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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2017. 
 
                                     Presidente: Eurípedes Guimarães 

    1º Secretario: Paulo Conceição de Paiva 
                                     2º Secretario: Edson Elias da Silva Santana 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, ás 10 horas da manhã, 
havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu início a esta 
sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Fabio Souza a leitura de um texto 
bíblico lendo em Salmos 67 vers. 1-2 . Após a referida leitura o senhor presidente solicitou ao 
primeiro secretário a verificação de quórum. Uma vez sendo informado que há quórum o 
senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve 
os seguintes assuntos; Projeto de Lei nº 06/2017 de autoria do vereador Marcos Amaral que 
torna obrigatório o uso de proteção no motor, eixo e partes móveis das embarcações que 
trafegam nos rios de nosso município e dá outras providencias (lei do escalpelamento); 
Projeto de Lei nº 07/2017 de autoria do vereador Marcos Amaral que dispõe sobre a 
Instituição do Dia do Evangélico no município de Concórdia do Pará e da outras providências;  
Requerimentos nº 43, 44, 45, e 46/2017 de autoria de diversos vereadores legislativos. 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 manifestação do plenário o senhor presidente colocou a 
referida ata em votação sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Em 
continuidade o senhor presidente concede a palavra ao plenário que de início pronunciou-se o 
vereador Marcos Amaral que após os devidos cumprimentos cita sobre uma denúncia 
recebida por determinados pais de alunos concernente a um possível caso de pedofilia em 
uma de nossas escolas da rede pública de ensino e que segundo esta denúncia o caso 
envolve um professor, solicitando assim para que se apure este caso e as providencias sejam 
tomadas para que isto não continue acontecendo.  Depois de mais algumas palavras o orador 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses que após os 
cumprimentos cita sobre o manifesto que houve em nossa cidade referente ao combate de 
violência sexual e cita sobre uma denúncia que recebeu de pais sobre um possível caso de 
abuso sexual ocorrido em uma de nossas escolas, solicitando para que autoridades tomem as 
devidas providencias sobe o assunto. O orador demonstrou sua tristeza pelo fato narrado 
alertando que precisa ser tomada atitudes. O tribuno comenta sobre os projetos e 
Requerimentos que estão na pauta, analisando que os projetos que tem interesse social têm 
seu voto a favor e comenta sobre o Requerimento de autoria do vereador Fábio informando 
que este pedido já é de sua autoria aprovado na legislatura anterior, mas concorda para que o 
citado requerimento seja assinado em conjunto e depois de mais algumas palavras agradece 
a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Raimundo Lopes que também 
cumprimenta os presentes e comenta sobre os acontecimentos políticos que estão 
acontecendo atualmente em nosso país, enfatizando que entristece todos os demais políticos 
e comenta sobre mais um massacre ocorrido no município de Pau D arco em nosso Estado 
envolvendo a polícia e moradores sem-terra em virtude de lutas por terras. Através de aparte 
o vereador Magnaldo relembra o massacre de El Dourado de Carajás onde dezenas de pais 
de famílias foram massacrados por conflitos de terras, citando que esse é mais um caso 
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envolvendo famílias. Após mais algumas palavras o orador agradece aparte. O vereador 
Raimundo voltando com a palavra lamenta este novo fato ocorrido e em seguida agradece a 
oportunidade. Em continuidade usou da tribuna o vereador Fabio Souza que de início 
comenta sobre o seu requerimento que está na pauta, enfatizando justificável a isenção da 
taxa de iluminação pública para as entidades religiosas, solicitando assim apoio dos demais 
vereadores na aprovação do seu requerimento, agradecendo logo em seguida a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Walber Junior que se direcionando ao vereador 
