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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2017. 
 
                                     Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos dezesseis dias do mês de março ano de dois mil e dezessete, ás 09 horas e 30 minutos 
da manhã, havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu 
início a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Fabio Souza 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 
solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve os seguintes 
assuntos; Requerimentos nº 22, 23, 24, 25, 26, 27, e 30/2017; Emendas Aditiva, e Substitutiva 
ao Projeto de Lei nº 49/2016; Oficio nº 020/2017 do Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do Pará-SINTEPP solicitando a tribuna popular na sessão legislativa do dia 
16/03/2017; 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 retificação o senhor presidente colocou a 
referida ata em votação sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Ato 
contínuo o senhor presidente coloca em votação o pedido do SINTEPP para se pronunciar 
nesta sessão, em virtude de o Regimento Interno só permitir o uso da Tribuna na última 
sessão do mês. O vereador Felix usando da palavra cita que de fato o uso da tribuna se dá 
sempre na última sessão do mês, pois na legislatura passada isto ocorreu bastante sendo 
este o motivo de haver com urgência uma reforma no Regimento Interno da Casa, mas que é 
a favor para se abrir exceção para o pronunciamento do SINTEPP. O vereador Magnaldo 
também se dispõe a favor de se usar a tribuna, mas informa que até o momento o solicitante 
da tribuna ainda não está presente para se pronunciar. O presidente da Casa coloca o pedido 
do SINTEPP em votação sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta, ficando acordado se 
a solicitante chegar a tempo a mesma fará uso da tribuna. A seguir o senhor presidente 
concede a palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador Raimundo Ferreira 
que após os devidos cumprimentos que justifica a sua ausência na reunião realizada no último 
sábado no espaço rural referente a elaboração da PPA, mas que teve conhecimento dos 
assuntos discutidos e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Adilson Londres que após o devido cumprimento cita sobre a liberação 
de recursos financeiros através do Deputado Iran Lima no valor de cinquenta mil reais para a 
reforma desta Casa Legislativa citando que esta ajuda será bem-vinda e em continuidade 
citou sobre outros recursos adquiridos através do citado deputado para benefícios deste 
município, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da 
tribuna o vereador Walber Junior que também cumprimenta os presentes e faz cobrança 
relativo a sua solicitação das receitas e despesas decorrentes ao carnaval 2017 e em 
continuidade cita sobre as discussões que estão havendo nas comunidades acerca da 
construção do PPA municipal, ressaltando que o povo se sente valorizado quando os mesmos 
participam dessas discussões e em seguida comunica sobre as diversas reclamações que 
tem recebido acerca do mal funcionamento do Posto de Saúde do Galho solicitando ao líder 
do governo para que o executivo olhe com a tenção para esta situação. O tribuno também 
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comunica sobre a retirada da ambulância daquela região, não entendendo o motiva da 
retirada desta ambulância citando que atualmente este veículo está servindo de apoio a 
secretaria de obras e transportes, comentando ainda sobre uma determinada escola 
localizada no km 07, que atualmente está tomada pelo mato solicitando ao executivo para que 
tome as devidas providencias sobre o assunto. Através de aparte o vereador Fabio cita que se 
preocupou com a retirada da ambulância da região do Galho, pois deveria se colocar mais 
transporte para atendimento aos pacientes que necessitam de atendimento médico e depois 
de mais algumas palavras agradece aparte. O vereador Junior Martins voltando com a palavra 
agradece logo em seguida. Com a palavra o vereador Paulo Paiva que após os devidos 
cumprimentos cita sobre a questão da escola citada pelo vereador Walber Junior comentando 
que isto reflete também do resultado da administração anterior, e que há também outras 
escolas que estão em situação delicada, mas que o governo atual está agindo nesta área, 
mas alerta que não se resolve todos os problemas em uma legislatura, citando ainda sobre 
muitas pontes que já estão sendo recuperadas por este governo. A seguir o tribuno cita sobre 
as constantes reclamações que tem recebido acerca do atendimento da Casa lotérica de 
nossa cidade, solicitando para se verifique esta situação com bastante cautela e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Magnaldo 
