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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 05 DE ABRIL  DE 2018. 
 
                                            Presidente: Paulo Conceição de Paiva 

1º Secretario: Edson Elias da Silva Santana 
2º Secretario: Magnaldo Meneses de Andrade 

 
Aos cinco dias do mês de abril ano de dois mil e dezoito, ás 09 horas e 30 minutos da manhã, 
havendo número legal, na ausência do presidente da Casa assume a presidência dos 
trabalhos o primeiro secretário, vereador Paulo Conceição de Paiva que deu início a esta 
sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Bruno Pastana 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 a quórum o senhor presidente solicitou 
ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve os seguintes assuntos; 
oficio nº 008/2018 do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 05/2018 que 
dispõe sobre autorização para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária ao 
Sr. Jose do Amaral Silva, juntamente com mensagem; oficio nº 009/2018 do Poder Executivo 
Municipal em anexo Projeto de Lei nº 06/2018 que dispõe sobre autorização para alienar 
imóvel urbano para fins de regularização fundiária a Srª  Milli Lima do Carmo, juntamente com 
mensagem; Requerimento nº 08, 09, 10, 11/2018 de autoria de diversos vereadores; Oficio nº 
202/2018 do Ministério da Integração Nacional comunicando a liberação de recursos a esse 
município no valor de um milhão de reais referente ao cronograma de desembolso do 
convenio/cadastro SIAFI/nº 692858; 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 concede a palavra ao plenário 
que de início pronunciou-se o vereador Jagunço que após os devidos cumprimentos comenta 
sobre a ponte do Arapiranga e a ponte do km 10 via Tome Açu, citando sobre a necessidade 
de se recuperar as citadas pontes e após mais comentários sobre o assunto agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador  Junior Martins  que após os devidos cumprimentos 
cita sobre os principais problemas que segundo o orador afetam este município, no qual o 
governo não dando conta de atender as necessidades existentes, ressaltando que quando se 
trata de serviços que o povo não vê o prefeito não tem muito interesse em realizar em virtude 
de ser obras que a população não vê citando como exemplo o sistema de abastecimento de 
água potável, e enfatiza que até o momento este governo ainda não fez nenhuma obra 
impactante, mas somente o básico, citando que é necessário caminhar, pois a população 
cobra constantemente melhorias. O orador cita sobre o recurso no valor de um milhão de 
reais que foi dado entrada nos cofres públicos, conforme comunicado pelo Ministério da 
Integração Nacional, alertando que é necessário verificar onde será aplicado esse recurso, e 
comenta ainda sobre algumas casas que foram inundadas em virtude das grandes chuvas 
que vem caindo constantemente, e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. O vereador Bruno Pastana solicitando a palavra tece comentários sobre este 
assunto citando sobre as grandes chuvas que caíram recentemente e que vem causando 
determinadas complicações no município, mas que o prefeito está atento a essa situação 
procurando assim amenizar os transtornos causados pelas chuvas do nosso inverno. O 
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tribuno comenta ainda sobre os últimos acontecimentos políticos ocorridos no nosso país e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade.  Com a palavra o vereador Coco 
que após os devidos cumprimentos cita sobre os transtornos causados pelas últimas chuvas 
ocorridas em nosso município, fazendo assim um discurso acerca do que se precisa fazer, 
propondo para que seja feito Requerimento verbal solicitando ao prefeito municipal e a 
secretaria municipal de obras para que faça um levantamento acerca de valas e bueiros para 
a realização de sua limpeza nos principais pontos afetados na cidade. O tribuno cita sobre a 
determinação do Juiz de nossa comarca no que diz respeito aqueles que empinam motos e 
andam em motos sem descarga nas ruas da cidade e comenta sobre as atitudes que estão 
sendo tomadas na questão da municipalização do transito em nossa cidade; através de aparte 
o vereador Felix ressalta que este assunto já foi bastante abordado nesta Casa de Leis, 
citando que os primeiros passos já foram debatidos e que estamos no caminho certo, 
enfatizando que de fato o nosso transito só vai melhorar quando o mesmo estiver 
municipalizado. O vereador Coco voltando com a palavra cita sobre os tramites já realizados 
em prol da municipalização do nosso transito, informando que no intuito de resgatar um 
projeto de sua atuação no último mandato legislativo, onde foi encaminhado  ao CONTRAN 
para a municipalização do Transito em Concordia do Pará, citando ainda sobre sua 
participação em uma reunião regional realizada no dia 28 de março do corrente ano com 
representantes do CETRAN, DETRAN, MPE, Prefeito e vereadores do município de Tomé 
Açu, estando presente ainda o diretor do DEMUTRAN local, onde ficou definido a realização 
de uma nova reunião no dia 06 de abril com a presença de autoridades estaduais e 
conselheiros do CETRAN para deliberar sobre os tramites referentes a municipalização do 
transito de nosso município, onde também estará presente o prefeito, vice prefeita e os 
vereadores de concórdia do Pará e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador  Francisco Felix  que também cumprimenta 
os presentes e comenta sobre o sistema de drenagem que precisa ser realizado em nosso 
município, e que em breve esta Casa estará revisando o Código de Postura Municipal, para 
assim corrigir algumas irregularidades em especial na área de construção, quando muitos 
