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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2017. 
  
                                            Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos vinte e dois 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 67 vers. 1- . 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 12/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal que 
Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Município e dá outras providencias; Projeto de Lei nº 
13, 14, 15 e 16/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a Alienar Imóvel Urbano para 
Fins de Regularização Fundiária;  Oficio nº 40/2017 do Poder Executivo Municipal em anexo 
Projeto de Lei nº 17/2017 que altera o Plano de Cargos e Salários: Institui o Cargo de 
Provimento Efetivo de Engenheiro Civil, os cargos de provimento em Comissão de Pregoeiro 
e Ouvidor Público Municipal, Atualiza os vencimentos dos cargos de provimento efetivo e em 
comissão, altera as quantidades de vagas de provimento efetivo e das vagas de provimento 
em comissão, acrescenta o art. 8-A, dá nova redação aos artigos 6º, 7º, 10 e 18, suprime o 
anexo III e renumera o anexo IV da Lei Municipal nº 242/2005 (PCS) do município de 
Concórdia do Pará, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providencias; Requerimentos nº 
52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  67/2017 de autoria de diversos vereadores legislativos; 
Decreto Legislativo nº 01, 02, 03 e 04/2017 que concede título honorifico e cidadão de 
Concórdia do Pará à pessoas que prestaram serviços sociais e espirituais em nosso 
município;  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 Magnaldo Meneses  que após os devidos cumprimentos e 
comenta sobre o seu pedido na recuperação de ramais em especial aqueles por onde 
trafegam veículos pesados citando como exemplo os veículos da Agropalma, tecendo assim 
comentários sobre este assunto e em continuidade comenta sobre a cavalgada realizada em 
nosso município, parabenizando assim todos aqueles que participaram deste evento, 
lembrando ainda que este evento movimentou o comercio local e convida a todos para o dia 
10 de setembro, quando será novamente realizado outra cavalgada. O tribuno comenta ainda 
sobre o Projeto de Lei nº 10/2017 de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que regulamenta 
o sistema único da Assistência Social enfatizando assim a importância, enfatizando que sua 
comissão apresentara nesta sessão parecer favorável pela sua aprovação. Em relação ao 
Projeto de Lei que dispõe sobre a Ouvidoria Pública que também é de relevância importância 
para o município e que por este motivo sua Comissão estará apresentando ainda nesta 
sessão parecer favorável para sua votação, e em continuidade comenta sobre a questão da 
energia na escola Guadalupe, pois até o momento a rede Celpa ainda não resolveu este 
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problema, solicitando para as providencias sejam tomadas nesta questão. Através de aparte o 
vereador Felix, cita que após uma conversa com o senhor Nelson todos os serviços realizados 
naquela escola estão dentro das legalidades, e que lhe foi informado sobre a questão do 
transformador em questão o mesmo é do programa Minha Casa Minha Vida. O vereador 
Magnaldo voltando com a palavra cita que antes de comentar qualquer assunto, o mesmo 
toma os cuidados de averiguar a situação, e neste caso conforme apontados por um técnico 
da rede Celpa, os serviços realizados não estão de acordo com as normas da rede Celpa, e 
após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Marcos 
Amaral que após os devidos cumprimentos comenta sobre as empresas que vem prestar 
serviços no município, para que as mesmas apresentem relatório acerca de seus trabalhos 
executados, e que por falta de uma fiscalização melhor, existem muitas obras inacabadas em 
nosso município. E em continuidade comenta sobre uma audiência que o mesmo teve com o 
Dr. Juiz Adelino Arraes onde comentou-se sobre a questão do transito, ficando certo de que 
em breve será instituído a municipalização do transito, fazendo assim um relato de vidas já 
perdidas em nosso município, por desrespeito ao transito, comentando ainda sobre 
constantemente nos finais de semana baderneiros usando motos causam sérios problemas 
em especial tirando a comodidade daqueles que residem ao longo de determinadas ruas da 
cidade. O orador cita ainda sobre a elaboração de um documento para que esteja presente 
nesta Casa o contador da Câmara e da Prefeitura para se analisar a LDO 2018. Depois de 
mais algumas palavras o orador agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador 
Raimundo Ferreira que também cumprimenta os presentes e cita sobre um oficio emitido por 
sua pessoa quando solicitou ao executivo a reposição das lâmpadas públicas do km 06, 
quando novamente agora o vereador coco faz o mesmo pedido através de Requerimento, e 
cita ainda sobre o seu Requerimento que está na pauta solicitado assim apoio dos demais 
colegas vereadores na aprovação de sua proposição, e em seguida comenta sobre o primeiro 