Meneses  que de início parabeniza a democracia pelo motivo de se criticar o governo quando 
se é oposição com apenas três meses de mandato, citando que este novo governo recebeu 
uma herança de dívida junto ao INSS e que o prefeito atual está negociando esses débitos, e 
comenta que atualmente o prefeito está concedendo uma oportunidade para junto com a 
população elaborar o PPA municipal, e comenta ainda sobre um debito de energia deixada 
pelo antigo gestor sendo que esses débitos travam o bom andamento do desenvolvimento 
municipal, achando assim injusto a oposição cobrar para que tudo fique perfeito em apenas 
três meses. Através de aparte o vereador Felix  informa que o debito da energia elétrica não 
foi culpa do governo anterior e sim da própria rede Celpa que atrasou no envio das faturas 
emitidas, e em relação a dívida do INSS o mesmo cita que isto é um longo debate citando que 
até o momento nenhum prefeito recolheu o patronal, causando assim grandes prejuízos 
aqueles que precisam se aposentar quando chega o tempo certo, e lembra que na gestão 
anterior o ex prefeito também pagou débitos da gestão anterior, enfatizando que o atual 
prefeito também pode pagar débitos anteriores. O vereador Magnaldo voltando com a palavra 
cita que há muitas dívidas anteriores que estão eclodindo agora e informa que cada deve  se 
responsabilizar pelos seus atos e em seguida cita sobe o projeto de Lei nº 49/2016 que dispõe 
sobre o desconto de IPTU, informando que está na comissão de constituição e justiça, e que 
agora está Comissão decidiu resgatar este projeto apresentando emendas que servem de 
incentivo a população e também aumenta a receita municipal solicitando assim o apoio dos 
demais vereadores para aprovação desta emenda e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. O presidente da Casa informa em seguida sobre a presença do 
representante do SINTEPP convidando o mesmo para se pronunciar. Com a palavra a 
senhora Lucicleia Brasil presidente do SINTEPP  que após cumprimentar os presentes e em 
seguida cita que até agora não se teve respostas concretas do atual governo referente ao 
PCCR unificado, pois isto é um anseio da categoria solicitando assim o apoio desta Casa 
Legislativa e cita ainda sobre a situação do BANPARA que está atrasando a liberação dos 
vencimentos salariais em virtude de problemas em seu sistema  solicitando também 
providencias sobre o assunto e que se o problema não for resolvido ainda esta semana, os 
mesmos solicitam a retirada de recebimento de seus vencimentos salariais da referida 
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entidade e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
senhor Beto Andrade coordenador do SINTEPP estadual que informa sobre este movimento 
que o SINTEPP está realizando em todo o estado e em seguida comenta sobre a reforma da 
previdência, na qual se isto ocorrer as mulheres da classe da educação serão as mais 
prejudicadas, pois se as reformas forem aprovadas na pratica estará sendo abolido a 
aposentadoria de nosso país, pois há prova que não déficit e que a população não pode pagar 
pelos erros administrativos do governo federal, pois as regras são arbitrarias e desonestas 
para com o povo brasileiro , apelando assim a esta Casa legislativa para que o apoiem nessas 
reivindicações e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O vereador 
Marcos Amaral solicita para que dê um direito de resposta ao gerente do BANPARA para se 
fazer uso da palavra. Sendo concedido o direito de também se pronunciar na tribuna usou da 
palavra o senhor Helio Nascimento Barbosa gerente do BANPARA local que após os devidos 
cumprimentos de início se desculpa pelos constrangimentos que atualmente tem ocorrido 
nesta agencia, citando que este banco está em plena fase de crescimento e procurando 
sempre melhorar o atendimento a seus clientes e cita sobre o novo prédio que está em fase 
de conclusão, informando que o atraso para a inauguração se dá em virtude de regularização 
de carga de energia elétrica através de um transformador e que pelos trâmites normal este 
processo demora, mesmo sendo o pedido prioridade e solicita a esta casa legislativa para que 
junto ao prefeito viabilize o andamento deste processo para que a nova agencia seja 
inaugurada o mais breve possível, explicando em seguida os motivos que originou os 
problemas que atualmente estão afetando os seus clientes, citando assim os constantes 
problemas que aparecem trazendo assim serias consequências para a população e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. O presidente da Câmara usando da palavra 
solicita ao gerente do BAPARA para que oficialize suas reivindicações para que junto com o 
executivo possa agilizar o processo para a instalação deste transformador de energia elétrica. 
