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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2017. 
  
                                            Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, ás 09:30 horas da manhã, 
havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu início a esta 
sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Paulo Paiva a leitura de um texto bíblico 
lendo em Salmos 100 vers. 1-5 . 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 08/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
Alienar Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária ao Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará. (TJE), em anexo oficio nº 79/2017 da Comissão Técnica Permanente de Patrimônio 
do TJE; Projeto de Lei nº 09/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a Alienar Imóvel 
Urbano para Fins de Regularização Fundiária ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
(TJE), em anexo oficio nº 79/2017 da Comissão Técnica Permanente de Patrimônio do TJE. 
Requerimentos nº 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54 e 55/2017 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. A seguir é concedido espaço na Tribuna Popular ao SINTEPP. Com a palavra o 
senhor Antonio Souza dos Santos, Coordenador do SINTEPP municipal que em meio as suas 
palavras comenta sobre  o PCCR da educação, enfatizando que o atual o PCCR já está 
ultrapassado, explicando que os estudos começaram na gestão anterior, mas que em virtude 
do tempo, não possível concluir, citando que neste governo atual já foi programado algumas 
reuniões entre o SINTEPP e o executivo, mas que até o momento não possível acontecer 
esta reunião, caracterizando assim como falta de prioridade do governo atual em discutir o 
assunto, solicitando assim aos edis vereadores desta casa de leis, apoio no estudo e 
apresentação deste PCCR unificado, explicando que o SINTEPP não é oposição ao governo 
e que sempre está disposto a contribuir na qualidade de Sindicato, solicitando para que suas 
propostas sejam analisadas para que assim este PCCR seja bem qualificado, justo e 
democrático, pois caso contrário poderá haver perdas para esta categoria. Em meio ao seu 
pronunciamento o orador respondeu às perguntas feitas por vereadores da plenária sugerindo 
para que esta Casa seja companheiro da educação, pois disse o orador, educação não é 
gasto, é investimento, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O 
presidente da Casa informa que a Comissão de Constituição e Justiça poderá colaborar nos 
estudos desta reivindicação, citando que esta Casa está de aportas abertas para qualquer 
entidade para que assim as mesmas posam fazer suas reivindicações. Em continuidade o 
senhor presidente concede a palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador 
Raimundo Lopes  que após os cumprimentos, comenta sobre a importância de se estar 
nesta Casa de leis, quando o SINTEPP está fazendo suas reivindicações, enfatizando que 
esta casa está disposto  a ajudar a citada categoria. O tribuno comenta sobre a questão da 
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obra que está sendo realizado ao longo da Trasnjutaí onde deve ser implantado nas vilas e 
comunidades da Trasnjutaí, onde a comunidade reivindica a implantação de tubulação para 
um melhor escoamento na área, citando ainda que os vereadores devem fiscalizar todas as 
obras que estão sendo realizadas, e em seguida sobre a realização de mais um campeonato 
de futebol na região do Cravo e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Fabio Souza que após os devidos cumprimentos agradece a Deus 
por estar presente em mais uma sessão Legislativa e cita que está à disposição do SINTEPP 
nas suas reivindicações e em seguida solicita através de Requerimento Verbal a doação pelo 
Poder Executivo Municipal do terreno pertencente ao patrimônio público localizado na AV. 
