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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2018. 
 
                                            Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos nove dias do mês de agosto ano de dois mil e dezoito, ás 10 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 Junior Martins a leitura de um texto bíblico. 
Sendo lido o livro de Isaias cap. 29 vers. 19. 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 Resolução nº 01/2018 que reduz os subsídios dos vereadores; 
Oficio nº 022/2018 do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 19/2018 e Projeto 
de Lei nº 20/2018 que dispõe sobre alienação de bem imóvel a pessoa da senhora Dalvaniza 
Oliveira Taveira e ao senhor Valdeci Antonio da Silva respectivamente. Em prosseguimento o 
senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura das atas anteriores. Após a referida 
leitura o senhor presidente colocou as respectivas atas para retificação dos senhores vereadores. 
Não havendo retificação o senhor presidente colocou as referidas atas em votação sendo as 
mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor presidente concede a 
palavra ao plenário. Não havendo pronunciamento do plenário o senhor presidente deu início a 
Ordem do Dia, fazendo o encaminhamento dos Projetos de Lei nº 19 e 20/2018 para as 
Comissões Competentes da Casa, para estudo, análise e parecer do citado projeto, e em 
seguida solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Projeto de Resolução nº 
01/2018 que reduz os subsídios dos vereadores, contendo na Resolução o seguinte texto; Art. 1º 
-  O valor do subsídio mensal dos Vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal será 
de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) no período de 12 meses. Parágrafo Único: Após 
transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo o subsidio passará a incidir no valor de R$ 
7.000,00 (sete mil reais), até o restante final desta Legislatura. Art. 2º - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. O senhor presidente coloca o citado projeto em discussão; Com 
apalavra o vereador Francisco Felix, enfatizando que está sendo reduzido o subsidio dos 
vereadores por causa da má gestão do executivo, parabenizando o presidente da Casa por até 
agora estar cumprindo com as normas do Legislativo realizando despesas de uma forma 
ordenada, enquanto que o prefeito gatou desordenadamente colocando assim a educação em 
crise, indagando, qual será agora a reclamação daqueles que exigiram essa redução, 
enfatizando que vereador também tem família e compromissos com seus vencimentos salariais,  
enfatizando que temos que ser responsáveis com nossas ações, e em seguida comenta sobre os 
últimos acontecimentos ocorridos nesta Casa envolvendo os educadores do município, 
demostrando assim o seu repudio por tal ação, pois foi colocado em risco a integridade dos 
vereadores. Após mais comentários sobre o assunto o mesmo enfatiza que será favorável a 
aprovação deste Projeto, mas cita que irá fiscalizar com mais intensidade as ações do executivo 
assim como também as ações da educação. Com a palavra o vereador Adilson Londres que 
relembra sobre os acontecimentos na sessão extraordinária ocorrido no final de julho, quando 
enfatizou que foi acordado com a coordenação do SINTEPP o projeto de lei aprovado, mas que 
isto não foi repassado à categoria, citando que também a partir de gora irá fiscalizar com mais 
intensidade sobre determinadores professores da educação se os mesmos estarão com o tempo 
integral em sala de aula, citando que é a favor do projeto de resolução em pauta. O senhor 
presidente usando da palavra relembra sobre a reunião que houve entre os vereadores e a 
coordenação do SINTEPP antes da realização da sessão extraordinária, citando que estava 
consciente do acordado na reunião, mas que infelizmente não foi isso que aconteceu, citando 
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assim a forma como foi definido até se chegar ao acordo pela aprovação do projeto de lei que 
reduzia gratificação no PCCR da educação. Vereador Fabio: a favor da matéria. Magnaldo: cita 
que reserva de comentar os acontecimentos ocorridos naquela sessão, enfatizando que na 
democracia não é permitido determinados atos, citando que toda ação tem sua reação, mas 
enfatiza que está com sua consciência tranquila, em virtude do governo ter conversado com a 
categoria, informando que a Câmara somente aprovou o projeto de lei, mas quem elaborou foi o 
executivo e em relação a matéria em pauta, relembra que a cerca de quatro anos atrás já havia 
sido apontado por determinadas categorias a redução dos subsídios dos vereadores, achando 
portanto coerente esta ação, demostrando assim favorável a matéria, esperando que o executivo 
também possa aderir a esta ação. Também usou da palavra o vereador Paulo Paiva que 
demostrou ser favorável a aprovação da matéria, mas demonstra seu repudio da forma como os 
vereadores foram hostilizados na sessão extraordinária realizada no último dia 31 de julho, onde 
a integridade física dos vereadores correu risco. O presidente da Casa também usando da 
palavra ressalta que considerando a iniciativa do gestor deste Município que através do Projeto 
de Lei enviado a esta Casa Legislativa, alterando os artigos 24 e 25 da Lei Municipal nº 343/2009 
(PCCR da Educação) tratando-se da redução equivalente a 10% (dez por cento, sob a percepção 
da gratificação de magistério e de escolaridade, pelo exercício da docência incluindo também 
neste ato a redução do salário dos servidores da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará que 
trabalham no âmbito da educação. Assim sendo, esta Câmara Municipal resolve por sua livre 
iniciativa através da Mesa Diretora deduzir dos subsídios dos Senhores Vereadores a quantia de 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo período de 12 de meses a partir da aprovação desta 
Resolução. Após mais comentários sobre o assunto o senhor presidente coloca o projeto de lei 
em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem a 
Resolução nº 01/2018. Em continuação 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 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, Adilson da Silva Londres, e Magnaldo 
Meneses de Andrade. Estando ausente na sessão os vereadores Bruno Pastana Feio, e Marcos 
Antonio Lima do Amaral 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 09 de agosto de 2018. 

 
 

 
Presidente                                      

    1° Secretário                                 2° Secretário 
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