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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2018. 
 
                                       Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos três dias do mês de maio ano de dois mil e dezoito, 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 Paulo Paiva 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 013/2018 do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 07/2018 que 
dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2019 (LDO) juntamente 
com mensagem; Projeto de Lei nº 08/2018 de autoria do vereador Marcos Amaral que 
Reconhece como Bem de Utilidade Pública para o município de Concórdia do Pará a Liga 
Esportiva Municipal de Concórdia do Pará; Requerimentos nº 13, 14, 15, 16, 17, 18/2018 
todos de autoria do vereador Marcos Amaral. 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 informa que nesta sessão o 
mesmo começará a enviar as prestações de contas de ex-prefeito para a Comissão de 
Orçamento para que a mesma emita parecer sobre as mesmas, citando que o TCM está mais 
rigoroso neste aspecto e após mais comentários, logo em seguida concede a palavra ao 
plenário que de início pronunciou-se o vereador Coco que após os devidos cumprimentos 
comenta sobre a questão do transito do município, informando que já aumentou a demanda 
da aquisição de capacete pelos usuários de moto na cidade, mas alerta que é necessário 
avançar mais na elaboração da municipalização do transito. O orador comenta ainda sobre as 
prestações de contas de ex-prefeitos que estarão sendo enviado a comissão de Orçamento 
para emissão de parecer, mas propõe para que as mesmas sejam analisadas pelo 
organograma de entrada nesta Casa e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Fabio do Hospital que também cumprimenta os 
presentes e tece comentários também relativo a questão do transito e cita que será preciso 
realizar um grande trabalho de conscientização acerca deste assunto e informa que já 
diminuiu a quantidade de acidentes por traumatismo craniano em função do usuário estar 
usando mais o capacete e em continuidade cita sobre os transtornos que alguns moradores 
da nossa cidade estão enfrentando em virtude das grandes chuvas que estão caindo 
atualmente, pois muitos bueiros e valas estão entupindo prejudicando assim o escoamento da 
agua, apresentando em seguida um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo  
para que através da Secretaria Municipal de Obras e Transportes providencie a limpeza e 
desobstrução das valas e bueiros dos pontos críticos de nossa cidade em especial nas ruas 
do bairro Laranjal com entrada pelo seu Joaquim, no início da Transjutaí, e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Jagunço que 
após cumprimentar os presentes ressalta que de fato as pessoas já estão se conscientizando 
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acerca de usar o capacete na hora de sair na sua moto, citando que com esta ação irá reduzir 
em muito os acidentes na cidade citando que não devemos parar, mas continuar com este 
mesmo incentivo, em seguida agradece a oportunidade. A seguir usa da palavra o vereador 
Marcos Amaral  que após os devidos cumprimentos e se dirigindo ao vereador Fabio do 
Hospital se desculpa publicamente com o mesmo em virtude de alguns dias atrás ter havido 
um pequeno atrito entre ambos, incentivando que não irá mais se indispor com o nobre 
vereador, pois de fato houve um certo mal-estar, após a retratação o vereador Marcos 
também se dirigindo ao presidente da Casa cita sobre a necessidade de implementar em 
nosso município a taxa do SAA, e em continuidade comenta sobre a necessidade de se 
municipalizar o transito em nosso município, e em continuidade comenta que neste mês de 
maio será considerado como o sinal de alerta ao nosso transito, enfatizando que somos a 
favor da vida, e em continuidade comenta sobre o dia 19 de maio ser considerado o dia D no 
combate a pedofilia e após discursar sobre o assunto, cita sobre a sua solicitação para que 
seja construído um Polo da UFPA em nosso município, enfatizando que o mesmo estará 
doando um terreno na medida de 50x100 metros para futura construção deste polo 
universitário, e após solicitar o apoio dos demais vereadores na aprovação  de sua 
propositura o orador comenta sobre as prestação de contas que estará sendo enviada para 
sua comissão citando que estará convocando os demais membros desta comissão para a 
reunião que será analisada a mesma, informando ainda que também serão chamados os 
senhores Renato Coradassi e Ricardo Pereira para a citada reunião. Através de aparte o 
vereador coco parabeniza a atitude do nobre vereador Marcos Amaral na doação de um 
terreno apara a futura construção de um polo universitário em nosso município. Também 