Presidente Vargas próximo à casa do Srº Nivaldo para que fique à disposição de um projeto 
para implantação da Casa da Cultura, assim como também solicita ao Secretário Municipal de 
Obras e Transportes para que seja realizado reparos da praça do loteamento Mario Junior, 
pois ao atuais brinquedos da praça precisam urgente de manutenção, pois estão correndo 
riscos de ocasionar acidentes com crianças que ali brincam,  solicitando assim para que esses 
Requerimentos verbais sejam colocados em votação na Ordem do Dia, e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Walber 
Junior que após os devidos cumprimentos comenta sobre a reivindicação do SINTEPP 
municipal sendo que tem observado que o SINTEPP não está presente com sua maioria, 
relembrando que na gestão anterior começou o diálogo em prol da atualização desse PCCR 
mas que em virtude do tempo não possível concluir, mas que agora o atual governo não pode 
se esquivar dessa situação e após mais comentários sobre o assunto, cita que esta cãs está 
desinformada acerca dos acontecimentos do município, pois o executivo não informa nada 
aos nobres vereadores, e em seguida indaga porque Concórdia não foi beneficiada com a 
doação de uma caçamba e comenta em seguida compara o trabalho de governo de Acará 
com Concórdia do Pará, citando que no Acará o trabalho está bastante a frente de nosso 
município e o tempo de gestão é o mesmo e comentando novamente sobre  a educação cita 
sobre determinadas salas de aula de nossas escolas que não tem sequer um ventilador para 
amenizar o calor dentro de sala de aula, criticando ainda sobre a ausência de merenda nas 
escolas, solicitando ao líder do governo para que as reivindicações apresentadas nesta 
sessão sejam realizadas, agradecendo logo em seguida. Com a palavra o vereador 
Magnaldo Meneses que de início parabeniza o SINTEPP municipal e cita que de fato o 
PCCR da educação é bastante antigo, e que precisa ser reformulado, citando que é a favor do 
PCCR unificado citando que isto é possível, mas alerta para a questão orçamentária e que 
deve se aprovar este PCCR este ano para que seja valido a partir do próximo ano e que esta 
Casa precisa receber a proposta em forma de Projeto de Lei para que assim seja analisada e 
aprovado a tempo. O tribuno em seguida comunica sobre a questão do cálculo do terço de 
férias dos servidores públicos e em continuidade comenta obre a implantação de tubos das 
vilas e comunidades ao longo da Trasnjutaí e em seguida cita que este é o melhor momento 
para se discutir a reivindicação do SINTEPP, lembrando que já existe uma comissão formada 
para estudo e analise deste PCCR. O tribuno informa em seguida sobre o projeto de energia 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nª. Srª. do Guadalupe, citando que foi contratado 
um engenheiro para analisar  o Projeto sendo assim detectados várias irregularidades no 
citado projeto, sendo que este projeto precisa se adequar as normas da Celpa. Através de 
aparte o vereador Felix indaga se Celpa tem instrumento de fato que analisa se o 
transformador é recondicionado. O vereador Magnaldo voltando com a palavra cita que é uma 
questão complexa, MS que existe um relatório emitido pelo engenheiro e no final que continua 
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sempre cobrando em prol do desenvolvimento municipal e em seguida agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Adilson Londres que de início comenta sobre as 
obras que estão sendo feitas na Transjutaí acreditando que é importante a preocupação dos 
nobres vereadores nas obras que estão sendo efetuadas no município, mas enfatiza que os 
vereadores devem fiscalizar de perto essas obras. Em seguida o orador faz defesa ao seu 
Requerimento que está na pauta e em seguida faz menção de algumas obras já realizadas 
pelo novo governo municipal e solicita o apoio dos demais vereadores para a cobrança em 
prol do desenvolvimento do nosso próprio município, pois essa é a sua principal preocupação 
e em relação a reivindicação do SINTEPP ressalta que este sindicato tem o seu apoio e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o 
vereador Marcos Amaral que após os devidos cumprimentos comenta que a pedofilia chegou 
em nossas escolas, citando que o aliciamento de crianças já é fato real nas escolas públicas, 
enfatizando que isto é uma vergonha e que precisa ser tomado atitudes. O tribuno cita sobre a 
questão do transito municipal que precisa urgentemente ser discutido e cita sobre as 
manobras arriscadas que muitos adolescentes fazem em motos arriscando assim a sua 
própria vida e das demais pessoas. O tribuno demonstra total apoio a reformulação do PCCR 
da educação. E em seguida comenta sobre o seus Projetos de Lei que estão na pauta, 
solicitando assim o apoio dos demais vereadores na aprovação de suas proposições. Em 
seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Paulo Paiva  que após os 
devidos cumprimentos parabeniza o SINTEPP municipal pela sua reivindicação na 
reformulação do PCCR da educação, enfatizando que este sindicato pode contar com seu 
apoio, e em seguida agradece ao prefeito Elias pelos seus trabalhos já realizados em prol de 
benefício nas comunidades do espaço rural, e em seguida comenta que o mesmo também 
tem preocupação com as obras que estão sendo realizadas ao longo da Trasnjutaí e em 
continuidade cita sobre a necessidade de se implantar mais um ESF na região do baixo 
