
ESTADO DO PARÁ 
         CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
       Av. Marechal Deodoro da Fonseca s/nº- E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

CEP: 68.685-000  Concórdia do Pará - PA 

 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2017. 
 
                                     Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, ás 10 horas 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 lendo em Salmos 11.17. 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; oficio nº 040/2017 do poder Executivo Municipal em anexo 
Projeto de Lei nº 05/2017 que dispõe sobre a abertura de Crédito Especial no Orçamento 
Fiscal e da Seguridade social e altera o art. 8º da Lei nº 832/2016 (LOA 2017) juntamente 
com mensagem. 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. Com a palavra o vereador Marcos Amaral que 
retificou a ata, solicitando para que seja retificado a sua fala, ressaltando que o mesmo só 
comentou sobre o matadouro público do município. O senhor presidente colocou a referida 
ata em votação sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Em 
continuidade o senhor presidente concede a palavra ao plenário que de início pronunciou-
se o vereador Marcos Amaral que após os devidos cumprimentos cita o seu projeto que 
está sendo elaborado relativo a proteção sobre escalpelamento, enfatizando assim sobre 
os perigos que ocorre nos barcos de nossos rios e igarapés e solicita para que seja 
solicitado ao poder executivo revisão e manutenção dos veículos de transportes a cada 
seis meses justificando assim o seu pedido, e em seguida cita nota de pesar à família do 
senhor Antenor que teve sua vida brutalmente ceifada, deixando assim viúva e filhos 
menores indagando até onde vai a criminalidade em nosso município, e solicita uma 
audiência pública para tratarmos sobre a violência em nossa região e que seja tomado as 
devidas providencias sobre o assunto, indagando quem será a próxima vítima, enfatizando 
que não podemos ficar refém de pessoas bandidas. Através de aparte o presidente da 
Casa cita que em conversa com um vereador de Acará e já buscando apoio das demais 
câmaras municipais de nossa região para que seja realizado uma audiência para assim se 
discutir sobre o índice da violência em nossa região. O vereador Marcos voltando com a 
palavra cita novamente sobre a questão da comunidade do Curuperé sobre a questão 
posto de saúde daquela comunidade que nunca foi concluído e que após funcionar por um 
período de tempo, hoje já não funciona mais, e assim esta comunidade está fazendo suas 
reivindicações. O orador comenta ainda sobre a reunião realizada   em um determinado 
local, onde cita que foi ofendido e que por este motivo de hoje em diante não responderá 
pelas suas palavras, pois o mesmo não aceita tiro amigo, agradecendo assim a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Walber Junior que após os devidos 
cumprimentos cita também sobre a questão do transporte escolar mencionando que 
também é viável nos ônibus de transporte escolar tenha um ajudante em virtude de ter 
muitas crianças que vem do espaço rural. O tribuno também comenta sobre o brutal 
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assassinato do senhor Antenor, enfatizando que de fato é necessário se tomar 
providencias sobre o assunto. Em continuação o orador comenta sobre a atual situação do 
município, pois disse o orador, Concórdia está regredindo em determinadas situações, 
citando como exemplo crianças que estão estudando em locais fora do ambiente escolar, 
informando que o governo anterior deixou cerca de sete escolas em fase de conclusão 
para serem inauguradas. Através de aparte o vereador Magnaldo indaga ao vereador o 
local onde está sendo funcionando essa forma de ensino fora de sala de aula. O vereador 
Junior Martins cita que isto está ocorrendo na região do Jutaí. O vereador Adilson Londres 
também através de aparte cita que desconhece locais na região do Jutaí que estejam 
nesta situação, citando que de fato deve ser apurado o local exato desta possível 
irregularidade, criticando ainda a ausência de uma ambulância no hospital municipal e que 
em virtude do atraso de atendimento médico uma pessoa veio a falecer, citando que por 
este motivo o mesmo sente-se de luto em virtude da atual situação do município. Através 
de aparte o presidente da mesa cita sobre as ambulâncias deixadas pelo antigo gestor que 
na sua maioria estavam sucateadas, citando assim sobre outras áreas da saúde que 
segundo o orador o antigo gestor deixou em uma situação delicada e indaga ao vereador 
Walber Junior se é possível organizar um município em apenas quatro meses de gestão. 
O vereador Walber Junior voltando novamente com a palavra cita que de fato existem as 
dificuldades, mas cita que tem as prioridades comentando que nesses casos quatro meses 
de gestão este novo governo não fez sequer licitação para merenda escolar e que há 
escolas ainda no espaço rural que não chegou a merenda escolar e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usou da tribuna o vereador Paulo 
Paiva  que também cumprimenta os presentes  e cita que devemos ser sinceros e não 
usar palavras fantasiosas e relembra que o povo já rejeitou a administração do governo 
anterior e cita sobre alguns materiais que sumiram de uma determinada escola em 
construção do espaço rural e que os mesmos foram comprados com recursos do FUNDEB 
enfatizando que não se resolve todos os problemas do município em apenas trinta dias, 
enfatizando que é necessário estarmos unidos e transparentes para assim chegarmos a 
algum objetivo após mais comentários sobre o assunto o orador agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses que após os devidos cumprimentos cita 
sobre a palestra do professor Canuto na escola Guadalupe, onde através de uma análise o 
mesmo apresentou um relatório mostrando o estado decadente em que se encontra o 
nosso município e que provavelmente podem serem tomadas medidas drásticas, 
agradecendo assim ao presidente desta Casa pela colaboração e apoio a palestra 
realizada concernente a reforma da previdência, citando sobre o retrocesso na reforma 
