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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2018. 
 
                                       Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos sete dias do mês de junho 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 Projetos de Lei nº 11 e 12/2018 
que dispõe sobre autorização para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária 
juntamente com mensagens em anexo; Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 
01/2018 que Altera o artigo 42 da Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre a eleição da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Concórdia do Pará e dá outras providências; Oficio nº 
06/2018 do Conselho de Alimentação Escolar solicitando a esta Casa para que seja criado a 
Lei que dispõe sobre o referido Conselho. 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 Coco que após os devidos cumprimentos cita sobre a 
presença dos servidores da educação na plenária, citando sobre que sempre esteve presente 
nessas reivindicações demostrando assim o seu apoio, e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Em continuação o senhor presidente informa coloca para a 
liberação do plenário para o uso da Tribuna Popular  nesta sessão, sendo assim concedido  
pelos demais vereadores, o senhor presidente convida para fazer uso da Tribuna Popular o 
senhor   Paulo Sergio Pereira da Silva, Coordenador de Formação Sindical que após os 
cumprimentos, que esclarece os motivos da greve da educação em virtude do atraso do 
salário referente ao mês de abril, citando sobre os recursos que o município já recebeu 
através do FUNDEB e mesmo assim os salários não foram pagos e que até o momento o 
prefeito não conseguiu explicar no que esse dinheiro foi gasto, sendo que até o momento o 
SINTEPP ainda não recebeu nenhuma posição da SEMEC municipal, não aceitando a 
justificação dos atrasos dos salários da educação, citando ainda o não repasse dos 
consignados ao banco e nem o INSS, os mesmos solicitam aos vereadores da Casa para que 
procurem averiguar esta situação, citando ainda que a paciência solicitada pelo governo 
esgotou-se. O tribuno cita que esta Casa tem a responsabilidade de apurar essa situação, e 
que este problema vem ocorrendo desde o ano passado. Depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. A seguir a Tribuna Popular é concedida ao senhor Urbano Luz que 
de início se apresenta aos presentes contando em seguida a sua biografia na vida política e 
social tanto nesse município quanto em outros municípios de nossa região,  e que agora é 
domiciliado neste município desde o ano de 2014, agradecendo assim a homenagem 
recebida por esta Casa de Leis no final do ano passado quando foi homenageado com o 
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recebimento de Título de Cidadão Concordiense de nosso município, fazendo assim a 
apresentação de um livro publicado de autoria do seu filho, senhor Edmilson Luz residindo 
atualmente em Belém. Depois de mais algumas palavras o orador agradece a oportunidade. 
Ato contínuo a palavra é concedida aos vereadores. Com a palavra o vereador Marcos 
Amaral  que após os devidos cumprimentos comenta sobre a idade alguns vereadores desta 
Casa ao TCM no objetivo de receber mais informações acerca do processo relativo a 
prestação de contas do poder executivo do ano de 2003, de responsabilidade do senhor 
Renato Coradassi e senhor Ricardo Pereira, sendo assim concedido as informações 
necessários para o analise da sua Comissão. Em prosseguimento o orador cita sobre o 
pronunciamento do representante do SINTEPP na tribuna enfatizando que  em uma reunião 
realizada foi explicado a categoria os problemas pelo qual o município está passando, e 
explica que a comissão de educação desta Casa não tem nenhuma autonomia em realizar 
cortes salariais dos servidores da educação, citando que não se pode passar 
responsabilidades ao vereadores no qual os mesmo não tem autonomia, enfatizando que esta 
Casa não está omisso aos problemas da educação, mas acredita que deve-se chegar a um 
acordo e que as reivindicações do SINTEPP estão sendo analisadas, e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Jagunço que dá as 
boas-vindas aos representantes da educação na plenária e enfatiza que não é contra as 
reivindicações da categoria, demostrando assim o seu apoio a classe da educação, mas 
ressalta que se sente ofendido quando alguém diz que o vereador não faz nada, enfatizando 
assim da luta diária dos vereadores em prol das necessidades da população e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Fabio do 
Hospital, que após os devidos cumprimentos ressalta que na maioria das reivindicações 
sempre é a questão salarial, citando que na verdade sempre se coloca a culpa na crise, 
solicitando para que os candidatos sejam analisados com mais cautela, demostrando assim o 
seu apoio a classe dos servidores da educação e logo depois agradece a oportunidade. Em 
continuação com a aprovação do plenário a palavra é concedida ao senhor Jonas Aguiar 
vereador presidente da Câmara Municipal de Tomé Açu, no qual está nesta Casa fazendo 
uma visita aos nobres vereadores no qual se deparou comas reivindicações dos servidores da 
educação, enfatizando que o mesmo é um defensor da educação, solicitando aos vereadores 
desta Casa para que os mesmos façam a sua parte, agradecendo logo em seguida. Com a 
palavra o vereador Junior Martins que após os devidos cumprimentos cita que o desgoverno 
se instalou nesse município, pois devido a falta de planejamento está causando todos esses 
transtornos, e denuncia sobre um determinado servidor da prefeitura ter usado um trator 
público no final de semana, indagando quem liberou esse trator. Citando que o citado servidor 
deve ser penalizado por esta inflação. E comentando sobre a questão da saúde cita que mais 
alguém perdeu a vida na cidade em virtude da situação precária na questão do atendimento 
na área da saúde municipal. Através de aparte o vereador Fabio do Hospital cita que falta 
coisas básicas no hospital, como por exemplo, mulheres gravidas que precisam fazer os seus 
exames e não estão sendo atendidas, mencionando ainda outros casos na área da saúde que 
vem ocorrendo no município, agradecendo em seguida a aparte. O vereador Junior Martins 
voltando com a palavra cita que a saúde é prioridade, não podendo fazer nenhum tipo de 
corte nessa área. E em continuidade comenta sobre um buraco que abriu em um determinado 
local da cidade colocando assim em risco de pedestres que trafegam por ali. O orador cita que 
os recursos gastos no canal do onça foi um gasto perdido, pois enquanto isso o salário dos 
servidores da educação estão atrasados, citando que tudo isso está acontecendo por falta de 
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planejamento do governo, e comentando sobre os servidores da educação, cita que todo 
trabalhador é digno de seu salário, comentando assim sobre a atual situação que a classe da 
educação estão enfrentando. Através de aparte o vereador Marcos faz a leitura de um 
Requerimento aprovado na sessão anterior onde é solicitado para a agencia bancária não 
efetue o desconto de dois consignados simultaneamente dos servidores da educação em 
virtude dos mesmos não terem nenhuma culpa ao referido atraso, sendo que por 
consideração o banco atendeu o citado pedido, com exceção dos empréstimos feitos no cash. 