Bujaru para assim atender diversas comunidades que ainda estão descobertas e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador  Bruno Pastana 
líder  do governo na Câmara,  que após os devidos cumprimentos enfatiza a participação ativa 
da instituição SINTEPP citando que a diretoria deste sindicato exerce de fato com sabedoria e 
em seguida divulga o resulta da eleição complementar em Tomé Açu, onde foi eleita a 
senhora  Aurenice como a nova prefeita municipal, parabenizando assim a todos que direto ou 
indireto participaram deste pleito, e em seguida se dirige ao nobre vereador Junior Martins 
acerca de sua forma de fazer oposição e informa novamente que no portal da transparência 
municipal contem a prestação de contas do carnaval 2017 realizado em nosso município e 
cita que o povo pode também querer saber como o nobre vereador poder contratar  a 
aparelhagem de som Super Pop para fazer cobertura em sua festa de aniversário e relembra 
que no governo anterior foi marcado diversas reuniões para que os vereadores fossem 
recebidos mas que não eram atendidos apresentando ainda as constantes mudanças de 
secretários na gestão anterior, mas mesmo assim nunca disse que o prefeito anterior 
desrespeitos esta Casa. O tribuno cita ainda sobre as obras que estão sendo realizadas na 
Trasnjutaí e relembra que em virtude do governo anterior ter sido assessorado por dois tipos 
de acessórias, o mesmo preferiu atender o grupo de assessores que classificou como 
assessores do mal, perdendo assim cerca de dois milhões de reais em obras para este 
município, enfatizando que as principais cobranças realizadas pelo vereador Junior Martins é 
somente para macular a imagem do atual governo e relembra que foi o atual prefeito que em 
outra legislatura anterior criou o PCCR da educação, enfatizando que este mesmo governo 
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não medirá esforços para regulamentar esta lei. O orador comenta ainda sobre os 
Requerimentos de sua autoria que estão na pauta, solicitando assim apoio dos demais 
vereadores na aprovação de suas preposições e depois de mais algumas palavras agradece 
a oportunidade. Por questão de ordem o vereador Junior Martins solicita aparte e sendo-lhe 
concedido enfatiza que o governo atual está somente gerenciando e executando um recurso 
que foi liberado na gestão anterior e cita que quando fala que a falta de apresentação da 
prestação de contas do carnaval é o mínimo comparado com as outras questões que o 
prefeito atual deixa de informar aos nobres vereadores desta Casa. Com a palavra o vereador 
Francisco Felix, líder da oposição na Câmara, que cumprimenta os presentes e comenta de 
início sobre o papel do líder do governo na câmara que procura sempre defender o governo 
atual e em seguida comenta sobre a realização da Semana do Meio Ambiente enfatizando 
que foi bastante proveitoso este evento. O tribuno indaga em seguida qual o motivo de ainda 
não ter sido contratado medico cirurgião para o hospital municipal uma vez que esta ação 
gera recursos para o município e comenta ainda sobre a recuperação da Trasnjutaí 
informando que este recurso foi adquirido no final da gestão anterior e cita sobre as 
tubulações que devem ser implantadas nas comunidade e vilas ao longo da Trasnjutaí e 
espera que a empresa contratada não haja de má fé nesta obra, citando que todos estão de 
olho nesta obra. O tribuno também comenta sobre o PCCR municipal lembrando que o PCCR 
atual foi aprovado nas pressas mas que agora a categoria almeja reformular esta lei, 
enfatizando que mesmo não fazendo parte da Comissão de Educação o mesmo está disposto 
a colaborar na análise da minuta deste novo PCCR, mas adverte que deve ser analisado a 
questão da dotação orçamentária e enfatiza que atualmente o que de fato está acontecendo é 
falta de vontade em estudar o assunto e mais uma vez demonstra a sua força de vontade de 
ajudar neste processo, e em continuação propõe para que seja alterado o dia das reuniões da 
Comissão Especial criada para revisar e atualizar a Lei Orgânica Municipal e o Regimento 
Interno desta Casa, mencionando que em comum acordo com os demais membros desta 
Comissão, propõe para que as reuniões sejam realizadas sempre nas quinta feira no horário 
de 08:00 as 10:00 horas da manhã, uma vez que estava se encontrando dificuldades para que 
todos os membros estivessem presentes nas terça feira em virtude de seus compromissos 
externos, e em seguida agradece a oportunidade. A seguir por questão de ordem o presidente 
da mesa passa a direção dos trabalhos ao primeiro secretário para fazer uso da palavra. Com 
a palavra o vereador Eurípedes Guimarães que de início parabeniza os professores 
presentes nesta sessão, enfatizando que esta Casa está sempre à disposição desta categoria 
nas suas reivindicações e em seguida cita que na administração anterior não viu em nenhum 
momento a preocupação do vereador Felix em se aprovar o novo PCCR, mas afirma aos 
professores presentes que esta Casa irá sim se preocupar na reformulação do PCCR da 
educação. O tribuno comenta ainda sobre a grande dificuldade que os gestores têm agora 
para administrar seus recursos e cita sobre a forma como o atual governo encontrou a 
questão da saúde municipal, enfatizando que não concorda que a saúde esteja regredindo, 