A seguir é dado a continuidade a palavra aos vereadores. O vereador Magnaldo propõe para 
que seja aprovado uma Moção por esta Casa para a presidência do BANPARA para que 
assim as providencias sejam agilizadas. O presidente da Casa coloca em votação a citada 
Moção; aprovado. A seguir é dado continuidade ao pronunciamento dos senhores vereadores, 
pronunciando-se em seguida o vereador Francisco Felix que após os cumprimentos cita 
sobre a reunião realizada na comunidade do baixo bujaru relativo a elaboração da PPA 
enfatizando que os temas mais debatidos foram saúde e educação fazendo assim um 
discurso sobre as reivindicações apresentadas e em continuidade informa sobre a sua viagem 
a Tome Açu onde haverá nova eleição para prefeito municipal, informando que o mesmo 
apoia moralmente a filha do senhor Francisco Eudes que virá como candidata a prefeita 
municipal. A seguir o tribuno cita sobre a expectativa deste município receber um transporte 
para ser utilizado no espaço rural e se dirigindo ao SINTEPP cita que ainda haverá muitos 
constrangimentos acerca da educação em virtude da crise que acomete o nosso país em seus 
vários aspectos afetando assim milhões de brasileiros e em seguida cita a categoria da 
educação que solicita um PCCR unificado, enfatizando que este assunto precisa ser bastante 
debatido, e comenta sobre o PCCR atual que foi aprovado em legislatura anterior   e que 
depois o mesmo veio para esta Casa para reformulação, alertando assim para que este 
assunto seja bastante debatido, citando que as cobranças devem serem feitas com 
responsabilidade , e depois de mais algumas palavra agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Marcos Amaral  que após os devidos cumprimentos cita que em nenhum 
momento agiu de forma arbitraria contra o vereador Walber Junior e após mais comentários 
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sobre o assunto, o mesmo solicita apoio na aprovação de seus requerimentos que estão na 
pauta e em continuidade comenta sobre a realização da reunião participativa na comunidade 
do Jutaí em prol da elaboração da PPA municipal e em relação a questão do BANPARÁ cita 
que não  podemos ficar reféns das falhas do sistema bancário pois o município também está 
em plena fase de crescimento e que o sistema bancário deve também acompanhar este 
crescimento e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Bruno Pastana que após os devidos cumprimentos repudia as palavras do vereador 
Felix quando o mesmo mencionou que o SINTEPP é uma entidade do governo municipal e 
em seguida comenta sobre a questão da reforma previdenciária mencionada pelo SINTEPP 
citando que é necessário gastarmos um tempo para explicar ao nosso próximo o que é a 
reforma da previdência, citando que é necessário o trabalhador ficar sabendo que a partir de 
agora ele tem que trabalhar 49 anos e na pratica o governo não quer mais aposentar ninguém 
e em seguida o orador esclarece sobre o PCCR da educação informando que o governo atual 
está já planejando através de estudos em se implantar o PCCR unificado mas que é preciso 
muita cautela neste assunto sendo realizado um estudo bastante organizado para que não 
ocorra o que já aconteceu em alguns estados de nosso pais onde se garantiu o direito do 
trabalhador da educação mas chegou um tempo em que o estado não suportou mais pagar os 
mesmos em virtude dos recursos serem insuficientes, e comentando sobre os gatos no 
carnaval 2017 informou aos demais vereadores que o governo tem até o mês de maio pra 
apresentar a referida prestação de contas mas que todo o processo licitatório está à 
disposição dos vereadores para averiguação. Através de aparte o vereador Felix cita que as 
licitações são separadas e que por este motivo não se resolve muito a questão lembrado que 
a cobrança desta prestação de contas se dá em virtude de uma boa transparência do atual 
governo. O vereador Bruno voltando com a palavra agradece logo em seguida. Com a palavra 
o vereador Fabio Souza  que após os cumprimentos cita sobre o seu Requerimento que está 
na pauta e citando sobre a questão da educação municipal comenta que esta categoria tem o 