Fábio relembra sobre a proposta do mesmo apresentar requerimento convocando a presença 
do secretário municipal de saúde nesta casa legislativa, indagando se o mesmo irá colocar o 
citado pedido nesta sessão. Através de aparte o vereador Fábio explica que após conversar 
pessoalmente com o secretário de saúde o mesmo se prontificou que virá no mês de junho 
nesta Casa Legislativa e afirma que caso contrário o mesmo colocará o citado pedido em 
pauta. O vereador Junior Martins voltando com a palavra cita que ninguém ficará contra o 
nobre vereador Fabio, pois este é um papel do vereador lutar em prol de melhorias para a 
população, mencionando em seguida os serviços prestados na saúde eu foram cortados pelo 
atual governo, causando assim grandes transtornos aqueles que diariamente necessitam de 
atendimento na área da saúde em especial aos carros do TFD que não estão mais levando os 
pacientes com mesma demanda que antes, enfatizando que saúde é prioridade e que aquele 
discurso de que começou agora já não vale mais. O tribuno comenta ainda sobre a empresa 
que está realizando a manutenção da iluminação pública indagando como esta empresa irá 
receber seus honorários sem ter passado por um processo de licitação, enfatizando que a 
transparência deste governo não está sendo muito séria, comentando ainda sobre o 
transporte escolar onde em uma linha que só é cabível dois veículos e hoje está com cinco 
transportes agradecendo logo em seguida. Através de aparte o vereador Magnaldo cita que o 
nobre vereador Junior Martins desconhece a inviabilidade deste processo, informando que 
ainda não houve processo de licitação em virtude de duas empresas terem apresentado 
preços abaixo do mercado somente para prejudicar o processo e após as devidas explicações 
cita que não existe recurso suficiente para transportar pacientes em grande demanda para 
fora do município. O vereador Junior Martins também usando da palavra cita que atualmente 
na hora de se aprovar requerimento para convocação de secretário é feito uma grande 
manobra para distorcer a situação, e em relação a empresa que está prestando o serviço de 
iluminação pública a maioria dos trabalhadores estão ligados diretamente a vice-prefeita. O 
vereador Marcos Amaral também usando de aparte solicita para que o vereador Fábio não 
fique em tom de ameaça ao governo atual pois o mesmo conhece a realidade e que quando 
mesmo tem a sensatez de recuar de seu pedido, o mesmo demonstra ter personalidade 
própria não se deixando levar pelos outros. O vereador Fábio cita que quando estiver certo o 
mesmo elogia o governo, mas que quando houver erro o mesmo critica mesmo tendo apoiado 
o atual governo citando sobre alguns projetos que o mesmo já apresentou ao governo mais 
que foi recusado. A seguir usa da tribuna o vereador Francisco Felix líder da bancada da 
oposição, que inicia sua fala referente a atual situação econômica e política que afeta o nosso 
país, citando sobre o manifesto que houve em frente ao Congresso Nacional, onde 
vandalismo infiltrados aproveitam a oportunidade para depredar os órgãos públicos, 
mencionando sobre diversos sindicatos que recebem milhões de reais que tem seus 
interesses para crescer na esfera política, havendo assim uma grande demagogia por parte 
de diversos políticos que dizem lutar para defender os pobres. Em continuidade o orador 
comenta sobre os problemas de nosso município, enfatizando que já se passaram quatro 
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meses da nova administração e que por este motivo o mesmo começará a cobrar desta nova 
gestão, informando que solicitou ao poder executivo a composição dos nomeados da 
comissão de licitação e outras solicitações enfatizando que está aguardando a resposta dos 
ofícios emitidos comunica ainda que está solicitando ao poder executivo todas as certidões 
negativas dos atuais secretários municipais conforme exige a lei municipal nº 631/2013 (Lei da 
Ficha Limpa) para que assim seja analisado a situação criminal dos mesmos e comenta que 
pertinente a saúde da forma que está indo não haverá como trabalhar em 2018, pois deve se 
haver medico cirurgião para haver produção e que para isso é necessário contratar médicos e 
