissão 
parlamentar de inquérito nesta Casa para se investigar determinadas irregularidades na 
educação sendo comprovado que determinados servidores de fato estavam com seus salários 
superfaturas e que mesmo sendo denunciados a justiça nada foi feito, citando ainda sobre a 
gestão anterior ter perdido recursos financeiros na área da educação por retirar grande 
quantidade de alunos do censo e que por este motivo hoje a educação está enfrentando 
grandes dificuldades, e depois mais algumas palavras aparte é concedida ao vereador Felix 
que concorda com o vereador Bruno quando foi detectado super salário para determinados 
servidores da educação, sendo justificado pela justiça como reposição de perca salarial, mas 
que isto causou grandes transtornos  ao governo anterior, e enfatiza que nunca disse em seus 
pronunciamentos que em nosso município havia alunos fantasmas e cita que o novo censo 
escolar deve ser feito com responsabilidade; a seguir o presidente da Casa dá início a Ordem 
do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Parecer nº 10/2017 da 
Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis, que após estudo e análise do Projeto 
de Lei nº 21/2017, apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade, e que o mesmo 
seja submetido na integra ao plenário desta Câmara para votação. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 03/2017 da 
Comissão de Educação Cultura e Política Social, que após estudo e análise do Projeto de Lei 
nº 21/2017, apresenta parecer favorável pela sua aprovação, e que o mesmo seja submetido 
na integra ao plenário desta Câmara para votação. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 21/2017 de autoria do 
vereador Elias Santana-PSDB, que institui no Calendário Oficial do Município de Concórdia do 
Pará a Semana da Escola Bíblica de Férias-EBF. Em discussão; o vereador Elias Santana 
usando da palavra justifica a sua propositura enfatizando que anualmente no mês de julho as 
igrejas realizam uma programação voltada para as crianças realizando assim um trabalho 
social voltado para crianças independente do credo religioso, acolhendo a todas que desejam 
participar e com o consentimento dos pais, que não dispõe de recursos para viajar em férias, 
por estarem trabalhando ou pela falta de condições financeiras. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 82/2017 de autoria do vereador Magnaldo 
Meneses de Andrade que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias 
Guimarães Santiago para que dentro das medidas possíveis seja implantado uma Academia 
ao Ar Livre na Praça da Igreja Católica São Pedro (matriz) espaço urbano da cidade de 
Concórdia do Pará. Em discussão: sem discussão. Em votação: Aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento nº 83/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do 
Amaral que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães 
Santiago no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a implantação 
luminárias nos postes de energia elétrica nas Ruas da área conhecida como Raimundo 
Gaspar, espaço urbano da cidade 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 30 minutos na qual 
além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco 
Felix de Souza, Fábio Souza de Araújo, Raimundo Ferreira Lopes, Bruno Pastana Feio, 
Marcos Antonio Lima do Amaral e Magnaldo Meneses de Andrade. Estando ausentes na 
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sessão os vereadores Walber Nogueira e Silva Junior, e Adilson da Silva Londres 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 21 de setembro de 2017. 

 
 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