campeonato de rabeta que acontecerá na comunidade do Cravo e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade.  Com a palavra o vereador Fabio do Hospital  que após 
os cumprimentos solicita apoio dos demais colegas vereadores na aprovação do seu 
requerimento, quando o mesmo requer uma ambulância móvel para este município, que será 
de grande importância para os usuários da saúde, lembrando que por falta de uma 
ambulância equipada vidas foram perdidas nesta cidade, citando assim que no hospital 
existem profissionais que se preocupam com a saúde, citando como exemplo o senhor Maik 
Daves, que, disse o orador, independentemente  de governo busca sempre se reunir para 
procurar soluções dos problemas surgidos e quando não se resolve , é um dos parceiros da 
saúde que procura o ministério público, sendo que na última reunião da saúde este 
profissional citou a importância  de uma UTI móvel para o nosso município. O vereador Fabio 
agradece o apoio de todos na aprovação do seu requerimento e que ainda estará buscando 
apoio através de deputados para que este município seja contemplado com uma UTI móvel, e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em prosseguimento usa da 
tribuna o vereador Paulo Paiva que também cumprimenta os presentes e cita sobre a 
questão da saúde municipal, enfatizando que há a necessidade de uma unificação de 
pensamento em prol da saúde, enfatizando que o vereador Fabio pode contar com o seu 
apoio e em seguida comenta sobre a agricultura municipal enfatizando que temos um grande 
potencial agrícola, mas que o município ainda é muito carente nesta área, e cita ainda sobre a 
questão dos ramais da área rural que também precisam de atenção especial. O tribuno cita 
ainda sobre a questão das empresas que vem prestar serviços no município, no qual se 
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requer que essas empresas cumpram com o que está no projeto, mas para que essas 
empresas sejam fiscalizadas com êxito é necessários os vereadores estarem cientes do 
conteúdo deste projeto e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Francisco Felix que também cumprimenta os presentes e de início 
registra o falecimento senhor conhecido por Marinho, lamentando assim o seu falecimento. A 
seguir o orador cita sobre a LDO 2018 que já está nas comissões competentes da Casa e que 
será votada na última sessão ordinária deste período legislativo. O orador comenta ainda 
sobre os trabalhos da Comissão Especial que está analisando a Lei Orgânica Municipal 
informando que está com um bom andamento a revisão de nossa lei Orgânica. Em relação as 
empresas que vem fazer obras em nosso município, ressalta que é necessário se fiscalizar os 
trabalhos que são realizados. A seguir o tribuno comenta sobre a situação política que o 
nosso país está passando na atualidade e em seguida cita sobre as licitações da prefeitura, 
enfatizando que há dúvidas sobre a empresa de transporte escolar que ganhou a licitação, 
citando que detectou falhas neste processo e que se as situações não forem corrigidas o 
mesmo tomara as devidas providencias junto ao ministério público. Em relação ao pedido do 
vereador Fabio que requer uma ambulância para este município, citando que tem o seu apoio 
na aprovação deste requerimento. O orador comenta ainda sobre a saúde municipal que está 
bastante precária, solicitando para que seja contratado no mínimo dois médicos cirurgiões 
para o hospital municipal, cobrando ainda para que o executivo comece a analisar a 
elaboração do Plano Diretor e da PPA, e depois de mais algumas palavras 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 também cumprimenta os presentes e comenta sobre a crise que 
afeta todos os municípios e também o estado que em virtude da crise não tem como ajudar os 
municípios, enfatizando que o que ainda salva o município são as emendas parlamentares e 
informa que na próxima segunda feira estará na Assembleia Legislativa onde será feito uma 
homenagem ao saudoso Deputado Paulo Fontelles, e em relação a iluminação pública 
informa que os trabalhos de reposição de lâmpadas já estão sendo realizados em todos os 
bairros da cidade e que através de um levantamento todas as lâmpadas queimadas serão 
trocadas e em continuidade comenta sobre as empresas que participam do processo licitatório 
enfatizando que em nosso município a maioria das empresas não estão preparadas para 
participarem de uma licitação e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Novamente como presidente da Casa o senhor presidente em continuidade dá início a Ordem 
do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta, que obteve os 
seguintes assuntos; Requerimento nº 52/2017 de autoria do vereador Raimundo Ferreira 
Lopes que solicita ao Sr. Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal a 
construção de uma Quadra de Futebol de Areia na comunidade Nª. Srª de Fátima na Foz do 
Cravo, neste município de Concórdia do Pará, espaço rural deste município de Concórdia do 
Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 58/2017 de autoria do vereador Paulo Conceição de Paiva que solicita ao Sr. 
Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal e ao senhor Edvaldo Paiva 
Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes solicitando providencias cabíveis no 
sentido da recuperação do ramal do senhor Manoel Grande – Rod. PA 252, km 09 – via capim 
e ainda que seja realizado uma abertura de 800 metros que ligará o citado ramal à Rodovia 
PA 252 (Próximo ao Assentamento da Nova Inácia) e do ramal do Igarapé João, espaço rural 
deste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
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por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 59/2017 de autoria do vereador Marcos 
Antonio Lima do Amaral que solicita ao Sr. Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito 
Municipal no sentido de que em caráter de urgência seja realizada a implantação de 01 (um) 
Sistema de Abastecimento de Água Potável na comunidade Sagrada Família II, área rural do 
município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 60/2017 de autoria do vereador Fabio Souza de 
Araujo e assinado pelos demais vereadores que solicita ao Exmº. Sr. Secretário de Estado de 
Saúde Pública, Vitor Manuel Jesus Mateus, solicitando uma UTI móvel para o município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento nº 61/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de 
Andrade que solicita ao Sr. Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal no 
sentido de que seja realizado a reforma e pintura da Escola M.E.F Santa Terezinha, localizada 
na comunidade Santa Terezinha (Rod. PA 140, km 08 – via Tomé-Açu) neste município de 
Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 
62/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que solicita ao Sr. Elias 
Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal no sentido de que o mesmo por 
medidas cabíveis providencie a revitalização da iluminação pública da comunidade do km 06, 
comunidade do km 08 e comunidade Km 10 (Rod. PA 140-via Tomé-Açu, neste município de 
Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 
63/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que solicita ao Sr. Elias 
Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal no sentido de que o mesmo por 
medidas solicitando providencias cabíveis no sentido da recuperação das seguintes vicinais; 
Km 04 (lado direito), Km 06; (lado esquerdo), Km 10; (lado direito e lado esquerdo), Km 12; 
(lado direito e lado esquerdo), Km 15; (lado direito), Km 18; (lado direito), sendo todos na Rod. 
PA 140 Via Tomé Açu, neste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 64/2017 de autoria do vereador Magnaldo 
Meneses de Andrade que solicita ao Sr. Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito 
Municipal solicitando providencias cabíveis no sentido da recuperação da Vicinal do Km 8 via 
Capim, trecho da rodovia PA 252 até a comunidade São Francisco, da Vila Santa Ana (Zé 
Coceira) até a casa do Srº. Chico Cearense, do terreno do Srº. Alagoano até a comunidade 
Monte Horebe. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 
65/2017 de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes que solicita ao Sr. Elias Guimarães 
Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal solicitando providencias para a abertura do ramal 
conhecido por ramal do brechó e construção da ponte para liga o Km 06 da Rod. PA 140 – Via 
Tomé-Açu ao ramal do Km 07 Rod. PA 140 Via Bujaru, espaço rural do município de 
Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 
66/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que solicita ao Sr. Elias 
Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal solicitando o piçarramento e limpeza 
na área conhecida por Invasão do Cristo, área urbana de Concórdia do Pará. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 
67/2017 de autoria do vereador Elias Santana que solicita ao Sr. Elias Guimarães Santiago, 
Excelentíssimo Prefeito Municipal e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal 
de Obras e Transportes solicitando providencias cabíveis no sentido de efetuar a troca de 3 
(três) tubos na esquina da Rua Bom Jardim com a Rua Princesa Izabel nesta cidade de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017 de iniciativa do vereador Magnaldo 
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Meneses de Andrade e assinado por demais vereadores desta Casa de Leis que concede 
título honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará ao padre ELIAS MEO, Padre da Igreja 
Católica São Pedro, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Concórdia do Pará, 
em especial na área de atendimento social e espiritual através dos serviços realizados pela 
Congregação Xaverianos, suas pastorais e grupos. Em discussão. Com a palavra o vereador 
Magnaldo Meneses que faz defesa ao seu Projeto de Decreto Legislativo informando que 
anexo ao projeto está o histórico do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado 
por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 01/2017;  
