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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2018. 
 
                                            

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

Aos vinte e cinco 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, deu início a esta 
sessão ordinária, solicitando ao vereador Fabio do hospital a leitura de um texto bíblico, 
sendo lido no livro de João.  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 o seguinte assunto; oficio nº 032/2018 do Poder Executivo Municipal em anexo 
Projetos de Lei nº 33, 34, 35, 36/2018 que dispõe sobre autorização para alienar imóvel 
urbano para fins de regularização fundiária para diversas pessoas, respectivamente 
juntamente com mensagens; Requerimento nº 23, 24/2018 de autoria do vereador 
Marcos Antonio Lima do Amaral. 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. Em continuidade o senhor presidente concede 
informações acerca da reunião realizada antes desta sessão, onde foi tratado sobre o 
projeto de lei nº 32/2018, informando que será realizado audiência pública para tratar 
sobre o assunto. Ato contínuo o senhor presidente deu início ao Grande Expediente, 
concedendo a palavra ao plenário. Com a palavra o vereador Francisco Felix que após 
os devidos cumprimentos cita sobre a reunião realizada antes da sessão onde foi tratado 
sobre o projeto de lei nº 32/2018 que dispõe a criação do COMPPIRGE citando que 
algumas cláusulas do projeto causou um certo incomodo em especial as entidades 
religiosas. O orador cita que o mesmo é cem por cento câmara, e não aceita que alguém 
venha de fora por interesses individuais, citando que este projeto é mais uma grande 
despesa para o nosso município, citando que atualmente o executivo está tendo 
dificuldade para pagar até os vencimentos salariais da educação, mencionando ainda 
que esse projeto não vi em nenhum beneficiar o nosso município, mencionando ainda 
que já existe leis municipal que beneficiam os quilombos de nossos município, 
parabenizando assim a iniciativa do poder legislativo em realizar uma audiência pública 
para discutir  este assunto, citando que atualmente há no município leis mais importantes 
a serem debatidas, comentando assim da lei Orgânica do município que foi reformulada, 
restando somente a revisão ortográfica para a mesma ser votada na plenária. O senhor 
presidente usando da palavra cita que as providencias serão tomadas sobre a revisão 
ortográfica da LOM e em seguida cita que a sua preocupação sobre o projeto de lei nº 
32/2018 é como a mesma foi apresentada à sociedade, quando estava sendo dito que os 
vereadores estariam apoiando o casamento de homossexuais, deixando assim os 
vereadores em situação delicada, enfatizando que em nenhum momento o projeto será 
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aprovado na “surdina”, citando que o projeto continua nas comissões competentes da 
Casa em análise. O vereador Felix voltando com a palavra cita alguns artigos do projeto 
de lei nº 32/2018 o qual concede imensos poderes a este conselho se por acaso for 
aprovado, e após citar em que candidato irá votar no segundo turno, o orador cita que 
não é a favor de acordos políticos e no termino solicita ao presidente da Casa para que 
não realize audiência pública para debater sobre o projeto de lei nº 32/2018, pois só 
causará desgaste a este poder legislativo e em seguida agradece a oportunidade. O 
senhor presidente usando da palavra cita que a sociedade precisa saber do real 
conteúdo deste projeto, e que, portanto, haverá sim a audiência pública. Com a palavra o 
vereador Jagunço que após os devidos cumprimentos cita sobre o falecimento do seu 
sogro, lamentando assim o falecimento do mesmo e em continuidade o orador cita sobre 
a questão política enfatizando que se o candidato Jair Bolsonaro ganhar a eleição para 
presidente a ditadura poderá voltar em nosso país, citando que o candidato ideal é o 
senhor Fernando Haddad, agradecendo logo em seguida. Em continuação usa da 
palavra o vereador Fabio do Hospital que após os devidos cumprimentos parabeniza os 
presentes e cita sobre o projeto de lei nº 32/2018 enfatizando que o mesmo não pode ser 
votado da forma como se encontra, e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Bruno Pastana líder do governo na câmara, 
que após cumprimentar os presentes, em especial aos líderes evangélicos presentes na 
sessão, enfatizando que como líder do governo  o poder executivo tem trabalhado em 
prol das políticas públicas do município, sendo que em especial ao debate do projeto de 
lei nº 32/2018 o orador cita que em conversa informal com o deputado Beto Faro o 
mesmo disse que em relação aos debates de gênero, não há nenhuma retaliação por 
parte do PT, uma vez que esse debate é independente, enfatizando que o mesmo tem a 
sua posição definida sobre a questão de ideologia de gênero, e após comentar sobre o 
