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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2017. 
 
                                      Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos vinte e três 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 Marcos Amaral a leitura de 
um texto bíblico lendo em Eclesiastes cap. 3 vers. 1 ao 8. 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 28, 29, 31,32, 33, 34/2017; Oficio 
nº 034/2017 do Poder Executivo Municipal em anexo  Lei Municipal nº 843/2017  que dispõe 
sobre reajuste dos vencimentos dos empregos de provimento efetivo e de comissão da 
Câmara Municipal de Concórdia do Pará e dá outras providencias sancionado pelo prefeito 
municipal; Lei Municipal nº 844/2017 que autoriza o Poder Executivo a efetuar desconto sobre 
o valor do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) a todos os contribuintes e dá outras 
providencias; Oficio nº 025/2017 do SINTEPP municipal solicitando cópia da Lei Orçamentária 
Anual exercício financeiro 2017; Comunicado de números diversos do Ministério da Educação 
informando a liberação de recursos financeiros para este município; Projeto de Resolução nº 
01/2017 que Cria Comissão Especial para a Reforma do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Concórdia do Pará instituído pela Resolução nº 009/1993 e da outras 
Providencias. 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. O Vereador Marcos Amaral se manifesta retificando a 
ata, solicitando para que na sua fala em vez de comunidade Jutaí, constar comunidade do 
Galho na hora do seu pronunciamento. A seguir o senhor presidente colocou a referida ata em 
votação sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir o senhor 
presidente concede a palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador Raimundo 
Ferreira que após os devidos cumprimentos citou sobre o anseio da comunidade do peixe 
que estava sem energia elétrica, mas que após conversar com o prefeito o mesmo tomou as 
devidas providencias, deixando assim a comunidade satisfeita com esta ação e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador  Paulo Paiva que 
também cumprimenta os presentes e cita sobre os dias difíceis que nosso município está 
enfrentando em virtude da crise que assola todo o país, mas ressalta que é responsabilidade 
dos legisladores continuarem lutando pelos benefícios do povo, citando assim sobre 
requerimentos de sua autoria que estão na pauta para votação, comentando em seguida que 
é necessário esta Casa  se unir cada vez mais lutando pelas melhorias do povo 
Concordiense, fazendo assim um discurso acerca dos deveres dos vereadores, agradecendo 
logo em seguida. Em continuidade usou da tribuna o vereador Marcos Amaral que após os 
devidos cumprimentos congratulou-se com o vereador Felix pelo intercambio realizado com a 
Câmara Municipal de Capitão Poço e em seguida solicita ao presidente da Casa para que 
esta Casa de Leis realize sessões itinerantes nas comunidades de nosso município, e solicita 
ainda o documento através de Moção para ser emitida à Rede Celpa agradecendo logo em 
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seguida a oportunidade. A seguir usou da tribuna o vereador Francisco Félix que também 
cumprimenta os presentes e cita sobre a reunião que teve com o deputado Nilson Pinto no 
qual apresentou demandas relacionados a sistema de abastecimento de água potável a 
alguns bairros da cidade, comentando assim sobre as diversas famílias que serão 
beneficiadas em especifico a área habitacional conhecida por Asa Branca e em acreditando 
que no próximo ano essas emendas serão emitidas e em prosseguimento cita sobre o 
intercambio realizado com a câmara de Capitão Poço  e fala do seu projeto junto com o 
vereador Junior Martins em prol de uma futura campanha a candidato a prefeito municipal e 
vice em nosso  município. O orador em seguida cobra novamente a prestação de contas da 
realização do carnaval 2017. O vereador bruno Pastana através de aparte cita que a citada 
prestação de contas estará dentro do portal da transparência e informa que dificilmente virá 
para bandeja do vereador prestação de contas de eventos realizados no município em virtude 
dos mesmos estar sempre a disposição no site do município. O vereador Felix contesta esta 
ação, e cita que isto não é transparência solicitando para que a referida prestação cheque até 
suas mãos, havendo em seguida um debate entre o vereador Felix e o vereador bruno acerca 
do que é de fato transparência. Também através de aparte o vereador Junior Martins cita 
sobre a cobrança dessa prestação de contas e comenta ainda sobre a questão do PCCR da 
educação, mencionando que é necessário ser coerente com este Plano, citando que a crise 
