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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2018. 
 
                                       Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, ás 09 horas e 30 minutos 
da manhã, havendo número legal, o presidente da Casa vereador Eurípedes Guimarães deu 
início assim a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Paulo Paiva a leitura 
de um texto bíblico. 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 em 
continuação solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta. Ofício nº 
019/2018 em anexo Projetos de Lei nº 16 e 17/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária; Ofício nº 001/2018 do senhor 
Ivanildo Rodrigues de Brito que solicita a Tribuna Popular desta Casa para falar sobre a atual 
situação da educação municipal; Ofício nº 0102/2018 do SINTEPP municipal que através de 
sua coordenação solicita o espaço da Tribuna Popular para prestar esclarecimentos sobre a 
situação da educação municipal. Ato continuo 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. A seguir o senhor presidente concede a palavra na Tribuna Popular ao senhor 
Ivanildo Rodrigues de Brito, professor da rede pública de ensino municipal, que após os 
devidos cumprimentos se apresenta e relembra que esteve nesta tribuna no ano de 2015, 
comentando sobre a situação da educação municipal, e hoje está retornando para comentar 
sobre o mesmo assunto, enfatizando que  a política em nosso município está desacreditada, 
parecendo que quando o político chega é fechado os olhos para os serviços sociais, matando 
sonhos de todas as categorias dos segmentos sociais, afetando principalmente os salários 
dos educadores, citando que atualmente os professores estão desanimados, citando que o 
seu desejo era estar em sala de aula, mas infelizmente está nesta tribuna reivindicando os 
seus direitos, mencionando ainda que os servidores da educação não são culpados por essa 
situação,  citando que em virtude do município estar passando por essa situação, instalaram 
agora um Processo Administrativo (PA) com o objetivo de reduzir salários, explicando ainda 
acerca dos direitos dos servidores da educação, e como cidadão o mesmo está aqui para 
provocar esta Casa de Leis para que assim seja tomado providencias sobre o assunto, 
indagando aos vereadores se os cortes que serão feitos na área da educação não incomodou, 
indagando ainda se a câmara já analisou sobre o PA instalado no município, solicitando assim 
apoio dos nobres vereadores pro esta causa, demostrando assim indignado por esta situação, 
indagando novamente se os vereadores estão dispostos a entrar na briga em defesa da causa 
da educação e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em seguida usa 
da Tribuna Popular o senhor Antonio Souza dos Santos, Coordenador Geral do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública do Pará, SINTEPP municipal, que após os devidos 
cumprimentos cita que as palavras do senhor Ivanildo contemplou as reivindicações da classe 
da educação, explanando ainda que o SINTEPP de sua parte já tomou todas as medidas 
possíveis para solucionar o problema gerado na educação, e que após ser solicitado a folha 
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de pagamento do município referente ao exercício de 2017, gerou um incomodo ao governo 
municipal, citando ainda sobre uma comissão criada para estudar sobre o assunto, mas que a 
mesma foi extinta antes do termino do prazo estipulado. O orador cita sobre as principais 
reivindicações do SINTEPP feita ao governo municipal, enfatizando que o SINTEPP está 
aberta ao diálogo, mencionando que o mesmo deverá agir de acordo com as 
responsabilidades que lhe são atribuídas como coordenador do SINTEPP municipal, e em 
seguida cita sobre os problemas que serão gerados se o Processo Administrativo for colocado 
em ação, citando que há um grande equívoco nesse PA, mencionando assim, artigos do 
PCCR da Educação relativo as gratificações dos servidores da educação, em especial as 
gratificações que os mesmos tem em função de sua formação acadêmica, citando que há sim 
saída para este problema, solicitando assim a imediata retirada do Processo Administrativo 
instituído pelo Poder Executivo, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
A seguir o senhor presidente concede a palavra ao plenário pronunciando-se de início o 
vereador Jagunço que após os devidos cumprimentos cita sobre a atual situação que o 
município está passando em especial na área da educação, mencionando que a realidade é 
que todos estão se sentindo “imprensado” por esta situação, reconhecendo assim a gravidade 
do problema e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da 
tribuna o vereador Fábio do Hospital  que após cumprimentar os presentes tece comentários 
relativo a questão da saúde municipal,  que também está em situação precária, mencionando 
acerca de uma reunião solicita pelo conselho municipal de saúde junto com o prefeito, para 
assim ser encontrado solução para o problema da saúde municipal, e em relação a educação 
municipal menciona que de fato a questão da educação está gravíssimo, sendo que os 
professores da educação estão correndo o risco de perder anos de estudo acadêmico, 
criticando ainda a extinção antes do tempo da comissão que foi criada para estudar sobre o 
assunto, mencionando que o mesmo cita que se não há nada a esconder deve se levar tudo 
