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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2017. 
  
                                            Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, ás 09:50 horas da 
manhã, havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu 
início a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Elias Santana a leitura de 
um texto bíblico lendo em Lucas cap. 7 vers. 45. 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 18/2017 de autoria do vereador Marcos 
Antonio Lima do Amaral que dispõe sobre a denominação do PSF da Comunidade do 
Curuperé e dá outras providências; Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal; 
Requerimentos nº 68, 69, 70, 71 e 72/2017. 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 Raimundo Ferreira 
que tece comentários relativos ao seu Requerimento que está na pauta, no qual solicita apoio 
dos demais colegas vereadores para a votação do seu pedido e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Em seguida usou da tribuna o vereador Magnaldo 
Meneses que após os devidos cumprimentos citas sobre os seus Requerimentos que estão 
na pauta, solicitando assim apoio dos demais colegas vereadores na aprovação de suas 
preposições. O orador em seguida comenta sobre a reunião realizada nesta semana onde se 
discutiu a LDO 2017, enfatizando da importância desta reunião, onde foi debatido temas 
importantes a serem acrescentados na LDO, citando assim alguns dos itens que serão 
inseridos neste Projeto, no qual a sua comissão já está liberando parecer favorável a esta 
matéria, agradecendo assim ao Presidente da comissão de Orçamento pela iniciativa das 
reuniões terem sido realizadas em conjunto e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador  Fábio do Hospital  que após os cumprimentos 
agradecendo a Deus por mais um dia concedido e ato continuo relembra a reunião que houve 
no início deste ano com o tenente da polícia militar, onde se discutiu a questão da segurança 
pública e informa que ultimamente estão ocorrendo vários assaltos de motos em nossa 
cidade, solicitando ao presidente da Casa para que intermídia uma nova reunião com a polícia 
militar e em continuidade cita sobre a crise da saúde municipal, citando que parte disso se dá 
em virtude da corrupção que assola o nosso país e comenta sobre a possibilidade de do 
governo investir mais na saúde municipal finalizando que o povo já está ficando cansado e se 
é o povo que coloca é também o povo que tira, agradecendo logo em seguida. Em 
continuação usou da tribuna o vereador Adilson Londres que agradece ao poder executivo 
pela recuperação dos ramais de sua região e agradece aqueles que participaram do seu 
evento festivo e comenta que prefeito que passa o mesmo faz um pouco pelo município e em 
seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Marcos Amaral  que após os 
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agradecimentos tece comentários acerca desta Casa que mesmo havendo divergências por 
questões políticas, mas todos trabalham por um só objetivo que é o bom desenvolvimento 
municipal e cita que de fato a nossa segurança pública está caótica e cita que a polícia militar 
deve cumprir com o seu papel e cita que os eventos festivos realizados no município devem 
ser feito com responsabilidade e em continuação cita sobre a sua reunião com o deputado 
Carlos Bordalo em busca de recursos para a conclusão do PSF da comunidade do Curuperé 
e em seguida comenta sobre as empresas que estão construindo obras em nosso município 
mas que não apresentam relatório e nem fazem prestação de contas, solicitando para que 
essas empresas sejam chamadas e apresente o seu relatório. Através de aparte o vereador 
Felix cita que estamos falando muito e agindo pouco, pois este assunto já foi debatido em 
sessões anteriores e que o ideal seria chamar essas empresas a esta Casa de Leis para que 
as obras que estão sendo construídas sejam apresentadas com mais clareza e que se 
verifique se de fato as empresas estão levando na integra o projeto de construção. O vereador 
Marcos Amaral voltando com a palavra ressalta que a sua preocupação é se a empresa de 
fato vai concretizar as obras e que os vereadores tem o direito de saber quais são as obras 
que estão sendo feitas no município e critica também as obras que não foram concluídas no 
município e em seguida comenta sobre a reunião realizada onde se debateu assuntos e 
propostas relacionadas a LDO 2018 e em seguida solicita apoio ao demais colegas 
vereadores para aprovação de suas proposituras e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Paulo Paiva  que de início cita sobre o 
mutirão que será realizado para a limpeza do rio Bujaru, enfatizando assim da importância de 
se manter este rio limpo e agradece ao prefeito Elias pela recuperação da iluminação pública 
realizada na Vila Nova Inácia agradecendo ainda outros serviços realizados nas demais 
comunidades de sua região e em continuidade tece agradecimentos aos demais colegas 
vereadores que apesar de em determinados momento ter havido discussões calorosas, mas 
os legisladores sempre se mantém unidos lutando em um som objetivo, pois o papel do 
vereador é legislar em prol do povo, se sentindo assim com o seu dever cumprido nesse 
primeiro semestre e comenta sobre mesmo sobre a crise, mas o governo ainda pode fazer 
alguma coisa em prol do desenvolvimento municipal e ressalta que mesmo entrando de 
recesso o trabalho continuará e em seguida agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna 
o vereador Francisco Felix líder da oposição na Câmara, que após os devidos cumprimentos 
cita sobre a LDO 2018 que estará sendo votado nesta sessão comentando que lendo a 
mensagem envida pelo prefeito observou que houve mudanças técnicas na elaboração deste 
projeto onde se teve o cuidado de se alterar as mudanças necessárias em obediência ao 
plano diretor e a lei de responsabilidade fiscal e enfatiza que está devolvendo ao poder 
executivo dois projetos de lei de alienação de bem imóvel, os de nº 14 e 15/2017 por não ter 
sido observado os critérios requeridos por lei e que dessa esses projetos não poderão ser 
votados nesta sessão, após mais comentários sobre o assunto enfatiza que mesmo a LDO ter 
dado entrada fora do prazo, o mesmo como é de parecer favorável pela sua aprovação. 