que assola o país não começou agora, mas sim a algum tempo atrás, e que não adianta o 
atual governo transferir a culpa para o antigo gestor, e após mais comentários agradece 
aparte. O vereador Felix novamente com a palavra cita que continuará aguardando esta 
prestação que após os cem dias deste novo governo o mesmo cobrará com mais intensidade, 
informando que a prefeitura pagou o décimo terceiro de todos os servidores em 2016, e após 
mais alguns comentários agradece a oportunidade. Em prosseguimento usou da tribuna o 
vereador Magnaldo Meneses  que após s devidos cumprimentos justifica a sua ausência na 
reunião com a Câmara de Capitão Poço e em seguida comenta sobre a questão da chamada 
publica ocorrida neste município  relativo ao processo de fornecimento de alimentação 
escolar, especificando assim os métodos corretos para este processo relacionado agricultura 
familiar, e em seguida cita sobre a sua parceria com SENAR informando assim mais um curso 
que estará sendo realizado neste município, informando que esta entidade está sempre a 
disposição deste município e em seguida cita sobre a extensão de energia elétrica nos locais 
que ainda não possui energia nesta cidade. A seguir o tribuno cita que não se considera o pai 
da educação municipal, apenas faz o seu papel como legislador e comenta sobre a questão 
do PCCR da educação que agora estará de fato sendo discutido neste governo atual, 
mencionando que na gestão anterior esta categoria não foi atendida e em seguida cita sobre 
dívidas deixadas pelo antigo gestor a rede Celpa e ao INSS citando que o mais grave é uma 
dívida que foi renegociada, mas não foi pago pelo antigo gestor e que agora está sendo 
descontado na fonte. Através de aparte o vereador Felix cita que a gestão anterior recebeu 
este município no CALC, ficando impossibilitado de agir em prol do desenvolvimento até que 
tudo fosse renegociado, e concorda com o debito da energia em virtude do atraso de entrega 
das faturas da rede Celpa, citando que deve se caminhar para frente agradecendo em 
seguida aparte. O vereador Magnaldo voltando com a palavra ressalta que o vereador Felix 
reconheceu a dívida da energia elétrica e que também precisa reconhecer a dívida do INSS 
enfatizando que o antigo governo deixou somente dívidas e ressalta que o vereador Junior 
Martins antes não se manifestava, mas que agora passa a defender o antigo governo, sendo 
que as ações do antigo gestor refletiram no voto do eleitor. Através de aparte o vereador 
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Walber Junior cita que atualmente os vereadores que eram oposição hoje defendem as 
mesmas ações. Novamente com a palavra o vereador Magnaldo conclui sua fala citando 
sobre a ação dos servidores da escola estarem indo nas casas em busca de alunos 
novamente para a escola e que com este objetivo os recursos financeiros da educação que 
foram perdidos serão novamente resgatados e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. O vereador Paulo Paiva solicita a palavra e cita que na sua fala solicitou para 
que se façam debates positivos, pois o antigo governo já foi reprovado pelo povo e que por 
este motivo o vereador Junior Martins não deve ficar defendendo as ações erradas do antigo 
gestor. O vereador Junior Martins solicita para que os aliados do novo gestor parem de 
justificar os problemas baseados na gestão anterior. A seguir o senhor presidente repassa o 
cargo ao primeiro secretário para fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Eurípedes 
Guimarães  que de início comentou sobre as ações do DETRAN que quando vem ao 
município em vez de trazer benefício através de ação educativa geralmente traz prejuízos e 
transtornos aos usuários de veículos e em seguida cita que de fato houve erros no governo 
anterior e que isto deve ser assumido, citando assim acerca da grande perca de alunos da 
rede escolar e que agora esses alunos estão sendo resgatados comentando ainda sobre os 
descontos que estão sendo tirados pelo INSS em virtudes de débitos do antigo gestor, 
causando assim um grande problema em percas no fundo de participação. Através de aparte 
o vereador Marcos cita que se não há dinheiro e porque disse o vereador “fomos usurpados” e 
que na audiência pública que acontecerá em breve tudo isso será esclarecido. O vereador 
Eurípedes voltando com a palavra cita sobre a questão do título definitivo municipal que ainda 
é bastante alto e em seguida cita sobre uma possível demissão de servidores em virtude dos 
erros ocorridos na antiga gestão, e em relação á saúde municipal discorda quando o Dr. Eric 
encaminha pacientes para fora do município informando que em breve o Dr. Marcos estará 