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de 
Andrade e assinado por demais vereadores desta Casa de Leis que concede título honorífico 
de “cidadão de Concórdia do Pará ao padre Hilário Trapetti, Padre da Igreja Católica São 
Pedro, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Concórdia do Pará, em especial 
na área de atendimento social e espiritual através dos serviços realizados pela Congregação 
Xaverianos, suas pastorais e grupos. Em discussão. Com a palavra o vereador Magnaldo 
Meneses que faz defesa ao seu Projeto de Decreto Legislativo informando que anexo ao 
projeto está o histórico do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por 
unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 02/2017; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 03/2017 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de Andrade e 
assinado por demais vereadores desta Casa de Leis que concede título honorífico de “cidadão 
de Concórdia do Pará ao irmão Pietro Mariuzzo, Pároco da Igreja Católica São Pedro, pelos 
relevantes serviços prestados ao Município de Concórdia do Pará, em especial na área de 
atendimento social e espiritual através dos serviços realizados pela Congregação Xaverianos, 
suas pastorais e grupos. Em discussão. Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses que 
faz defesa ao seu Projeto de Decreto Legislativo informando que anexo ao projeto está o 
histórico do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos 
presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 03/2017; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 04/2017 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de Andrade e assinado 
por demais vereadores desta Casa de Leis que concede título honorífico de “cidadão de 
Concórdia do Pará ao padre Saul, Padre da Igreja Católica São Pedro, pelos relevantes 
serviços prestados ao Município de Concórdia do Pará, em especial na área de atendimento 
social e espiritual através dos serviços realizados pela Congregação Xaverianos, suas 
pastorais e grupos. Em discussão. Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses que faz 
defesa ao seu Projeto de Decreto Legislativo informando que anexo ao projeto está o histórico 
do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 04/2017; Parecer nº 04/2017 da Comissão de 
Constituição Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise do projeto de Lei nº 
10/2017 apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o referido projeto seja 
submetido 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 
Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise do projeto de Lei nº 10/2017 
apresenta parecer favorável pela sua aprovação e que o referido projeto seja submetido à 
apreciação do plenário na sua integra. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 10/2017 de autoria do Poder Executivo 
Municipal que Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município de Concórdia 
do Pará e dá outras providencias. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em continuação o presidente da mesa informa sobre a urgência 
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solicitada pelo poder executivo para se votar o Projeto de Lei nº 12/2017, concedendo assim 
um espaço de dez minutos para que a comissão de constituição e Justiça analise o citado 
projeto e apresente parecer ainda nesta sessão para votação. Após os dez minutos 
concedidos o senhor presidente solicita ao primeiro secretário a leitura do parecer da 
Comissão. Parecer nº 05/2017 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis que 
após estudo e análise do projeto de Lei nº 12/2017 apresenta parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que o referido projeto seja submetido à apreciação do plenário na sua 
integra. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Projeto de Lei nº 12/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal que Dispõe 
sobre a criação da Ouvidoria do Município e dá outras providencias. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir o senhor 
presidente faz o encaminhamento dos projetos de lei nº 13, 14, 15,16,17/2017 para as 
comissões competentes da Casa para estudo, análise e parecer das citadas comissões. Em 
prosseguimento o senhor presidente informa que em virtude do feriado municipal do dia 29 de 
junho, propõe para que a sessão seja antecipada para o dia 28 de junho, sendo esta proposta 
aprovada por unanimidade dos presentes. 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 50 minutos na qual além da Mesa acima 
referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, 
Magnaldo Meneses de Andrade, Marcos Antonio Lima do Amaral, Fábio Souza de Araujo, e 
Raimundo Ferreira Lopes. Estando ausente na sessão os vereadores Walber Nogueira e Silva 
Junior, Bruno Pastana Feio 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 22 de junho de 2017. 
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