seu apoio para a unificação de seu PCCR  mas alerta que o mesmo tem que ser elaborado 
com muita cautela e comentando sobre  a saúde municipal, cita que o mesmo está lutando 
pela melhoria de nossa saúde informando assim sobre os seus requerimento já aprovados 
nesta Casa em prol da saúde municipal  e depois de mais algumas palavras 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 
após os devidos cumprimentos informa que esta Casa jamais irá se negar a apoiar as 
reivindicações das categorias do município enfatizando que o vereador foi Felix infeliz ao citar 
que hoje o SINTEPP está agregado ao novo governo, comentando em seguida sobre o PCCR 
da educação enfatizando que de fato é necessário discutir com bastante cautela este Plano 
onde acredita que este assunto será bastante discutido informando que esta Casa estará 
emitindo oficio ao Poder Executivo para assim ser marcado já a primeira reunião para debater 
sobre este assunto e em continuidade cita que o governo atual recebeu este município 
sucateado e que o INSS funcional não é negociável, informando ainda sobre outras dívidas 
deixadas pelo antigo governo incluindo assim dividas para a rede Celpa, e que essas dividas 
devem ser pagas  e comenta sobre diversas escolas que foram encontradas abandonadas 
pela nova gestão. O tribuno também citou sobre a empresa que fornece o oxigênio para o 
hospital cortou este fornecimento em virtude de atraso de dívida do antigo gestor e que foi 
necessário o secretário de saúde agir com pulso. Através de aparte o vereador Magnaldo cita 
que é necessário fazer a maior mobilização que o Brasil já teve para que o povo se manifeste 
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contra esta reforma da previdência fazendo assim um discurso relativo a este assunto, 
comentando que isto é muito grave, e acredita que o SINTEPP precisa ainda mobilizar as 
outras categorias para se fazer uma grande mobilização sobre este assunto relatando que 
esta PEC não pode ser aprovada e afirma do seu compromisso para continuar do lado do 
SINTEPP pelas suas reivindicações e no termino agradece a parte. O vereador Felix também 
através de aparte cita que todos os vereadores devem debater o PCCR da educação para 
que as coisas fiquem equilibradas. O vereador Eurípedes voltando com a palavra agradece ao 
vereador Adilson Londres pela aquisição de recurso financeiro através do deputado Iran Lima 
para a construção do novo prédio desta casa legislativa e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Novamente como presidente da Casa o senhor presidente dá início 
a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; 
Requerimento nº 22/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que solicita 
ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, a 
construção da extensão da caneleta assim como também o calçamento da área da Feira 
Municipal em frente ao Mercado do Peixe. Solicitando ainda que seja providenciado uma 
estrutura e programação adequada para coleta dos resíduos daquela área urbana de 
Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento nº 23/2017 de autoria do vereador Eurípedes Guimarães que 
solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, a 
inclusão da área urbanizada conhecida por Invasão do Cristo área urbana da cidade no 
Projeto de Urbanização (asfalto) e esgotamento sanitário proposto ao Governo Federal. Em 
discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 24/2017 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 em caráter de urgência seja realizada a implantação de 01 (um) Sistema de 
Abastecimento de Água Potável na área urbanizada por “Asa Branca” nesta cidade de 
Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento nº 25/2017 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 em caráter de urgência seja realizada a implantação de 01 (um) 
Sistema de Abastecimento de Água Potável na área habitacional denominada de bairro Mário 
Junior, área urbana da cidade de Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em 
votação; Aprovado por unanimidade dos presentes.  Requerimento nº 26/2017 de autoria do 
vereador Raimundo Ferreira Lopes que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia 