prédios sendo construídos já pegando a via pública, e após mais comentários sobre o 
assunto, o orador comenta novamente sobre a questão dos bueiro de nossas ruas, citando 
que uma ideia seria colocar caneletas nos pontos determinados e em seguida cita sobre a 
visita que fez em determinadas escolas do espaço rural onde foi destacado a ausência de 
merenda em algumas escolas, citando que para determinadas crianças a merenda escolar é a 
única refeição do dia, solicitando para sejam tomadas providencias sobre o assunto. O orador 
comenta ainda sobre o recurso no valor de trezentos mil reais para implantado o sistema de 
abastecimento de água potável no bairro Asa Branca e em continuidade questiona o porquê 
está atrasado o pagamento de transportes e até de imóveis alugados para a prefeitura.  O 
orador comenta ainda que o consignado descontados no contracheque dos servidores não 
está sendo repassado as instituições financeiras, causando assim grandes transtornos a 
esses servidores, alertando ainda sobre uma falsa empresa que está se instalando na cidade, 
pois a empresa que tem como nome fantasia Pilar no ramo de transporte escolar.  Em 
seguida cita sobre os maquinários da prefeitura que estão sendo deteriorados por falta de zelo 
de determinados funcionários, enfatizando que falta mais respeito com o patrimônio público e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O vereador Coco solicitando a 
palavra cita sobre o assunto das maquinas abordadas pelo vereador Felix citando que se de 
fato estiver ocorrendo dessa forma sobre os cuidados com os maquinários públicos este erro 
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deve ser corrigido e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir o 
senhor presidente em exercício passa o cargo ao primeiro secretário para fazer uso da 
palavra. Com a palavra o vereador Paulo Paiva que após os devidos cumprimentos, comenta 
sobre a questão de alguns atrasos de pagamento ocorrido envolvendo os fornecedores do 
município, citando que tudo isso é o resultado ainda da gestão anterior citando que também 
ocorreu esse tipo de problema em outras gestões, e em relação a falsa empresa que está se 
instalando na cidade comentada pelo vereador Felix, enfatiza que essa é uma acusação grave 
e que os fatos precisam ser apurados. O tribuno também tece comentários relativo a 
municipalização do transito citando assim alguns pontos que precisam ser realizados como 
medidas educativas neste assunto. O orador comenta que de fato há problemas que não se 
pode resolver de imediato e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. O 
vereador Paulo Paiva novamente como presidente dos trabalhos faz o encaminhamento dos 
Projetos de Lei nº 05 e 06 para as comissões competentes da Casa, e em seguida dá início a 
Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Requerimento 
nº 08/2018 de autoria do vereador Marcos Amaral que solicita ao Exmº. Sr.  Prefeito 
Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, no sentido de que o mesmo por 
medidas cabíveis providencie a Municipalização do Trânsito na Cidade de Concórdia do Pará, 
com a assinatura de um convênio entre o Detran e o Município de Concórdia do Pará. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 09/2018 de autoria do vereador Francisco Felix 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, no sentido de que os mesmos 
por medidas cabíveis providenciem a revitalização do ramal do KM 12, Via Concórdia do Pará 
a Tomé – Açu, lado direito, principalmente o perímetro próximo ao igarapé, nesse local em 
que o ônibus escolar está tendo maior dificuldade na locomoção para chegar até os alunos. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 10/2018 de autoria do vereador Bruno Pastana que solicita ao Exmº. Sr.  
Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, no sentido de que 
mesmo providencie a recuperação e a implementação de brinquedos na Praça da Vila 
Comissário, deste Município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 11/2018 de autoria do 
vereador Francisco Felix 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 a construção de uma ponte no ramal do Jarí, sobre o igarapé 
Jarí, para interligar a Comunidade Nova Fé e Comunidade do Sr. Felipão. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento Verbal de 
autoria do vereador Magnaldo Meneses e subscrito pelos vereadores Elias Santana, Paulo 
Paiva e Jagunço que juntos solicitam ao Exmº. Sr.  Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará 
Elias Guimarães Santiago e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de 
Obras e Transportes no sentido de realizar a desobstrução de valas, e bueiros nos seguintes 
pontos onde houve alagamentos na cidade em virtude das últimas chuvas; em frente a Casa 
do seu Nascimento; Rua em frente à casa do Luiz Magrinho; no local próximo ao canal do 
onça; Bairro Laranjal em diversos lugares; Na rua do colégio Ulisses Guimarães (seu Lira) e 
Rua próximo a Escola Cristo Libertador. Em discussão; o vereador Coco enfatiza que as 
chuvas que caíram recentemente causaram alagamentos e grandes transtornos à população 
da cidade de em especial nos trechos citados, solicitando assim o apoio na aprovação do seu 
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requerimento. 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 11 horas 
e 45 minutos na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores 
Vereadores; Francisco Felix de Souza, Raimundo Ferreira Lopes, Walber Nogueira e Silva 
Junior e Bruno Pastana Feio. Estando ausente na sessão os vereadores Eurípedes 
Guimarães, Adilson da Silva Londres, Marcos Antonio Lima do Amaral e Fábio Souza de 
Araújo 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 05 de abril de 2018. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


