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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2018. 
 
                                            

 Presidente: Eurípedes Guimarães 
1º Secretario: Paulo Conceição de Paiva 
2º Secretario: Marcos Antonio Lima do Amaral 
 
 

Aos nove dias do mês de outubro ano de dois mil e dezoito, ás 09 horas e 30 minutos da manhã, 
havendo número legal, no Pequeno Expediente, o presidente da Casa vereador Eurípedes Guimarães 
invocando as bênçãos de Deus, informa que em virtude do Programa Semana de Saúde Visual que 
estará acontecendo nesta Casa Legislativa nos dias 10, 11 e 12 de outubro a sessão ordinária está 
sendo antecipada para a data de hoje, para que assim as matérias não fiquem travadas, conforme 
informado antecipadamente aos demais vereadores, e em seguida deu início a esta sessão ordinária, 
solicitando ao vereador Bruno Pastana a leitura de um texto bíblico, sendo lido no livro de Atos cap. 2 
vers 17.  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 Marcos 
Amaral para assumir a segunda secretaria da Mesa Diretora na ausência do titular e em seguida 
solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve o seguinte assunto; oficio 
nº 026/2018 do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos de Lei nº 27, 28 29 30 e 31/2018 que 
dispõe sobre autorização para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária, 
respectivamente juntamente com mensagens;  oficio nº 029/2018 do Poder Executivo Municipal em 
anexo Projeto de Lei nº 32/2018 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de políticas 
Públicas para Promoção de Igualdade Racial, Gênero e Etnia-COMPPIRGE e dá outras providencias. 
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 deu início ao 
Grande Expediente, informando que a pedido do governo municipal o projeto de lei nº 32/2018 será 
votado ainda nesta sessão em virtude da necessidade da urgência para aprovação do mesmo. O 
vereador Bruno Pastana na qualidade de presidente da Comissão de Educação, Cultura e Política 
Social solicita à Mesa Diretora para que este Projeto seja encaminhado às comissões competentes da 
Casa para estudo e análise. O senhor presidente atendendo o pedido, informa que na Ordem do Dia o 
projeto será então encaminhado às comissões competentes da Casa, mas solicita para que as 
Comissões analisem com brevidade este projeto, e em continuidade a palavra é concedida ao 
plenário. Com a palavra o vereador Jagunço  que após cumprimentar os presentes se solidariza a 
família do senhor conhecido por Gordo que faleceu recentemente em nossa cidade, e em seguida 
parabeniza o vereador Fabio do Hospital pela expressiva votação obtida concorrendo ao cargo de 
deputado estadual nas eleições de 2018, e também demonstra a sua alegria pelos candidatos eleitos 
de seu grupo político, agradecendo assim a todos que participaram ativamente desta campanha 
eleitoral e em seguida agradece a oportunidade. O senhor presidente usando da palavra comenta 
sobre a expressiva votação obtida pelo candidato à presidência pelo PT em nosso município, assim 
como os demais candidatos de seu grupo político que foram bastante votados em nosso município, 
citando que apesar das turbulências que o governo atual passou as pessoas foram firmes, 
enfatizando que de fato o prefeito Elias está no rumo certo, citando que o seu grupo político está com 
a consciência tranquila. A seguir a palavra é concedida ao vereador Paulo Paiva que também cita 
sobre o resultado positivo nas eleições 2018, acerca dos candidatos apoiados pelo seu grupo político, 
enfatizando que agora resta o segundo turno quando o seu grupo político estará trabalhando em prol 
dos candidatos apoiado pelo PT. O orador parabeniza também o vereador Fabio do Hospital pelos 
votos obtidos concorrendo ao cargo de deputado estadual, e em seguida agradece a oportunidade.  
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Com a palavra o vereador Zeca do Bar que após os cumprimentos, cita seus agradecimentos aos 
eleitores do espaço rural que atenderam os pedidos da sua bancada e votaram nos candidatos do 
governo municipal, agradecendo também os eleitores da cidade, e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Adilson Londres que também cumprimenta os 
presentes e parabeniza também os eleitores que votaram nos candidatos apoiados pelo governo 
municipal proporcionando assim uma oportunidade de vir mais recursos para o nosso município e em 
seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Marcos Amaral  que de início agradece 
a realização do campeonato de futsal realizado em nosso município, e em seguida parabeniza pela 
forma como a campanha eleitoral foi realizada em nossa cidade, pois não houve problemas entre 
apoiadores de seus diversos candidatos, enfatizando que tudo isso contribuiu para o fortalecimento do 
próprio grupo, enfatizando que agora vamos a luta no segundo turno e parabeniza também o vereador 
Fabio do Hospital pelo votos obtidos, desejando assim sucesso ao nobre vereador, agradecendo logo 
em seguida. Com a palavra o vereador Fabio do Hospital que após os devidos cumprimentos de 
início agradece aqueles que votaram na sua pessoa quando concorreu ao cargo de deputado 
estadual, agradecendo também pelos demais candidatos que tiveram uma quantidade expressiva de 
votos neste município, e em seguida solicita à mesa diretora uma cópia do projeto de lei que  dispõe 
sobre a criação do conselho municipal de políticas públicas de igualdade racial, gênero e etnia, para 
sua análise, agradecendo logo em seguida. Não havendo mais pronunciamento no plenário o senhor 
presidente dá início a Ordem do Dia fazendo o encaminhamento dos Projetos de Lei nº 27, 28, 29, 30 
31 e 32/2018 para as comissões competentes da Casa para estudo, análise e parecer dos citados 
projetos e em continuidade solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Parecer nº 
10/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise do 
Projeto de Lei nº 26/2018 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
submetido na integra ao plenário da Câmara para votação. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 06/2018 da Comissão de Política 
Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente que após estudo e analise do Projeto de 
Lei nº 26/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido na integra 
ao plenário da Câmara para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 26/2018 que autoriza o Poder Executivo a retificar a 
alienação de imóvel urbano concedido através da Lei Municipal nº 812/2016 para fins de 
Regularização fundiária ao Banco do Estado do Pará S/A (BANPARÁ). Em discussão; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Em continuidade 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 11 horas e 45 minutos na qual além da Mesa acima 
referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Fabio Araújo de Souza, Raimundo 
Ferreira Lopes, Bruno Pastana Feio, Adilson da Silva Londres e Jose de Queiroz Moreira. Estando 
ausente na sessão o vereador Edson Elias da Silva Santana, vereador Francisco Felix de Souza, e 
vereador Walber Nogueira e Silva Junior. 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 09 de outubro de 2018. 

 
 
 

                     
1° Secretário                                 2° Secretário 
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