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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017. 
  

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

 
Aos nove dias do mês de novembro ano de dois mil e dezessete, ás dez horas da manhã, 
havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu inicio a esta 
sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador  Elias Santana  a leitura de um texto bíblico, 
sendo lido no livro do Salmos primeiro  vers primeiro. 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; Requerimentos nº 90/2017 de autoria do vereador Paulo Paiva; oficio nº 
075/2017 do SINTEPP solicitando a este Poder Legislativo para seja incluído na LDO 2018 a 
realização de Concurso Público para a educação pública municipal. Ato contínuo o senhor 
presidente concede a palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador Jagunço que 
após os devidos cumprimentos cita sobre a realização do Campeonato de futebol na Comunidade 
do Cravo e também informa sobre os demais campeonatos que estarão sendo realizados em 
nossas comunidades do espaço rural, e após mais comentários agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Junior Martins que também cumprimenta os presentes e em seguida comenta 
já sobre este período legislativo que está se findando havendo assim muitos debates, mas todos 
com o objetivo de um melhor desenvolvimento municipal. O tribuno comenta ainda sobre o 
SINTEPP que ultimamente está muito calado, lembrando que na gestão anterior o SINTEPP vivia 
fazendo manifestações contra o governo municipal, chegando até mesmo a não haver aula em 
virtude das manifestações que eram realizadas, mas que agora isso não acontece mais, criticando 
assim determinadas ações deste Sindicato citando ainda que para não ir contra o prefeito a 
presidente do SINTEPP renunciou ao cargo. O orador comenta ainda sobre a comunidade do 
Curuperé estar reclamando acerca da ausência do dentista no postinho de saúde, trazendo assim 
grandes transtornos para aqueles que precisam de um atendimento odontológico, e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Paulo Paiva  
que também cumprimenta os presentes e em continuação presta seus agradecimentos ao atual 
governo municipal pelas ações que estão sendo realizadas em especial nas comunidades do 
espaço rural citando como exemplo a construção da ponte sobre o Rio Bujaru no qual irá 
proporcionar em grande escala os moradores da região, reconhecendo que de fato o governo tem 
pontos negativos, mas que os pontos positivos superam os negativos, e comenta sobre o seu 
Requerimento que está na pauta onde requer a realização de sessão solene em homenagem aos 
cinquenta anos do círculo de oração da Assembleia de Deus da Comunidade de Nova Conduta, 
fazendo assim defesa ao seu Requerimento e solicita apoio para aprovação do mesmo, e depois 
de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em continuação usa da tribuna o vereador 
Francisco Felix, líder da bancada da oposição na Câmara, que após os devidos cumprimentos e 
em seguida faz cobrança da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 que até o 
momento ainda não foi dado entrada nesta Casa Legislativa, indagando o que está acontecendo, 
e em continuação cita sobre um artigo que está nas redes sociais fazendo denúncias contra o 
atual governo municipal, enfatizando que de fato alguns comentários são verídicos citando como 
exemplo a questão do SINTEPP que atualmente está em silencio, e não está mais agindo como 
agia no governo anterior, citando que mesmo não sendo fã de redes sociais, mas concorda com 
os comentários surgidos enfatizando que alguns fatos são verídicos, e comenta que na verdade 
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para denunciar tem que ter conhecimento sobre o assunto, e comentando sobre a Comissão 
Especial que está reformulando a Lei Orgânica Municipal informando assim sobre os trabalhos 
que estão sendo realizados nesta reformulação. O orador comenta ainda sobre o alto valor da 
folha de pagamento do município, enfatizando que deve-se fazer um enxugamento na folha para 
que se tenha assim condição de pagar o décimo terceiro dos servidores públicos e em seguida 
cita sobre a CPL da prefeitura municipal o qual em conversa com a pregoeira marcou uma reunião 
com a mesma para falar os processos licitatórios do poder executivo, enfatizando que irá 
intensificar a sua fiscalização acerca das licitações realizadas pelo poder executivo, e após fazer 
novamente  cobrança da Lei Orçamentária Anual, agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Bruno Pastana líder do governo na Câmara que após os devidos cumprimentos 
agradece a Deus por mais esta oportunidade concedida, e se referindo ao vereador Felix faz 
defesa ao atraso da entrega da LOA pelo poder executivo justificando assim este atraso, mas 
garante que o governo está trabalhando para que esta LEI Orçamentária chegue a tempo nesta 
Casa Legislativa e em continuação cita sobre as obras de recuperação da Transjutaí que está em 
pleno andamento no qual estiver concluída proporcionará aos moradores da região grandes 
benefícios em especial no escoamento de seus produtos agrícolas, citando que em borá já se 
esperasse um ano com grandes dificuldades na gestão, tem esperança de que no próximo o 
trabalho do governo será realizado com mais facilidade, e que o governo está trabalhando para 
equacionar as dívidas do executivo até o final deste ano, enfatizando ainda que o governo Elias 