pra mesa, enfatizando que a classe dos professores podem contar com o seu apoio nesta luta 
e em seguida informa que o mesmo é pré candidato a deputado estadual nas eleições 2018 
pelo PRB, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da 
tribuna o vereador Junior Martins  que também cumprimenta os presentes em especial a 
classe da educação presente na plenária, e enfatiza que mais uma vez está vendo a cena se 
repetir nesta casa em virtude da crise da educação municipal, mencionando que tudo o que 
está acontecendo é por falta de planejamento, e indaga de público porque a comissão criada 
para analisar a questão da educação foi extinta antes do prazo previsto, enfatizando que de 
fato o melhor caminho é a conversa, o diálogo, mas que até o momento não resolveu o 
assunto, e se a conversa não está dando certo, então é melhor ir pra briga, disse o vereador, 
enfatizando que a situação é lamentável, e que o mesmo enquanto vereador se sensibiliza 
com a questão atual da educação, enfatizando que não se pode perder a esperança, pois dias 
melhores virão, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O presidente da 
Casa usando da palavra cita sobre a festa do Baile do Cheiro que será realizada no município 
no mês de julho, continuando assim a tradição deste evento, e após mais algumas 
informações relativa convênios a saúde municipal e em continuidade usa da tribuna o 
vereador Coco  que após os devidos cumprimentos cita sobre os projetos de lei que a 
comissão de constituição e justiça está liberando para votação nessa sessão enfatizando 
assim da importância de cada matéria que será votada nesta sessão, tais como a LDO para o 
exercício de 2019, o Plano Diretor Municipal entre outros, e comentando sobre a questão da 
educação, cita que até o momento não se chegou a nenhum acordo, e informa que até o 
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momento não chegou nada nessa Casa relativo a redução de salários da educação,  
incentivando para que a categoria da educação continue nas suas reivindicações, citando 
para que os mesmos façam a sua luta, de uma forma mais justa e organizada, e que quando 
chegar uma matéria nessa casa sobre o assunto, com certeza este poder legislativo irá se 
manifestar e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O vereador Fabio do 
Hospital solicita a palavra e comenta sobre a prestação de contas do executivo, que deve ser 
solicitada por esta Casa. O vereador Eurípedes explica que a prestação de contas do poder 
executivo vai primeiro para o TCM e somente depois é enviada para esta Casa, mas enfatiza 
que qualquer vereador pode solicitar esta prestação de contas. Em seguida a palavra é 
concedida ao vereador Adilson Londres que após os devidos cumprimentos cita que de fato 
há uma necessidade de se agir, e que não se pode defender o que está errado, colocando-se 
assim a disposição da categoria da educação e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Em prosseguimento usa da palavra o vereador Marcos Amaral  que também 
cumprimenta os presentes e dentro do seu tempo concede um espaço para se pronunciar na 
Tribuna o senhor......... que cumprimenta os presentes , cita sobre a conclusão que a 
categoria chegou, quando o diálogo não pode mais resolver a situação, citando que o gestor 
municipal precisa urgentemente resolver este problema, pois os danos são muitos, 
mencionando sobre o Processo Administrativo instalado no município, que caracteriza uma 
irregularidade, e que neste caso não procede um PA neste município, mencionando assim as 
devidas explicações sobre o assunto, solicitando encarecidamente para que se arquive este 
PA pois cabe neste momento, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
O vereador Marcos Amaral voltando com a palavra agradece a compreensão da Mesa por 
este momento e em seguida comenta sobre a atual situação da crise que afeta a situação, e 
enfatiza da sua posição sobre este assunto, mencionando que o mesmo nunca foi tão 
cobrado como está sendo agora, e em relação ao Processo Administrativo lembra que é um 
caminho sem retorno,   mencionando que é necessário ter o objetivo de tentar equacionar o 
problema para que ele seja resolvido, propondo para que se resolva logo a situação, e que se 
necessário for, cortar na carne, e informa ao presidente da Casa que o mesmo só receberá o 
seu salário, após a categoria da educação também receber o seu vencimento salarial, 
informando  que por enquanto não se chegou ainda em nenhuma proposta razoável,  e que se 
necessário for, se cria uma nova criação para procurar resolver a situação, mencionando 
ainda que o presidente desta Casa pode instituir uma comissão para analisar sobre o assunto, 
agradecendo a oportunidade logo em seguida. Ato contínuo, o presidente da Casa esclarece 
que não pode reter o salário do vereador, pois automaticamente o mesmo é transferido para a 
conta do vereador através do sistema bancário e em relação a alguém estar criticando pelo 
motivo dos vereadores estarem em dia com seus vencimentos salariais, pois por força de lei, 
o executivo tem que enviar o repasse para esta Casa Legislativa até no máximo dia vinte do 
mês. Em continuação usa da palavra o vereador Paulo Paiva  que também cumprimenta os 
presentes  cita que na realidade nenhum vereador está a favor para a redução dos 
vencimentos salariais da categoria da educação, citando que neste momento deve ser usada 