do Pará Elias Guimarães Santiago, e Sr. Alfonso Luiz Batista Secretário Municipal de Saúde, 
no sentido de que seja realizada a ampliação do Posto de Saúde do Arraial do Arapiranga 
(Rod. PA 140 – Via Bujaru), neste município de Concórdia do Pará. Em discussão: Sem 
discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 27/2017 
de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, 
de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, e a Ilmª Srª. Secretária Municipal de 
Educação, Carmem Lucia Guimarães no sentido de que por medidas cabíveis providenciem a 
construção 2 (Duas) salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental São 
Francisco, na comunidade do Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Arraial do Arapiranga 
(ROD. PA 140 – via Bujaru), área rural, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão: 
Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 
30/2017 de autoria dos vereadores  Fabio Souza de Araujo e  Raimundo Ferreira Lopes que 
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solicitam ao Secretário Municipal de Saúde senhor Alfonso Luiz Batista, no sentido de que o 
mesmo envide os esforços necessário para que seja Construido 1 (uma) Unidade de Apoio de 
atendimento médico nas seguintes comunidades; Comunidade do km 47  - Arapiranga – Rod. 
PA 140 – Via Bujaru, Comunidade Foz do Arapiranga, contendo nos mesmos uma sala com 
banheiro e um espaço coberto para espera de atendimento. Em discussão: Sem discussão. 
Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda Aditiva nº 01/2017 da 
Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis ao Projeto de Lei nº 49/2016 que 
autoriza o Poder Executivo a Efetuar desconto sobre o valor principal do IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) a todos os contribuintes e dá outras providencias, Acrescente-se no 
artigo 1º; “ ... e 2017;  Parágrafo Único: para obter este benefício no pagamento referente a 
2016 deverá ser efetuado até o dia 31.08.2017 e para o ano de 2017 até o dia 31.12.2017. 
Acrescentar Parágrafo Único no artigo 3º; Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo 
autorizado a parcelar todos os débitos anteriores a 2017 referentes ao IPTU aos servidores 
públicos municipal efetivo em até 18 meses, desde que os mesmos sejam devidamente 
confessados. Acrescente-se no artigo 5º; “... e observando o calendário de lançamento do 
IPTU. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Emenda Substitutiva nº 01/2017 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis ao 
Projeto de Lei nº 49/2016 que autoriza o Poder Executivo a Efetuar desconto sobre o valor 
principal do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) a todos os contribuintes e dá outras 
providencias, Substituir a redação no artigo 2º; Art. 2º - Em caso de parcelamento referentes 
aos exercícios anteriores, o valor dos juros, multas e correção, serão deduzidos nos seguintes 
percentuais, inclusive os já lançados na dívida ativa; 80% se o pagamento for efetuado até 
31.05.2017; 60% se o pagamento for efetuado até 30.06.2017; 40% se o pagamento for 
efetuado até 30.08.2017. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 49/2016 que autoriza o Poder Executivo a 
Efetuar desconto sobre o valor principal do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) a todos 
os contribuintes e dá outras providencias. Em discussão. Com a palavra o vereador Magnaldo 
Meneses que cita sobre o motivo deste projeto ficar na Comissão até a nova legislatura 
informando assim os benefícios que agora com essas emendas apresentadas serão 
beneficiados tanto o governo municipal quanto a população, solicitando ainda apara que o 
governo faça a divulgação desta mudança. Em votação: Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 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; Adilson da Silva Londres,  Fábio Souza de Araujo, 
Francisco Felix de Souza, Magnaldo Meneses de Andrade, Raimundo Ferreira Lopes, Bruno 
Pastana Feio, Walber Nogueira e Silva Junior  e Marcos Antonio Lima do Amaral. 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 16 de março de 2017. 
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