através de aparte o vereador Adilson Londres comunica aos presentes que na próxima 
semana a Transjutaí será interditada por dois dias para a recuperação de uma ponte na citada 
estrada. O vereador Eurípedes também parabeniza atitude do vereador Marcos Amaral e 
comenta sobre os cortes que o presidente da República fez na área da educação citando que 
as consequências disso virão, pois não é aceitável tolerar esta atitude, o vereador Marcos 
Amaral voltando com a palavra e após mais comentários o orador agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Junior Martins  que após os devidos cumprimentos comenta 
também sobre a questão do transito municipal, citando que não podemos retroceder mas que 
devemos continuar na luta, e que isso deve ser consciência de todos, e lamenta pelas 
pessoas que ainda não abraçaram esta causa, e comenta em seguida sobre a questão do 
valor na hora de se tirar a carteira de habilitação e após mais comentários sobre o assunto, o 
orador comenta sobre o consorcio referente ao aterro sanitário citando que isto já é obrigatório  
e em continuidade o orador comenta sobre a questão do cemitério municipal que já não 
comporta mais o número de pessoas enterradas, citando que está na hora do executivo tomar 
atitude na implantação de um novo cemitério na cidade, e em continuidade cita sobre 
determinadas pontes que estão quebradas mas que até agora o executivo ainda não tomou 
nenhuma atitude sobre o assunto e em seguida agradece a oportunidade. A seguir usa da 
tribuna o vereador Paulo Paiva que após cumprimentar os presentes comenta também sobre 
a legalização do transito em nosso município, citando que quem ganha com isso é a 
população e informa em seguida que nos 14 e 15 de maio estará em nosso município uma 
equipe da FUNASA para ministrar curso de capacitação   e após mais comentários sobre o 
assunto comenta sobre a sua proposta de incluir a programação gospel nas festividades de 
aniversário do nosso município, e em seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Francisco Felix  líder da bancada de oposição na câmara, e comentando sobre a 
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conferencia municipal de educação realizada recentemente enfatizando assim os objetivos 
desta conferência para a educação, e cita que atualmente os alunos ainda são maltratados 
pelas políticas públicas, pois em algumas escolas não há a distribuição da merenda escolar, 
citando que os discursos são bonitos mas na pratica se deixa muito a desejar, enfatizando 
que quando não há a merenda escolar o aluno sai mais cedo da escola, prejudicando assim a 
sua carga horária, o orador comenta ainda sobre a carga tributária que muito das vezes nos 
sufoca e comenta ainda sobre a questão do transporte escolar e que em determinadas 
comunidades o ônibus escolar já não está mais conduzindo os alunos por motivo de estarem 
com seus vencimentos atrasados, e após comentar sobre o assunto o orador cita que o 
prefeito deve cortar na própria carne. Através de aparte usaram da palavra o vereador 
Eurípedes, que faz defesa as ações do executivo mas reconhece que de fato há uma 
necessidade de cortes. O vereador Marcos Amaral também solicita aparte e comenta sobre 
determinada empresa que vem realizar trabalho no município, mas que não concluiu a obra e 
que se não tomar cuidado corremos o risco de permitir que isso aconteça novamente em 
nosso município e em seguida cita determinadas obras do município que estão paradas há 
muito tempo, e em seguida comenta sobre as eleições que se aproxima e que cerca de 72 
deputados que tiveram votos em nosso município, e em seguida agradece aparte. O vereador 
Adilson Londres também através de aparte cita sobre as questões das pontes danificadas, e 
cita que após esta sessão não procurarmos agir nada vai mudar, e que de fato é preciso 
cobrar. O vereador Francisco Felix voltando novamente com  a palavra cita que todo 
secretário do governo Elias deveria se espelhar na secretaria Sandra Gonzaga, citando que 
na CPL do município há servidores que ganham quase nove mil reais, considerando isso um 
absurdo, e cita que são poucos aqueles que estão interessados no coletivo, mas são muitos 
os interessados no interesse individual, e cita que nunca mais ouviu o SINTEPP reivindicando 
algo e em continuidade solicita para que seja realizada melhorias no bairro laranjal pois 
atualmente com as grandes chuvas que estão caindo causando grandes transtornos aos 
moradores daquela comunidade e em seguida comunica a vinda a Caravana do PROPAZ 
cidadania  em nossa cidade, no dia 10 de maio onde estará sendo oferecido vários serviços 
na área social e da saúde para a comunidade concordiense,  e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. A seguir o senhor presidente dá início a Ordem do Dia 
solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Encaminhamento da 
Resolução nº 12.156, de 02.02.2016 do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que trata 
da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, no exercício de 2003, 
de responsabilidade dos senhores Renato Coradassi (período de 01.01 a 10.07.2003 e 15.09 
a 31.12.2003) e Ricardo Pereira dos Santos (período de 11.07. a 14.09.2003), juntamente 
com Relatório em anexo para a Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização, para  
emissão de parecer. O senhor presidente informa que conforme rege o Art. 267 do Regimento 
Interno desta Casa, esta Comissão terá prazo máximo de quinze dias úteis para emissão de 
parecer. Encaminhamento do Projeto de Lei nº 07/2018 (LDO 2019) e do Projeto de Lei nº 
08/2018 para as comissões competentes da Casa para estudo, analise e parecer dos citados 
projetos; Requerimento nº 13/2018 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral 
que solicita ao Ilmº Sr.  Emmanuel Zagury Tourinho, Reitor da Universidade Federal do Pará 
(UFPA) no sentido de que seja implantado um Polo Universitário da UFPA no município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; o vereador Marcos Amaral usando da palavra informa que 
o mesmo está doando um terreno medindo cinquenta metros de frente por cem metros de 
fundos para a construção do citado polo. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
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presentes. Requerimento nº 14/2018 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 da cidade conhecida como Bairro Novo 
nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 15/2018 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 o mesmo por medidas cabíveis providencie a 
instalação de luminárias, no total de 6 “seis” lâmpadas na região da Rod. PA – 140 KM 37 Via 
Bujaru em frente à casa do Pedro Boca, área rural, neste município de Concórdia do Pará. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 16/2018 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 o mesmo por medidas cabíveis providencie a instalação de luminárias, no total de 6 
“seis”, sendo 3 lâmpadas na Rua Evaldino Bento Celestino e 3 lâmpadas na Rua que passa 
atrás da casa da Vice-Prefeita, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 17/2018 
de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que solicita ao Exmº. Sr. Secretário 
Municipal, de Obras e Transportes  EEddvvaallddoo  PPaaiivvaa  CCeelleessttiinnoo, a inclusão de uma lombada na 
Avenida Independência, 100 metros antes da Igreja Evangélica – Próximo ao canal. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 18/2018 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral e subscrito 
pelos vereadores Elias Santana e Adilson Londres que juntos solicitam ao Exmº. Sr. Edson 
Torres, Diretor de Transito Municipal de Santa Isabel do Pará e ao sr. Aloisio Neves 
Assunção, Inspetor da Policia Federal e Delegado da 1ª Delegacia da PRF – Benevides, 
solicitando a vinda do ônibus-cinema rodoviário da policia rodoviária Federal, para o município 
de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Parecer nº 03/2018 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis 
que após estudo e análise dos projetos de lei nº 05 e 06/2018 é de parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que os mesmos sejam submetidos na sua integra ao plenário para 
votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Parecer nº 01/2018 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços 
Públicos e Meio Ambiente que após estudo e análise dos projetos de lei nº 05 e 06/2018 é de 
parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos na sua integra ao 
plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Projeto de Lei nº 05/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar 
imóvel Urbano para fins de Regularização Fundiária ao Sr. José do Amaral Silva. Em 
discussão. Sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de 
Lei nº 06/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel Urbano para fins de 
Regularização Fundiária a Srª. Milli Lima do Carmo. Em discussão. Sem discussão. 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 e 45 minutos 
na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores;  
Francisco Felix de Souza,  Walber Nogueira e Silva Junior, Fabio Souza de Araujo, Raimundo 
Ferreira Lopes, Marcos Antonio Lima do Amaral, Adilson da Silva Londres e Magnaldo 
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Meneses de Andrade. Estando ausente na sessão o vereador Bruno Pastana Feio 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 03 de maio de 2018. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