da forma que está a situação só ficará pior e questiona porque o mesmo como vereador não é 
chamado para participar das reuniões sobre projetos para  o desenvolvimento do município e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Paulo 
Paiva que de início cumprimenta os presentes e em seguida comenta que geralmente a 
oposição só expõe os erros e não cita os acertos do governo, indagando que os vereadores 
da oposição não perceberam esses erros na gestão anterior. O orador também comenta 
sobre a atual situação política em que vive o nosso Brasil e que Concórdia do Pará está 
dentro desse país e consequentemente será afetada por esta situação, mas cita que o povo 
concordiense é um povo sábio e saberá diferenciar a situação e que buscando em Deus a 
solução, os problemas poderão ser amenizados. Através de aparte o vereador Felix cita que 
está faltando mais esforço dos vereadores da base em ajudar o prefeito em vez de ficarem 
somente com o pires na mão, e cita que mesmo sendo oposição o mesmo está ajudando, pois 
paralelamente também está em busca de recursos parlamentar para serem aplicados em 
sistema de água potável para o bairro da Asa Branca. Também através de aparte o vereador 
Magnaldo adverte o vereador Felix para que o mesmo meça as suas palavras pois pode estar 
ofendendo os demais vereadores e que quando se pede para não falar mais do passado é 
somente para não se perceber que os acontecimentos atuais são sequelas da gestão anterior. 
O vereador Paulo Paiva voltando com a palavra cita nunca devemos nos exaltar, pois os 
exaltados serão humilhados, agradecendo logo em seguida. Em seguida houve um debate de 
discurso entre o vereador Francisco Felix e o vereador Magnaldo Meneses. A seguir por 
questão de ordem o senhor presidente passa a direção da mesa ao primeiro secretário para 
fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Eurípedes Guimarães que de início comenta 
sobre o caso de pedofilia ocorrido em uma de nossas escolas envolvendo um professor da 
área secular e em continuidade comenta que este governo está agindo com responsabilidade 
mesmo estando doendo em prol dos cortes que estão sendo feitos, enfatizando que o que 
está sendo feito agora é para melhorar no futuro e cita da luta deste governo em resolver a 
questão de energia elétrica na escola Guadalupe, mas enfatiza que em fica assustado quando 
se fala da iluminação pública, pois quando as lâmpadas estão queimadas se critica, quando 
as lâmpadas estão sendo trocadas também se critica, não entendendo essa situação e em 
seguida cita sobre várias questões na área da saúde e educação onde o prefeito está 
batalhando para proporcionar melhorias no atendimento a população e enfatiza que concorda 
com as cobranças da oposição, mas solicita que essas cobranças cheguem em fatos 
verdadeiros. Através de aparte o vereador Felix comunica a chega de um oficio do poder 
executivo municipal em resposta ao seu oficio, acreditando que deve ser exatamente assim, 
não entendendo porque nunca chegou a prestação de contas do carnaval realizado em nosso 
município. Ouve em seguida um debate acerca do local onde funciona o Centro de 
Assistência ao Idoso, O vereador Eurípedes voltando com a palavra cita que é um direito do 
vereador Felix fazer suas solicitações ao poder executivo acreditando o mesmo sempre será 
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atendido em suas reivindicações. A seguir o orador faz a leitura da Lei municipal nº 631/2017 
(Lei da Ficha Limpa) comentando que enquanto houver o direito de defesa ninguém é 
condenado por nenhum tipo de crime e se especificando sobre a atual secretaria de educação 
cita que no seu caso a mesma ainda não teve o seu processo julgado. Através de aparte o 
vereador Felix faz a leitura de um documento onde condena a atual secretária de educação 
em transição julgada, sendo que por este motivo o mesmo está solicitando as certidões 
negativas para que assim seja comprovada de fato a sua inocência, enfatizando que não há 
nenhum tipo de perseguição por parte deste vereador, mas que a lei deve ser cumprida. O 
vereador Eurípedes voltando com a palavra cita que ainda cabe defesa ao caso pois a atual 
secretaria ainda tem direito a defesa através do Ministério Público, havendo em seguida 
