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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

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

 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro ano de dois mil e dezessete, ás dez horas da 
manhã, havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu 
início a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Marcos Amaral a leitura de 
um texto bíblico. Sendo lido no livro do Eclesiastes cap. 3 vers. 1-3.  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; Projeto de Lei nº 22/2017 de autoria 
do Poder Executivo Municipal que Altera Dispositivos da Lei Complementar 242/2005 (Código 
Tributário Municipal), com alterações posteriores e dá outras providencias, juntamente com 
mensagem em anexo; Projeto de Lei nº 23/2017 de autoria do Poder Legislativo Municipal que 
Dispõe sobre a denominação dos novos bairros e suas ruas da cidade de Concórdia do Pará 
e dá outras providencias; Of. Nº 044/2017 do SEBRAE/PA, solicitando a cessão do auditório 
desta Casa Legislativa para a realização de Palestra de renegociação da dívida do MEI-
Microempreendedor Individual nos dias 02, 03 e 04 de outubro de 2017; oficio nº 082/2017 do 
Instituto Tiradentes solicitando informações dos vereadores da legislatura 2016/2020, para 
atualização de dados; 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 Adilson Londres  que após os devidos cumprimentos tece comentários relativo 
justifica sua ausência na sessão anterior e em seguida ressalta das suas preocupações 
relativo as melhorias na recuperação dos ramais na sua região, e comenta ainda sobre 
alguém ter feito uma derrubada de mata e caindo detritos na estrada, solicitando para que a 
secretaria de meio ambiente tome as devidas providencias ao assunto, e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Raimundo Lopes 
(Jagunço), que após os devidos cumprimentos cita sobre as reivindicações de determinadas 
comunidades do espaço rural fizeram reivindicações de melhorias em sua região, enfatizando 
que o mesmo na qualidade de representante do povo nesta Casa solicita as melhorias 
cobradas pelos moradores e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A 
seguir usa da tribuna o vereador Junior Martins que também cumprimenta os presentes e 
relata que pela demonstração da harmonia, o povo acha que está tudo a mil maravilhas, mas 
que na realidade, os problemas existem a nível de administração pública, citando que muitos 
que antes haviam brigando e fazendo protestos, hoje estão quietos, pois foram contemplados 
com cargos e salários altíssimos, enquanto que os mais humildes continuam esperando por 
melhorias a nível municipal, citando ainda sobre casos de nepotismo que existem em nosso 
município, comentando ainda sobre um irmão de um determinado vereador está exercendo a 
função de vigia na administração pública, tirando assim a vaga de um pai de família, criticando 
assim a demagogia que existe na área política, e denuncia ainda que há condutores de 
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veículos escolares dirigindo sem habilitação, citando em seguida algumas irregularidades 
encontradas neste governo, tais como, desvio de função, e condutores irregulares de veículos 
escolares. O orador cita ainda sobre a liberação de emenda parlamentar através do deputado 
Nilson Pinto e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Paulo Paiva que após os devidos cumprimentos agradece ao Secretário de Obras 
do município pela realização de um trabalho realizado na comunidade Nova Conduta e cita 
sobre as críticas dirigidas a este novo governo, relembrando que o povo tirou o governo 
anterior pelos constantes erros cometidos e comenta sobre a recuperação do ramal do 
Ipanema que trouxe bastante benefício aos moradores daquela região, enfatizando que o 
governo está fazendo todo o esforço para que Concórdia tenha um bom crescimento, e cita 
que houve um projeto do INCRA destinado para a construção de uma ponte no baixo bujaru, 
no valor de setecentos mil reais, mas que por algum motivo o governo anterior perdeu este 
recurso e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em prosseguimento 
usa da palavra o vereador Bruno Pastana  líder do governo na Câmara, e comenta sobre a 
reforma política que está ocorrendo em nosso país, quando agora foi aprovado o fim das 
coligações partidárias, e cita que tem a obrigação de defender o governo, e considera uma 
baixaria de envolver família de vereador nos discursos políticos, e informa que o governo este 
em uma parceria com vereador Jagunço realizando o final de campeonato de futebol na Vila 
do Arapiranga, e comenta sobre os erros cometidos pelo PSDB no período que governou este 
município, mas que no último governo a intensidade foi maior, classificando as ações do 
governo anterior como ações perversa e do mal, e em seguida cita sobre os ramais 
recuperados e as pontes já reformadas nessa nova gestão política, citando que o governo 
está fazendo a sua parte, e cita que no seu pouco conhecimento adquirido na política deve 
ser o vereador Felix pelo seu grupo, e em relação a denúncia do vereador Junior Martins que 
acusou de haver condutores de veículos sem habilitação, enfatiza que o vereador deve 
comprovar isso, pois no seu conhecimento não há nenhum motorista de transporte escolar 
dirigindo sem habilitação, e comenta sobre a Casa do Lixo, onde é tratado o lixo a cidade 
onde será colocado um fiscal para manter se limpo a entrada de nossa cidade enfatizando 
que o governo está trabalhando incansavelmente para proporcionar um bem estar social a 
todos, havendo em seguida um pinga fogo entre os vereadores Junior Martins e Bruno 
Pastana acerca das questões políticas envolvendo os grupos partidários de nosso município e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em continuidade usa da tribuna o 
vereador Francisco Felix  líder da oposição na Câmara, e comentando sobre a reforma 
política que está havendo em nosso pais, cita que com a extinção das coligações de fato será 
eleito aquele que tiver a maioria dos votos, mas pelo outro lado os partidos deverão ter mais 