Através de aparte o vereador Magnaldo agradece o reconhecimento do vereador Felix pela 
boa elaboração da LDO e em relação aos projetos de alienação de bem imóvel, cita que 
mesmo que o bairro onde o imóvel está legalizado ainda não esteja constando no plano 
diretor, mas se estiver cumprindo os determinados tramites legais, pode-se emitir título 
definitivo uma vez que os citados imóveis estão dentro da gleba municipal, enfatizando ainda 
que o contribuinte não pode ser punido por causa de ações ainda não realizadas pelo poder 
público. O vereador Felix voltando com a palavra enfatiza que os vereadores têm que fazer a 
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sua parte e que o plano diretor deve ser discutido ainda neste ano, pois de fato as pessoas 
que requerem o seu título definitivo não possam passar por este constrangimento e em 
seguida comenta sobre as empresas que apresentam o seu projeto acerca das obras que já 
estão sendo construídas. O orador comenta ainda sobre a questão da segurança pública e 
relembra que em outras vezes procurou os órgãos competentes ressalta da forma como foram 
recebidos e que por este motivo o mesmo não vai mais em regional da polícia para tratar 
sobre segurança pública, 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  agradece a parceria, a divergência, a paciência e a tolerância para com este 
novo governo municipal, enfatizando que em virtude da grave crise política que afeta o nosso 
país, trouxe consequências aos municípios e em seguida cita que apesar da crise nos seis 
meses que já passou deste novo governo, se possa entender que é necessário três 
ferramentas chaves para que se ande melhor que é a formação da LDO, PPA  e LOA, e cita 
que encerra esse primeiro semestre de trabalho bastante satisfeito quando foram construídas 
mais de quinze pontes e várias escolas reformadas e ainda foram realizadas limpezas e 
recuperação de vários ramais do espaço rural e cita que o projeto de construção do asfalto é 
do início da cidade até a vila nova Inácia e qualquer outro percurso que for asfaltado não faz 
parte do projeto. O orador comenta que o governo Elias é um governo popular tecendo assim 
mais comentários relativo ao desenvolvimento municipal e em seguida demonstra parecer 
favorável aos projetos de lei que estão na pauta e cita sobre suas reivindicações ao deputado 
Beto faro para que o mesmo libere no próximo ano recursos para a agricultura familiar e em 
seguida comenta sobre a questão da saúde municipal, acreditando que este governo está 
trabalhando arduamente para que se possa melhorar a saúde municipal embora, disse o 
orador, nunca teremos uma saúde completamente resolvida, acreditando que conhece a 
capacidade do prefeito Elias que irá procurar melhorar a saúde municipal 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 se estar chegando ao final deste primeiro semestre com pontos positivos enfatizando 
que sempre esteve a disposição de todos em especial com a oposição, no qual procurou 
sempre atender a todos, enfatizando que em determinados momentos quando teve de tomar 
certas decisões para o bem desta Casa Legislativa, informando que foi protocolada no TCM a 
sua prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre, o orador cita que anda em 
harmonia com o poder executivo e comenta que mesmo em meio as dificuldades o governo 
está sempre em busca de recursos para melhorias em nosso município e em continuidade cita 
sobre as cobranças que o TCM está fazendo para as câmaras municipais, e que a sua 
preocupação é pelo seu nome e pela instituição que o mesmo representa. 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 68/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que solicita 
ao Sr. Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal solicitando providencias 
na conclusão da construção da Quadra de Futebol de Areia na área habitada conhecida como 
Asa Branca, área urbana desta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 69/2017 de autoria 
do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que solicita ao Sr. Elias Guimarães Santiago, 
Excelentíssimo Prefeito Municipal solicitando providencias na realização de limpeza e 
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reabertura das ruas da área habitada conhecida como bairro da Espanhola (maryuama), área 
urbana desta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 70/2017 de autoria do vereador 
Magnaldo Meneses de Andrade que solicita ao Sr. Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo 
Prefeito Municipal solicitando a realização em parceria com o mandato do vereador Magnaldo 
Meneses de Andrade, do campeonato rural de futebol de campo da Região de Tomé-, área 
rural deste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 71/2017 de autoria do vereador 
Raimundo Ferreira Lopes 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 seu 
Rosio – Rod. PA 252, km 03 – via capim, com o serviço de empiçarramento e do ramal do 