assunto, o orador cita que o que mais agrava este projeto é os amplos poderes que 
poderão ser concedidos a classe LGBTI, enfatizando que é a favor da realização de uma 
audiência pública, mencionando que nunca foi de encontro as classes dos LGBTI e 
ideologia de gênero, mas que o mesmo tem a sua postura sobre o assunto, uma vez que 
foi ensinado dentro dos padrões de valores familiares, e que na sua opinião o correto é 
suprimir todos os artigos relacionados ao LGBTI. Através de aparte o vereador Elias 
Santana cita que considerou muito desumano da forma como o projeto foi colocado 
contra os vereadores, citando que o mesmo como evangélico também tem seus 
princípios, e em seguida agradeceu os votos obtidos aos candidatos do seu grupo 
político nas eleições 2018. Também através de aparte o vereador Fabio do Hospital cita 
que será importante os pastores das igrejas evangélicas terem uma cópia do projeto de 
lei que está em tramitação. O vereador Bruno voltando com a palavra, parabeniza 
publicamente o vereador Fabio do Hospital pela sua grande votação como deputado 
estadual, e em seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Junior 
Martins que após os devidos cumprimentos, cita o projeto de lei nº 32/2018 que está 
tramitando nas comissões, comentando acerca da preocupação das entidades religiosas 
na aprovação desse projeto, citando que na sua opinião deve tirar os itens polêmicos do 
projeto, ressaltando que o mesmo não é preconceituoso, mas é contra determinadas 
classes terem os mesmos direitos que as famílias tradicionais, e após mais comentários 
sobre o assunto, e concorda com a realização da audiência pública, pois se houver erro, 
erraram todos. E em seguida agradece a oportunidade. Através de aparte o vereador 
Felix faz cobrança do projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentaria para o exercício 
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de 2019, que até o momento presente ainda não chegou nesta Casa para análise. A 
seguir usa da tribuna o vereador Marcos Amaral que também cumprimenta os presentes 
e comenta sobre os requerimentos que estão na pauta de sua autoria, solicitando assim 
o apoio dos nobres vereadores na aprovação de suas preposições, e em seguida cita 
que o projeto de lei nº 32/2018 foi interpelado de uma forma correta, acreditando que 
aqueles que interpretaram de forma errada o projeto se desculpe com aqueles que foi 
ofendido. E após mais comentários sobre o assunto o orador agradece a oportunidade. 
Ato continuo usa da palavra o vereador Adilson Londres que após os devidos 
cumprimentos cita que concorda com a realização de uma audiência pública com a 
sociedade para se discutir o projeto polêmico que está nas comissões, para que depois o 
legislativo não seja culpado pelas decisões a serem tomadas, citando que este projeto 
deve ser votado com muita responsabilidade, e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Zeca do Bar que também 
cumprimenta os presentes e na qualidade de presidente da comissão de constituição e 
justiça cita que foi abordado por algumas pessoas acerca do assunto, e que também 
procurou o vereador Felix para tratar sobre o assunto, e o mesmo disse que este projeto 
já estava em vários municípios e que o mesmo era a favor do citado projeto, 
mencionando que apoia a realização da audiência pública para debater este projeto  e 
em seguida agradece a oportunidade. Através de aparte o vereador Felix cita que 
quando foi indagado pelo vereador Zeca do Bar acerca do projeto o mesmo ainda não 
tinha lido o projeto, mas que após ler o conteúdo inteiro descobriu que o mesmo tinha 
artigos polêmicos. O vereador Fabio também através de aparte cita que quando o projeto 
foi dado entrada na Câmara o mesmo foi solicitado para ser votado na mesma data, mas 
que felizmente isso não aconteceu em virtude do vereador Bruno ter solicitado para que 
o mesmo fosse encaminhado para as comissões para análise. O senhor presidente 
informa que todos os projetos de lei são encaminhados para as comissões competentes 
da casa para estudo e analise dos mesmos, não sendo nenhum aprovado direto. A 
seguir a palavra é concedida ao vereador Paulo Paiva que após os devidos 
cumprimentos, cita que a explicação do vereador Bruno sobre a questão de gênero foi 
bem explicada, sentindo-se assim contemplado com suas explicações, citando em 
seguida uma parábola bíblica que fala sobre questão de sinceridade e misericórdia, 
citando assim sobre a importância do projeto de lei está tramitando nas comissões ir para 
um debate público, fazendo assim um discurso acerca  e após discursar sobre o assunto 
o orador agradece a oportunidade. Em continuação não havendo mais pronunciamento 
no plenário o senhor presidente dá início a Ordem do Dia, solicitando ao primeiro 
secretário a leitura da matéria em pauta; Requerimento nº 23/2018 de autoria do 
vereador Marcos Amaral que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do 