votos, e em seguida comenta sobre a reunião realizada no último domingo quando esteve 
presente o deputado federal Nilson Pinto quando esteve presente nesta reunião o prefeito 
municipal de concórdia, demonstrando assim que de fato a política está se modernizando, e 
que em virtude de um convenio existente para o bairro Asa Branca foi articulado a presença 
do prefeito atual nesta reunião, o qual solicitou liberação de emenda parlamentar para este 
município, sendo afirmado pelo deputado Nilson Pinto a liberação do citada emenda. A seguir 
o orador cita sobre o projeto que está na pauta em regime de urgência, citando que tem o seu 
apoio na sua aprovação, e comenta sobre o projeto que também está na puta denominando 
os novos bairros da cidade, que também é de relevante importância a sua aprovação, 
comentando em seguida sobre a obra que está sendo realizado no ramal transjutaí e seus 
anexos, lembrando que este recurso foi adquirido através de emenda do deputado Josué 
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Bengson, e comenta sobre determinados debates que não há mais necessidade de existirem 
em virtude de que seus algozes já foram punidos pelo povo e em continuidade comenta sobre 
a questão do transporte escolar citando que desconhece se há alguém motorista dos 
transportes escolares em função de sua habilitação ser diferenciada, explicando assim as 
exigências conforme normas do MEC, e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. A seguir o presidente da Casa dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro 
secretário a leitura da matéria em pauta; Projeto de Lei nº 22/2017 de autoria do Poder 
Executivo Municipal que Altera Dispositivos da Lei Complementar 242/2005 (Código Tributário 
Municipal), com alterações posteriores e dá outras providencias, juntamente com mensagem 
em anexo; Projeto de Lei nº 23/2017 de autoria do Poder Legislativo Municipal que Dispõe 
sobre a denominação dos novos bairros e suas ruas da cidade de Concórdia do Pará e dá 
outras providencias. O senhor Presidente informa que em virtude da urgência pela votação da 
matéria, faz o encaminhamento dos citados projetos às comissões competentes da Casa, 
esclarecendo que em virtude da urgência na votação dos citados projetos concede um espaço 
de dez minutos para que as comissões apresentem parecer aos citados projetos. Após o 
espaço de tempo concedido às comissões, o senhor presidente solicita ao primeiro secretário 
a leitura dos pareceres; Parecer em Conjunto da Comissão de Orçamento Finanças e 
Fiscalização e Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e 
análise do Projeto de Lei nº 22/2017, apresenta parecer favorável pela sua 
constitucionalidade, e que o mesmo seja apresentado na sua integra ao plenário para 
votação. Em discussão; sem discussão, em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Projeto de Lei nº 22/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal que Altera 
Dispositivos da Lei Complementar 242/2005 (Código Tributário Municipal), com alterações 
posteriores e dá outras providencias. Em discussão; sem discussão, em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Parecer nº 12/2017 da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação de Leis que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 23/2017, apresenta parecer 
favorável pela sua constitucionalidade, e que o mesmo seja apresentado na sua integra ao 
plenário para votação. Em discussão; sem discussão, em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Parecer nº 07/2017 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços 
Públicos e Meio Ambiente que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 23/2017, apresenta 
parecer favorável pela sua aprovação, e que o mesmo seja apresentado na sua integra ao 
plenário para votação. Em discussão; sem discussão, em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Projeto de Lei nº 23/2017 de autoria do Poder Legislativo Municipal que Dispõe 
sobre a denominação dos novos bairros e suas ruas da cidade de Concórdia do Pará no qual 
ficam denominados de bairros da cidade de Concórdia do Pará as áreas habitadas no espaço 
urbano, conforme definição dos respectivos perímetros indicados e os novos bairros a seguir; 
Bairro Bananal, com suas respectivas ruas e travessas; Bairro Espanhola, com suas 
respectivas ruas e travessas; Bairro Asa Branca, com suas respectivas ruas e travessas; 
Bairro Maryuyama, com suas respectivas ruas e travessas; Bairro Mário Couto, com suas 
respectivas ruas e travessas; Bairro Novo Cisto, com suas respectivas ruas e travessas; 
Bairro Evaldino Bento Celestino, com suas respectivas ruas e travessas; Bairro Jutaí, com 
suas respectivas ruas e travessas; e Bairro Laranjal, com suas respectivas ruas e travessas; 
ficando o setor de Cadastro e Receitas Públicas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará 
a realizar todos os procedimentos para a demarcação das divisas que compreenderão o 
bairro acima citado ficando determinado em seus artigos para que os novos bairros sejam 
acrescentados no  Mapa da cidade. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
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unanimidade dos presentes. Em prosseguimento o senhor presidente ressalta que em virtude 
da maioria dos vereadores já viajarem na próxima quinta-feira para participarem do Círio de 
Nazaré em Belém, propõe para que a sessão ordinária seja antecipada para a quarta 
feira(04/10), sendo a proposta aprovada por unanimidade dos presentes e ato contínuo 
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 13 horas e 10 minutos na qual 
além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco 
Felix de Souza, Walber Nogueira e Silva Junior, e Adilson da Silva Londres, Raimundo 
Ferreira Lopes, Bruno Pastana Feio, e Marcos Antonio Lima do Amaral. Estando ausentes na 
sessão os vereadores Fabio Souza de Araujo 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 28 de setembro de 2017. 

 
 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