continua em pleno andamento na infra estrutura de nosso município, citando que as dificuldades 
se dão por conta da crise que afeta todos os municípios pequenos, e em relação as postagens na 
rede social contra a atual administração o mesmo se abstém de comentar enquanto não chegar 
nesta Casa de Leis documento oficial sobre o assunto, e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Através de aparte o vereador Coco cita sobre os cursos do SENAR que 
estão sendo realizados neste município, e cita também sobre as postagens nas redes sociais 
contra o SINTEPP, no qual se sentiu ofendido, pois afirma que nas manifestações realizadas pelo 
SINTEPP afirma que em nenhum momento os alunos foram usados em seus protestos e cita que 
se  o sindicato se manifestava constantemente na gestão anterior era porquê de fato havia erros 
na administração, e que com muito esforço o governo atual está concertando os erros cometidos, 
mas cita que não dá pra concertar tudo de uma só vez, citando que como sindicalista repudia as 
citações nas redes sociais contra o SINTEPP, agradecendo em seguida aparte. Também através 
de aparte o vereador Junior Martins cita que não basta ficar só no diálogo, mas as ações devem 
ser executadas, e cita que quando falou sobre os manifestos realizados pelo SINTEPP na 
administração anterior, hoje isso não acontece mais, e que dessa forma o SINTEPP acaba 
passando uma imagem negativa à população acerca de suas ações. O vereador Coco entende 
então que o vereador Junior Martins reafirmou suas palavras quando disse que o SINTEPP não 
está fazendo nada e que está atrelado ao governo. Também através de aparte o vereador Felix 
disse como é espantoso como as coisas mudam rápido e em seguida que o seu desejo é 
contribuir com o desenvolvimento do município, e fazendo defesa ao discurso do vereador Junior 
Martins cita que o SINTEPP tem uma diretoria e que neste caso afirma que é somente a diretoria 
do SINTEPP que está atrelado ao governo e que por isso não se manifesta. Novamente o 
vereador Coco usando de aparte cita que no governo passado valia tudo e que agora não pode 
corrigir nada, havendo em seguida um debate das ações do SINTEPP envolvendo os vereadores 
Felix, Coco e vereador Bruno. O vereador Bruno voltando com a palavra conclui suas palavras 
demonstrando solidariedade ao SINTEPP, citando que a oposição quer a força mudar a ideologia 
deste Sindicato, e em seguida agradece a oportunidade. A seguir por questão de ordem o senhor 
presidente passa o cargo ao primeiro secretário para fazer uso da palavra. Com a palavra o 
vereador Eurípedes Guimarães, que também cumprimenta os presentes e cita que o SINTEPP 
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não mais aqui fazendo suas reivindicações na Câmara porque o governo atual organizou os erros 
cometidos pela gestão anterior incluindo como exemplo os salários dos servidores da educação 
que também foram afetados e as constantes ausência de merenda nas escolas de ensino 
municipal, enfatizando que a classe da educação não eram respeitados e após mais comentários 
sobre o assunto, cita sobre a questão do Curuperé e do Cravo citado pelo vereador Junior 
Martins, enfatizando que a gestão anterior não chegou sequer a comprar os matérias para os 
postinhos de saúde dessas comunidades, e comenta que na gestão anterior cerca de três mil 
alunos ficaram sem estudar mas que agora os mesmos estão retornando as salas de aula, citando 
ainda sobre outros erros cometidos pela gestão anterior e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. A seguir o cargo de presidente é novamente repassado ao vereador 
Eurípedes Guimarães que em continuidade dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro 
secretário a leitura do expediente em pauta que obteve a seguinte pauta; Requerimento nº 
90/2017 de autoria do vereador Paulo Conceição de Paiva que com base no artigo 165 do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer a realização de Sessão Solene em 
comemoração aos 50 anos do Círculo de Oração “Monte das Oliveiras” da Assembleia de Deus 
do campo da Comunidade de Nova Conduta, deste município de Concórdia do Pará, se possível 
para o dia 12 de dezembro de 2017 com início às 16:00 horas na citada comunidade. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 
13/2017 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 24/2017 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
deliberado ao plenário na sua integra para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 08/2017 da Comissão de Política Urbana e 
Rural, Obras e Serviços Públicos que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 24/2017 é de 
parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja deliberado ao plenário na sua integra 
para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Projeto de Lei nº 24/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel 
urbano para fins de regularização fundiária à pessoa do senhor Francisco Venâncio de Oliveira. 
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 12 horas e 10 minutos na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes 
Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, Raimundo Ferreira Lopes, Bruno Pastana Feio, 
Walber Nogueira e Silva Junior, Marcos Antonio Lima do Amaral e Magnaldo Meneses de 
Andrade. Estando ausente na sessão os vereadores Fabio Souza de Araujo, e Adilson da Silva 
Londres, 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 novembro de 2017. 
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