citando que de fato as dificuldades são muitas, mas que o governo continuará lutando pelo 
bom desenvolvimento municipal, e cita que o ministro Helder Barbalho está colaborando 
bastante com os recursos que vem para este município e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Novamente como presidente da Casa o senhor presidente dá início 
à Ordem do Dia e à tempo informa a chegada de dois Projetos de Lei à esta Casa Legislativa 
incluindo Projeto de que dispõe sobre a  Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2018, (LDO 2018), e em continuidade solicita ao primeiro secretário a leitura do 
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expediente em pauta, que obteve os seguintes assuntos; Requerimento nº 47/2017 de autoria 
do vereador Adilson da Silva Londres que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de 
Concórdia do Pará, Elias Guimarães Santiago a construção de um espaço coberto próximo ao 
mercado municipal para servir de abrigo aos agricultores que vem do espaço rural. Em 
discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes; 
Requerimento nº 48/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que solicita 
ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará, Elias Guimarães Santiago no sentido 
de que seja realizado a revitalização da Pracinha das crianças em frente à Igreja Católica de 
São Pedro, área urbana da cidade. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por 
unanimidade dos presentes; Requerimento nº 49/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio 
Lima do Amaral 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 que seja realizado a revitalização do 
ramal da Transcuruperé e da ponte do Curuperezinho, assim como também seja revitalizado o 
ramal do senhor Bateria, região do Baixo Bujaru, zona rural deste município de Concórdia do 
Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes; 
Requerimento nº 50/2017 de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes que solicita ao 
Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará, Elias Guimarães Santiago a construção 
de uma Quadra de Futebol de Areia na comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, 
Arraial do Arapiranga (ROD. PA 140 – VIA BUJARU), espaço rural deste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade 
dos presentes; Requerimento nº 51/2017 de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes 
que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará, Elias Guimarães Santiago 
a construção de uma Quadra de Futebol de Areia na comunidade Nossa Senhora da 
Conceição, (Curuperé), espaço rural deste município de Concórdia do Pará. Em discussão: 
Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 
53/2017 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito 
Municipal, de Concórdia do Pará, Elias Guimarães Santiago no sentido de que em caráter de 
urgência seja realizada a implantação de 01 (um) microssistema de Abastecimento de Água 
Potável na comunidade do KM 15 Via Tomé Açu, espaço rural deste município de Concórdia 
do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos 
presentes;  Requerimento nº 54/2017 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que solicita 
ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará, Elias Guimarães Santiago no sentido 
de que seja construído o restante do muro ao redor do cemitério da Vila Comissário e a 
reforma da parte já construída, pedimos também que seja construída a capela interna. Em 
discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes; 
Requerimento nº 55/2017 de autoria do vereador Edson Elias da Silva Santana que solicita ao 
Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará, Elias Guimarães Santiago no sentido de 
que seja adicionado à Lei Municipal 036/91 que Dispõe sobre do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipal, a Gratificação de Adicional de Periculosidade. Em discussão: Sem 
discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir o senhor 
presidente coloca em votação o Requerimento Verbal do vereador Fabio Souza de Araújo que 
solicita ao exmº. Sr.  Prefeito Municipal Elias Guimaraes Santiago a doação pelo Poder 
Executivo Municipal do terreno pertencente ao patrimônio público localizado na Av. Presidente 
Vargas próximo à casa do Sr Nivaldo para que fique à disposição de um projeto para 
implantação da Casa da Cultura. Em discussão: sem discussão. Em votação: Aprovado por 
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unanimidade dos presentes; Requerimento Verbal do vereador Fabio Souza de Araújo que 
solicita ao exmº. Sr.  Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes 
para que seja realizado reparos na praça do loteamento Mario Junior. Em discussão: sem 
discussão. Em votação: Aprovado por unanimidade dos presentes. Proposta do vereador 
Francisco Felix de Souza, presidente da Comissão Especial criada através da Resolução nº 
01/2017, que propõe para que a reunião desta Comissão seja realizado a partir de agora nas 
quinta feira no horário de 08:00 as 10:00 horas da manhã. Em discussão; sem discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Acordo entre os membros da Parecer nº 
02/2017 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
dos Projetos de Lei nº 06 e 07/2017 apresenta parecer favorável pela constitucionalidade dos 
citados projetos e que os mesmos sejam submetidos à apreciação do plenário na sua integra. 