Peixe (Arapiranga-Via Bujaru), espaço rural deste município de Concórdia do Pará. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 72/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que solicita 
ao Sr. Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal a construção de uma 
Quadra de Skate, nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 02/2017 da Comissão de 
Orçamento Finanças e Fiscalização que após estudo e análise do projeto de Lei nº 11/2017 
(LDO 2018), é de parecer favorável pela sua aprovação na sua íntegra. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 06/2017 da 
Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise do projeto de 
Lei nº 11/2017 (LDO 2018), é de parecer favorável pela sua constitucionalidade, e que o 
mesmo seja liberado ao plenário na sua íntegra. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 07/2017 da Comissão de Constituição 
Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos projetos de Lei nº 13, 16, 17 e 
18/2017, é de parecer favorável pela sua constitucionalidade, e que os mesmos sejam 
liberados ao plenário na sua íntegra. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Parecer nº 03/2017 da Comissão de Política Urbana e Rural 
Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente que após estudo e análise dos projetos de Lei nº 
13, e 16/2017, é de parecer favorável pela sua aprovação, e que os mesmos sejam liberados 
ao plenário na sua íntegra. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 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 2018) e dá outras providencias. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 13/2017 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal A Alienar Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária à pessoa 
da srª. Marly Sanches Cardoso. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 16/2017 que autoriza o Poder Executivo 
Municipal A Alienar Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária à pessoa jurídica 
Alves & Mendes Transporte Ltda ME. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 17/2017 de autoria do Poder Executivo 
Municipal 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, 
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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. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 18/2017 de autoria do 
vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que Dispõe sobre denominação do PSF da 
Comunidade do Curuperé de “Vicente Paula de Abreu” e da outra providencias. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Em 
continuação o presidente da Comissão de Política Urbana e Rural, vereador Francisco Felix 
expõe que não emitiu parecer aos Projetos de Lei nº 14 e 15/2017 em virtude de os mesmos 
não estarem adequados às normas legislativas, enfatizando que em relação ao Projeto de Lei 
nº 14/2017 que autoriza o Executivo Alienar Imóvel Urbano para Fins de Regularização 
Fundiária à pessoa da Srª Rosane Chaves Guimarães o recibo anexado declara que o terreno 
é agrícola e que também não consta o endereço do imóvel no citado recibo, citando ainda que 
o valor recolhido é incompatível com o valor do mercado, e em ao Projeto de Lei nº 15/2017 
que autoriza o Executivo Alienar Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária à 
pessoa do Sr Antonio Moreira Inácio, cita que a Rua Erick Macklem no bairro Guadalupe, o 
mesmo desconhece o nome dessa rua sem contar que a citada rua também não consta 
oficialmente. O orador reclama ainda que as impressões do texto estão inelegíveis e que 
somente após ter sido resolvido essas pendencias destacadas, então o mesmo irá liberar os 
referidos projetos para votação. O vereador Magnaldo não vê nenhuma barreira em se votar 
os citados projetos, mas destaca que essa é uma prerrogativa do presidente da Comissão de 
Política Urbana. O vereador Bruno Pastana também usando da palavra ressalta que não vê 
nenhum problema em aprovar esses projetos. O vereador Felix presidente da Comissão de 
Política Urbana enfatiza que não libera os projetos citados enquanto não for resolvido as 
pendencias encontradas, solicitando assim vista aos projetos de lei nº 14 e 15/2017. A seguir 
o senhor presidente faz o encaminhamento do Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal 
para as comissões competentes da Casa e em prosseguimento convida os presentes para a 
sessão solene de encerramento deste período legislativo, e declara que não havendo mais 
nada a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu término ás 13 horas e 30 minutos 
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, Marcos Antonio Lima do Amaral, Fábio Souza de Araujo, e Raimundo Ferreira 
Lopes. Estando ausente na sessão o vereador Walber Nogueira e Silva Junior. 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 28 de junho de 2017. 
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