a sabedoria em vez da violência, mencionando que reconhece a luta dos servidores da 
educação, mas informa que a Câmara tem o seu papel, e parabeniza a classe da educação 
pela sua luta, que está fazendo a sua parte, e que essa Câmara também deve fazer a sua 
parte, agradecendo logo em seguida a oportunidade. Com a palavra o vereador Francisco 
Félix que também cumprimenta os presentes e em continuação cita sobre a revisão da Lei 
Orgânica do Município, informando aos presentes sobre a conclusão dessa revisão, 
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solicitando ao presidente da Casa para que esta Lei seja encaminhada para correção 
ortográfica para posterior impressão, fazendo em seguida a leitura da ata da comissão 
especial que revisou a Lei Orgânica. E em seguida menciona acerca dos projetos que estão 
na pauta para votação em especial o Plano Diretor e a Lei de diretrizes Orçamentárias. Ato 
continuo o orador tece informação sobre os trabalhos realizados nesse primeiro semestre, e 
em seguida indaga acerca da emenda parlamentar recebida por este município do deputado 
Nilson Pinto, e indaga ainda sobre a empresa contratada para a conclusão da recuperação do 
ramal da transjutaí. O Presidente da Casa informa que em relação ao recurso do deputado 
Nilson Pinto, o mesmo ainda não foi depositado na conta do Poder Executivo, e em relação ao 
ramal da transjutaí, esclarece que a emprese estará em breve recomeçando os trabalhos 
naquele local, pois a inda há recursos para serem investidos. O vereador  Felix voltando com 
a palavra relembra que durante esta legislatura os temas que mais se discute nesta Casa é 
Educação e Saúde, e mencionando sobre a questão da saúde enfatiza sobre os problemas 
que ainda estão ocorrendo trazendo assim grandes transtornos aos usuários da saúde, e em 
relação a educação, enfatizando que ninguém está aqui para se aproveitar da atual situação, 
mas que é preciso ser coerente, pois não há mais tolo na sociedade, e enfatiza que de fato 
está faltando gestão neste governo, no qual os educadores poderão pagar uma conta que não 
fizeram, parabenizando a fala do professor Ivanildo, que mais uma vez se pronunciou nessa 
tribuna, não para ganhar aplausos, mas em prol de uma causa justa, afirmando que os 
recursos que vem para a categoria dos sessenta por cento e a categoria dos quarenta por 
cento são suficientes para pagar os salários da categoria, enfatizando que não se pode 
governar só com o coração, é preciso usar a razão, mas no seu ponto de vista é uma afronta 
para a categoria dos professores quando se abre um processo administrativo contra essa 
categoria, pois se há algo errado, não foram os professores que erraram, e que usando de 
sua prerrogativa como legislativo propõe para que seja colocado em pauta uma Moção para 
que seja suspenso imediatamente as ações do Processo Administrativo  instaurado pelo 
Poder Executivo e informa que a presidência desta Casa está cumprindo com suas 
obrigações pagando em dia os vereadores e funcionários desta Casa Legislativa, e cita que a 
oposição é sinônimo da democracia, e indaga ao presidente da Casa acerca da sua 
preposição relativo a suspensão do PA criado. O presidente da Casa usando da palavra 
esclarece que este PA não existe oficialmente nesta Casa, e que conforme assessoria jurídica 
da Casa a proposição será analisada. O vereador Felix voltando com a palavra agradece o 
esforço do presidente da Casa por esta iniciativa, acreditando que ninguém ficará contra essa 
proposta, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Ato continuo o senhor 
presidente dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura do expediente 
em pauta que obteve os seguintes assuntos; Requerimento nº 21/2018 de autoria do vereador 
Paulo Paiva que solicita ao Exmº. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará, Sr. Elias 
Guimaraes Santiago e ao Ilmº. Secretário Municipal de Obras e Transportes, Sr. Edvaldo 
Paiva Celestino Secretario no sentido de que seja realizado a recuperação do ramal da Nova 
Conduta e o ramal do km 51 (entrada do cabo G), no espaço rural deste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento nº 22/2018 de autoria do vereador Fábio do Hospital e subscrito 
pelos demais vereadores presentes, que juntos solicitam ao Exmº. Deputado Estadual do 
PSDB/PA senhor Sidney Rosa, um aparelho de ultrassom para atender nossa demanda e 
parte dos municípios vizinhos, tais como; Acará até a Colatina, São Domingos do Capim até o 
km 04, Bujaru até o km 35 e Tomé açu até o km 27. Em discussão; sem discussão. Em 
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votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Segunda votação da Proposta de Emenda 
à Lei Orgânica Municipal nº 01/2018 que Altera o artigo 42 da Lei Orgânica Municipal que 
dispõe sobre a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Concórdia do Pará onde 
fica alterada a redação do caput do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Concórdia do 
Pará, acrescenta §§ 1º e 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 42 - A Mesa da 
Câmara Municipal será composta de um Presidente, um 1° Secretário, e um 2° Secretário, 
eleitos para um mandato de dois anos”. § 1° – Os membros da Mesa poderão concorrer à 
recondução para qualquer cargo nas eleições subsequentes, sendo vedado a reeleição 
somente do presidente dentro da mesma Legislatura. O Parágrafo Único passa a ser o § 2°. 