O vereador Junior Martins voltando novamente com a palavra agradece pelo motivo do banco 
ter acatado o citado pedido e indaga qual será o jogo do executivo, pois o mesmo não está 
repassando o desconto em consignado dos servidores públicos, e em seguida critica o valor 
salarial do diretor de uma escola que chega a quase treze mil reais. Através de aparte o 
vereador Eurípedes apresenta defesa a algumas questões levantadas pelo vereador Junior 
Martins, no qual se admira de que o nobre vereador agora está muito preocupado com a 
educação, sendo que na legislatura anterior no havia essa preocupação e que também se 
admira de o vereador criticar as obras do canal do onça, explicando assim as necessidades 
de realizar aquela obra. O vereador Junior Martins novamente com a palavra comenta que de 
fato há servidor público ganhando mais do que a vice-prefeita citando que o discurso de que 
estão começando agora já não vale mais, colocando-se a disposição da categoria da 
educação, agradecendo em seguida a oportunidade. Com a palavra o vereador Francisco 
Felix que após os devidos cumprimentos comenta que a manifestação da classe educacional 
era para estar mais forte, e cita que de fato o que está faltando é gestão municipal, citando 
que a oposição não interviu quando o governo municipal fez o censo escolar buscando mais 
alunos para que assim aumentasse  a receita do FUNDEB, e após fazer uma análise contábil 
das receitas do FUNDEB, cita que não se pode mais continuar a enganar o povo, pois isso 
não funciona mais, mencionando que hoje uma gestão pode levar o gestor á prisão, citando 
que o gestor não pode fazer acordo envolvendo dinheiro da educação e nem da saúde, 
citando assim a lei da responsabilidade fiscal, e cita que é necessário cortar gastos no 
executivo,  e citando sobre o conselho da merenda escolar cita que o mesmo não está 
exercendo seu papel corretamente, mencionando assim algumas falhas que foram 
encontradas na merenda escolar, mencionando que no cardápio está uma coisa e na 
realidade estava sendo servido outro tipo de merenda menos inferior, e em continuidade cita 
sobre os consignados dos servidores não estarem sendo repassados a instituição financeira 
trazendo assim serias consequências ao servidor público, solicitando para que os mesmos 
fiscalizem e que não tenham medo, pois os mesmos estão amparados por lei e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Paulo Paiva que 
após os devidos cumprimentos cita que o momento não é dos mais agradáveis, fazendo 
assim um discurso acerca de que na realidade o que devemos fazer é buscar uma solução 
para resolver o problema e não somente criticar, havendo em seguida um debate acerca de 
acusações e defesa da crise da educação envolvendo os vereadores Paulo Paiva e Francisco 
Felix. Através de aparte o presidente da Casa cita que de fato tem de se fazer gestão, e cita 
que em nenhum momento vai tentar enganar a categoria da educação. O vereador Paulo 
Paiva voltando com a palavra cita que em nenhum momento esta Casa é contra os 
educadores, e que o que está em jogo nesse momento é a própria educação que não pode 
ser afetada, enfatizando que em nome do dialogo se chegará a uma solução, e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. O vereador Felix usando novamente da 
palavra cita sobre a Emenda a Lei Orgânica Municipal cita que na sua opinião não é viável 
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uma emenda nesse momento, propondo para que não haja nenhuma alteração na Lei 
Orgânica. O Presidente cita que a emenda será encaminhada para Comissão de Constituição 
e Justiça. A seguir o senhor presidente dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro 
secretário a leitura da matéria em pauta; Encaminhamento dos Projetos de Lei nº 11 e 
12/2018 e Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/2018 para as Comissões 
Competentes da Casa; O senhor presidente informa que conforme rege o artigo 59 da nossa 
Lei Orgânica Municipal, a mesma será emendada mediante proposta de um terço no mínimo,             
(4 vereadores) dos membros da Câmara Municipal; (ítem II do art. 59), sendo que a emenda 
apresentada obteve nove assinaturas, e que no Parágrafo 1º do artigo 59 rege que a citada 
emenda será votada em dois turnos com o interstício mínimo de dez dias, considerando-se 
aprovada quando obtiver em ambos, o voto favorável de dois terços (8 vereadores) dos 
membros da Câmara Municipal. A proposta está sendo encaminhada para Comissão de 
Constituição e Justiça para estudo, análise e parecer da citada matéria. 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; 
Walber Nogueira e Silva Junior, Francisco Felix de Souza, Fabio Souza de Araujo, Raimundo 
Ferreira Lopes, Marcos Antonio Lima do Amaral, Adilson da Silva Londres, Bruno Pastana 
Feio e Magnaldo Meneses de Andrade. 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 07 de junho de 2018. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