voltando para este município. O tribuno registra o falecimento ao Sr. Luiz Preto morador 
antigo deste município 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 28/2017 de 
autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito 
Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, solicitando providencias para a 
construção de uma Quadra de Futebol de Areia no terreno do time de futebol de campo 
“Família Esporte Clube”, localizado na comunidade do Curuperé, espaço rural deste município 
de Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 29/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio 
Lima do Amaral que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias 
Guimarães Santiago, solicitando providencias no sentido de que seja urbanizado as seguintes 
comunidades; Km 35 e Vila do Arapiranga, com terraplanagem, iluminação pública (onde 
ainda não há), e que também dentro das possibilidades que essas comunidades sejam 
beneficiadas com pavimentação em asfalto nas suas principais ruas de acesso. Em 
discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 31/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que solicita 
ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, solicitando 
providencias no sentido de que seja realizado a construção de uma Quadra de Areia na 
Comunidade Nª. Srª do Perpétuo Socorro (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 32/2017 de autoria do vereador Paulo 
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Conceição de Paiva que solicita ao Ilmº. Sr. Alfonso Luiz Batista, Secretário Municipal de 
Saúde, solicitando providencias no sentido de que seja solicitando uma ação de saúde na 
comunidade Nova Conduta, baixo Bujaru, zona rural deste município de Concórdia do Pará, 
com a realização de vacinas, consultas médicas, e outras ações ligadas à saúde. Em 
discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 33/2017 de autoria do vereador Fábio Souza de Araújo que solicita ao Ilmº. 
Sr. Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, solicitando 
providencias no sentido de que seja realizado a inclusão de uma lombada na Rua José 
Bonifácio após o novo posto de gasolina, em frente ao kit net Xavier, área urbana da cidade 
de Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 34/2017 de autoria do vereador Edson Elias da 
Silva Santana  que solicita ao Ilmº. Sr. Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de 
Obras e Transportes, solicitando providencias no sentido de que seja realizado a 
terraplenagem do Ramal do Jurunas e a reforma da ponte, área rural de Concórdia do Pará. 
Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Projeto de Resolução nº 01/2017 de autoria do Poder Legislativo Municipal que Cria Comissão 
Especial para a Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Concórdia do Pará 
instituído pela Resolução nº 009/1993 e da outras Providencias. Em discussão; Com a palavra 
o vereador Magnaldo Meneses que cita que se alguém tiver interesse na presidência não há 
nenhum problema para o mesmo. O vereador Marcos Amaral propõe para que o vereador 
Francisco Felix seja o presidente desta Comissão em virtude da iniciativa ser do citado 
vereador pela revisão deste Regimento Interno. O vereador Bruno Pastana propõe para que 
dentro desta comissão seja revisado também a Lei Orgânica Municipal em virtude de que esta 
Lei também precisa se adequar. O senhor presidente coloca as proposições apresentadas ao 
citado Projeto de Resolução, sendo todas as propostas aprovadas por unanimidade dos 
presentes, dando origem assim a Resolução nº 01/2017 que Cria Comissão Especial para a 
Revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal de Concórdia do Pará, e do Regimento 
Interno da Câmara Municipal instituído pela Resolução nº 009/1993 e dá outras Providencias, 
ficando determinado ainda que a referida comissão será presidida pelo vereador Francisco 
Felix. O senhor presidente informou que conforme consta na citada resolução a Comissão 
Especial criada pela presente Resolução funcionará com cinco vereadores e durante o prazo 
de cento e vinte dias, a contar de sua vigência, prazo que poderá ser renovado, se 
necessário, por mais trinta dias, findo os quais será apresentado a nova Lei Orgânica 
Municipal e o Projeto de Resolução do Regimento Interno para deliberação do Plenário. 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 30 minutos na qual além da Mesa acima referida compareceram os 
seguintes Senhores Vereadores; 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. Estando ausente na sessão o vereador 
Adilson da Silva Londres. 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 23 de março de 2017. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 