Pará Elias Guimarães Santiago e ao Secretário Municipal de Saúde Alfonço Luiz Batista, 
no sentido de que o mesmo envide os esforços necessários para que seja realizado a 
construção de 01 (um) Posto de Saúde na Comunidade Nª. Srª. do Perpetuo Socorro 
(Rod. PA 252-KM 04) via capim, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 
24/2018 de autoria do vereador Marcos Amaral que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito 
Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago no sentido de que seja 
construída uma Praça Pública em frente à igreja católica São Francisco, no bairro da Vila 
Nova, zona urbana, nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 11/2018 da Comissão 
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de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise dos projetos de lei 
nº 27, 28, 29, 30 e 31/2018, é de parecer favorável pela constitucionalidade dos citados 
projetos e que os mesmos sejam submetidos na integra ao plenário da câmara. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Parecer nº 07/2018 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos 
e Meio Ambiente que após estudo e analise dos projetos de lei nº 27, 28, 29, 30 e 
31/2018, é de parecer favorável pela aprovação dos citados projetos e que os mesmos 
sejam submetidos na integra ao plenário da câmara. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 27/2018 que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização 
fundiária à pessoa do senhor Placide Souza Cardoso. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 28/2018 que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização 
fundiária à pessoa do senhor Alex Paulo Martins do Carmo. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 
29/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de 
regularização fundiária à pessoa do senhor Jose Maria Evangelista de Lima. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Projeto de Lei nº 30/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel 
urbano para fins de regularização fundiária à pessoa do senhor Bruno Anderson dos 
Anjos Rabelo. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Projeto de Lei nº 31/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária à pessoa da Srª. Antonia 
Lenira Santos Teixeira. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor presidente informa a plenária sobre a 
necessidade de se votar os projetos de lei nº 33, 34, 35 e 36/2018 que dispõe sobre a 
alienação  de imóvel urbano a diversas pessoas, ainda nesta sessão colocando a 
proposta para que as comissões emitam parecer nesta sessão, sendo a proposta 
aprovada pelos demais vereadores, sendo que em seguida o senhor presidente 
concedeu um espaço de dez minutos para estudo, analise e parecer das comissões 
competentes da Casa relativo aos projetos em pauta. Passados os dez minutos 
concedidos às comissões, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura 
da matéria em pauta; Parecer nº 12/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação de Leis que após estudo e analise dos projetos de lei nº 33, 34, 35 e 36/2018, é 
de parecer favorável pela constitucionalidade dos citados projetos e que os mesmos 
sejam submetidos na integra ao plenário da câmara. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 08/2018 da Comissão de 
Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente que após estudo e 
analise dos projetos de lei nº 33, 34, 35 e 36/2018, é de parecer favorável pela 
aprovação dos citados projetos e que os mesmos sejam submetidos na integra ao 
plenário da câmara. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 33/2018 que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária à pessoa do 
senhor Luiz Hermínio da Silva Filho. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 34/2018 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária à 
pessoa do senhor Adailton Calisto de Oliveira. Em discussão; sem discussão. Em 
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votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 35/2018 que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização 
fundiária à pessoa da senhora Izaura dos Santos Moura. Em discussão; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 36/2018 que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização 
fundiária à pessoa da senhora Geanise da Silva Santana. 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 12 
horas e 45 minutos na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes 
Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, Walber Nogueira e Silva Junior, Fabio 
Araújo de Souza, Raimundo Ferreira Lopes, Bruno Pastana Feio, Marcos Antonio Lima 
do Amaral, Adilson da Silva Londres e Jose de Queiroz Moreira. 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 25 de outubro de 2018. 

 
 
 

                     
1° Secretário                                 2° Secretário 
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