debate entre o vereador Eurípedes e o vereador Felix acerca deste assunto, sendo que o 
vereador Magnaldo cita que este é ainda um debate que vai se prolongar pois devemos dar o 
direito de defesa a todos e que o correto é deixar as coisas acontecerem. O vereador 
Eurípedes voltando novamente com a palavra convida os demais vereadores para 
participarem da inauguração da nova agencia do BANPARÁ a ser realizado no próximo dia 29 
de maio e se referindo ao requerimento do vereador Fabio que solicita isenção da taxa de 
iluminação pública as organizações religiosas enfatiza que a Constituição Federal  no seu 
artigo 150 inciso VI alínea b, que veda à união, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto, e após mais comentários sobre 
o assunto o orador agradece a oportunidade. Novamente como presidente da Casa o senhor 
presidente em continuidade dá início a Ordem do Dia fazendo o encaminhamento dos 
Projetos de Lei nº 06 e 07/2017 para as comissões competentes da Casa, para estudo, 
análise e parecer, e em seguida solicita ao primeiro secretário a leitura do expediente em 
pauta, que obteve as seguintes matérias; Requerimento nº 43/2017 de autoria do vereador 
Fabio Souza de Araújo que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará, 
Elias Guimarães Santiago para que seja adicionado dispositivo na Lei Municipal 
Complementar nº 245/2005 (Código Tributário de Concórdia do Pará) o seguinte item: Art. 
207...... Parágrafo Único -  “Ficam isentas da cobrança da Taxa de Contribuição para Custeio 
do Serviço de Iluminação Pública as organizações religiosas legalmente instituídas na sede 
do Município de Concórdia do Pará a partir de 01 de janeiro de 2018”. Em discussão: ouve 
manifesto de vereadores relativo a esta proposição, no qual argumentaram que primeiramente 
este assunto seja levado ao executivo, ates de se aprovar qualquer modificação na Lei de 
código Tributário. O vereador Fábio cita que no momento é somente um pedido que deve ser 
analisado pelo executivo e que cabe ao mesmo analisar as possibilidades, solicitando assim 
para que os demais vereadores aprovem sua propositura. Em votação; Aprovado por 
unanimidade dos presentes; Requerimento nº 44/2017 de autoria do vereador Edson Elias da 
Silva Santana que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, Elias 
Guimarães Santiago e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja realizado a implantação 
de tubulação sobre o igarapé que atravessa  o Ramal do Jurunas (abaixo Bujaru), zona rural 
deste município de Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado 
por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 45/2017 de autoria do vereador Paulo 
Conceição de Paiva que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, Elias 
Guimarães Santiago e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes solicitando providencias para a recuperação de um trecho do Ramal que liga a 
Vila do Arapiranga ao senhor de Assis, zona rural deste município de Concórdia do Pará. Em 
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discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes; 
Requerimento nº 46/2017 de autoria dos vereadores Fábio Souza de Araujo e Magnaldo 
Meneses de Andrade que solicitam ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, 
Elias Guimarães Santiago a delimitação de local de forma adequado para a parada dos 
Taxistas de nosso Município, próximo à praça Gabriel penha, e construção e delimitação de 
um local adequado com abrigo na rua Marechal Deodoro trecho entre a rua 13 de maio e 
Floriano Peixoto, proporcionando assim melhor atendimento aos clientes e melhores 
condições de trabalho. 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 13 horas na qual além da Mesa acima referida 
compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, Magnaldo 
Meneses de Andrade, Walber Nogueira e Silva Junior, Marcos Antonio Lima do Amaral, Fábio 
Souza de Araujo, e Raimundo Ferreira Lopes. Estando ausente na sessão os vereadores 
Adilson da Silva Londres e Bruno Pastana Feio 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 25 de maio de 2017. 

 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