Em discussão. Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Parecer nº 01/2017 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e 
Meio Ambiente que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 06 e 07/2017 apresenta 
parecer favorável pela aprovação dos citados projetos e que os mesmos sejam submetidos à 
apreciação do plenário na sua integra. Em discussão. Sem discussão. Em votação; Aprovado 
por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 06/2017 de autoria do vereador Marcos 
Antonio Lima do 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). Em discussão. Sem discussão. Em votação; Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 07/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio 
Lima do Amaral que Dispõe sobre a Instituição do Dia do Evangélico no Município de 
Concórdia do Pará a ser comemorado anualmente no segundo sábado do mês de junho e da 
outras providencias. Em discussão. Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade 
dos presentes. Em continuação o senhor presidente abre um espaço de dez minutos para que 
as comissões competentes da Casa possa estudar, analisar e emitir parecer referente aos 
Projetos de Lei nº 08 e 09/2017, em virtude da urgência requerida para o mesmo, 
apresentando ainda o oficio emitido pela Comissão Técnica Permanente de Patrimônio do 
Tribunal de Justiça do Estado do Para (TJE) no qual solicita ao Poder Executivo Municipal a 
confecção de Projeto de Lei visando a doação de imóvel  com posterior encaminhamento  do 
Título Definitivo de Propriedade,  localizado na Rua Castelo Branco, nº 74 bairro Centro e do 
imóvel localizado na Rua 22 de março, bairro Centro nesta cidade de Concórdia do Pará, 
sendo os respectivos imóveis  pertencentes a esta Egrégia Corte. Após o termino do tempo 
concedido às Comissões Competentes, o senhor presidente solicita ao primeiro secretário a 
leitura da matéria em pauta; Parecer nº 03/2017 da Comissão de Constituição Justiça e 
Redação de Leis que após detalhada análise e apreciação dos Projetos de Lei nº 08 e 
09/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a Doar imóvel Urbano para fins de 
Regularização Fundiária, visto que a proposição veio acompanhada dos anexos necessários à 
sua aprovação, a citada comissão não detectou nada que obste a regular tramitação dos 
Projetos em apreciação, considerando assim constitucional, legal, dentro da regimentalidade e 
boa técnica legislativa e neste sentido apresenta voto favorável, para que se encaminhe a 
proposta ao Soberano Plenário para sua apreciação. Em discussão. Com a palavra o 
vereador Magnaldo Meneses, presidente da Comissão de Constituição Justiça e Redação de 
Leis destacando assim a urgência e a importância dos citados projetos sendo o mesmo 
favorável à sua votação. Em votação: Aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 
02/2017 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente 
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que após detalhada análise e apreciação dos Projetos de Lei nº 08 e 09/2017 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a Doar imóvel Urbano para fins de Regularização Fundiária, visto 
que a proposição veio acompanhada dos anexos necessários à sua aprovação, a citada 
comissão não detectou nada que obste a regular tramitação dos Projetos em apreciação, 
considerando assim legal, dentro da regimentalidade e boa técnica legislativa e neste sentido 
apresenta voto favorável, para que se encaminhe a proposta ao Soberano Plenário para sua 
apreciação. Em discussão. Com a palavra o vereador Francisco Felix, presidente da 
Comissão de Política Urbana o qual também enfatizou acerca da doação dos imóveis citados 
para o TJE, demonstrando assim ser favorável à sua votação. Em votação: Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 08/2017 que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a Doar imóvel Urbano para fins de Regularização Fundiária ao Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará (TJE), Órgão Público do Poder Judiciário Estadual, inscrito com o 
CNPJ/MF nº 04.567.897/0001-90, sendo o citado imóvel localizado na Rua 22 de Março, 
bairro Centro neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 09/2017 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a Doar imóvel Urbano para fins de Regularização Fundiária ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE), Órgão Público do Poder Judiciário Estadual, 
inscrito com o CNPJ/MF nº 04.567.897/0001-90, sendo o citado imóvel localizado na Av. 
Castelo Branco, bairro Centro neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento o 
senhor presidente faz o encaminhamento do Projeto de Lei nº 10/2017 que dispõe sobre o 
Sistema Único de Assistência Social do Município de Concórdia do Pará e do Projeto de Lei nº 
11/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal que Dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. (LDO) e dá outras providências, para as 
Comissões competentes da Casa, para estudo, análise e parecer dos referidos projetos. Ato 
contínuo 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; Adilson da Silva Londres, Bruno Pastana Feio Francisco Felix de Souza, 
Magnaldo Meneses de Andrade, Walber Nogueira e Silva Junior, Marcos Antonio Lima do 
Amaral, Fábio Souza de Araújo, e Raimundo Ferreira Lopes. 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 08 de junho de 2017. 
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