Em discussão: com a palavra o vereador Francisco Felix que novamente informa ser contra 
essa proposta de emenda a LOM, uma vez que a mesma veta o presidente atual de concorrer 
à reeleição, pois todos os membros da mesa deveriam participar desta reeleição. O 
presidente da Casa esclarece que a citada emenda está na sua segunda votação, e se a 
mesma obtiver novamente o voto favorável de dois terços, a mesma será promulgada, 
colocando em seguida a referida Emenda em votação. A citada Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica Municipal de Concórdia do Pará foi aprovada em segundo turno por 9 (nove) votos a 
favor e 1 (um) voto contra, sendo este voto do vereador Francisco Felix que votou contrário à 
aprovação da emenda, obtendo assim dois terços dos votos dos vereadores da Câmara 
Municipal, dando assim origem a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/2018 que Altera o 
artigo 42 da Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre a eleição da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Concórdia do Pará. Parecer nº 06/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação de Leis, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 07/2018 que dispõe sobre a 
Lei de Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 (LDO 2019) é de parecer favorável 
pela sua constitucionalidade e que o referido projeto seja submetido na integra para sua 
votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Parecer nº 01/2018 da Comissão de orçamento finanças e Fiscalização, que após 
estudo e análise do Projeto de Lei nº 07/2018 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2019 (LDO 2019) é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que o referido projeto seja submetido na integra para sua votação. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de 
Lei nº 07/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2019 (LDO 2019). Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 07/2018 da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
13/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que Estabelece diretrizes para a 
Implantação da Política Municipal de Resíduos Sólidos e para a elaboração do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos, e do Projeto de Lei nº 14/2018 de autoria 
do Poder Executivo Municipal que Cria o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) e 
a Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI) do Município de Concórdia do Pará é 
de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os referidos projetos sejam 
submetidos na integra para sua votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 03/2018 da Comissão de Política 
Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 13/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o referido projeto 
seja submetido na integra para sua votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 04/2018 da Comissão de Educação, 
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Cultura e Política Social que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 14/2018 é de parecer 
favorável pela sua aprovação e que o referido projeto seja submetido na integra para sua 
votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes.  Projeto de Lei nº 13/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que Estabelece 
diretrizes para a Implantação da Política Municipal de Resíduos Sólidos e para a elaboração 
do Plano Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos e dá outras providencias. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de 
Lei nº 14/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que Cria o Departamento Municipal de 
Trânsito (DEMUTRAN) e a Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI) do Município 
de Concórdia do Pará e dá outras providencias. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer em Conjunto da Comissão de Constituição 
Justiça e Redação de Leis e Comissão de Política Urbana, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 15/2018 é de parecer favorável pela 
sua constitucionalidade e que o mesmo submetido ao plenário para votação na sua integra. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto 
de Lei nº 15/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que Altera a Lei nº 248/2006 e 
dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do Município de Concórdia do Pará (Plano Diretor 
Municipal). Em discussão: ..... 
A seguir o senhor presidente concede um espaço de dez minutos para que as comissões 
competentes da Casa apresentem parecer aos Projetos de Lei nº 16 e 17/2018.  
 
 
 
 
 
 
 
Parecer das comissões -  AP 
Projeto de Lei nº 07/2018 – AP 
Projeto de Lei nº 13/2018 - AP 
Projeto de Lei nº 14/2018 - AP 
Projeto de Lei nº 15/2018 - AP 
Projeto de Lei nº 16/2018 - AP 
Projeto de Lei nº 17/2018 - AP 
 
 
 
 
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, Walber Nogueira e Silva Junior, 
Fabio Souza de Araújo, Raimundo Ferreira Lopes, Antonio Marcos Lima do Amaral, Adilson 
da Silva Londres, Bruno Pastana Feio e Magnaldo Meneses de Andrade. Foi lavrado a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora.  
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Sala das Sessões, da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 
Antonio Ribeiro da Silva em 28 de junho de 2018. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