trabalhista citando sua preocupação relativo ao agricultor familiar que será um dos maiores 
prejudicados com esta reforma citando que há uma solução para resolver este problema; 
guerra social, somente isso pode frear a aprovação da reforma da previdência. Em 
seguida o vereador solicita ao vereador Walber Junior o local exato da escola onde as 
crianças estão estudando fora de sala de aula, e relembra que o vereador Junior Martins 
prometeu a algumas sessões passadas comprovar os recursos deixados pela antiga 
administração no valor de cerca de quatro milhões de reais e cita que o vereador Junior 
Martins está usando transportes de Acará para atender pessoas de nosso município 
enfatizando que em virtude disso vai faltar naquele município, citando que não há 
necessidade de buscar ambulância em outro município, pois em nosso município mesmo 
quando há ausência de ambulância ainda existem taxi para conduzir um paciente em 
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estado grave para outros hospitais e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Francisco Felix de Souza que após os devidos 
cumprimentos citas sobre o projeto de lei do poder executivo que está pauta onde o 
prefeito requer para que o mesmo seja aprovado em caráter de urgência e que após os 
esclarecimentos jurídicos pelo poder executivo o mesmo concede parecer favorável a 
aprovação do citado projeto. O orador discursa ainda sobre o nosso regime brasileiro, 
fazendo assim um retrospecto histórico dos regimes que já passaram pelo nosso país e 
que o regime militar destacou-se, sendo reprovada apenas a censura do povo não poder 
se manifestar, e que em virtude dos grandes políticos que desviaram recursos do nosso 
país hoje a nossa previdência necessita ser reformulada, mas que esta reformulação 
precisa ser mais bem analisada, repudiando assim os políticos que para se elegerem 
dizem que vão lutar pela pobreza, mas garante que o nosso regime democrático é o 
melhor regime que um país pode ter. o orador fala em seguida sobre a revisão da lei 
Orgânica de nosso município que está sendo revisada por uma Comissão Especial e que 
no máximo até o final deste ano esta Lei orgânica revisada estará sendo votada e que 
dentro deste projeto esta comissão estará realizando  visitas a algumas câmaras 
municipais de nossa região. O orador comenta ainda sobre a questão da segurança 
relembrando que no início deste novo governo aplaudiu a ação do reforço dado na 
segurança municipal, mas que depois cessou, citando havia melhorado bastante a questão 
da segurança em nosso município. O tribuno cita ainda sobre a questão da saúde 
municipal citando que atualmente os médicos estão enviando a maioria dos pacientes para 
o pronto socorro, enfatizando que se não gerar internação o município não gera recursos 
financeiros suficientes, sendo que isto é um debate difícil acreditando que cada de nós 
deve fazer sua parte e defende o vereador Junior Martins quando o mesmo trouxe uma 
ambulância de outro município para socorrer um paciente em estado grave, enfatizando 
que o debate da saúde é extenso. No termino o vereador cita que está visitando todos as 
escolas do município e que após as averiguações o mesmo apresentará o seu relatório 
desta nova gestão e cita que os acordos políticos efetuados por esta nova gestão estão 
difícil de serem cumpridos enfatizando que não se pode justificar a ausência de 
determinados trabalhos colocando a culpa na antiga administração  e critica sobre a 
locação de casas e veículos em excesso provavelmente para serem cumpridos 
determinados acordos efetuados  e solicita para que a merenda chegue de fato nas 
escolas e critica professores que tem somente cem horas de aula e há outros que tem 
duzentas horas de aulas, tomando assim espaço de pessoas que capacitadas para as 
duzentas horas, e em relação a questão da reforma da previdência, o mesmo indaga quem 
quebrou a previdência, respondendo que foram as próprias gestões que quebraram a 
previdência e não o povo, e ressalta do diagnostico apresentado pelo professor Canuto 
não foi diferente de alguns anos atrás, e que por esse motivo há a possibilidade de muitos 
servidores contratados neste ano serem demitidos, enfatizando que esse é o preço a ser 
pago pelos erros constados no passado quando foi realizado concurso público com 
excesso de professores gerando assim excesso de professores concursados e relata que 
se preocupa com a forma que está se matriculando crianças para estudarem sem um 
acompanhamento de pessoas capacitadas para esta área, citando que apesar de ser 
oposição, mas sua oposição é com responsabilidade  que isto faz parte da democracia 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. 
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Com a palavra o vereador Eurípedes Guimarães que também cumprimenta os presentes 
informa que há momentos que o mesmo não concorda com determinadas atitudes, pois 
não foi informado as matriculas necessárias no censo escolar, citando que o governo 
anterior é o principal culpado pela situação atual do município, informando novamente 
sobre o desconto efetuado pelo INSS em virtude de dívida do antigo gestor, enfatizando 
que é grave a situação municipal e que é necessário reconhecer isto, mas enfatiza que 
está à disposição para enfrentar os desafios mas que é necessário salvar o município e 
respondendo a pergunta efetuada pelo vereador Felix acerca da iluminação pública explica 
que a licitação foi cancelada explicando assim os motivos deste cancelamento 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 do 
expediente em pauta, que obteve o seguinte assunto; Projeto de Lei nº 05/2017  de autoria 
do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a abertura de Crédito Especial no 
Orçamento Fiscal e da Seguridade social e altera o art. 8º da Lei nº 832/2016 (LOA 2017), 
o senhor presidente ressalta que dada a urgência que o caso requer, o mesmo será 
tramitado em regime de urgência urgentíssima, conforme solicitação do governo municipal, 
sendo assim o senhor presidente concede um espaço de dez minutos para que as 
comissões competentes da Casa emita parecer sobre a matéria em pauta. Após o termino 
de o espaço cedido para as comissões analisarem o projeto, o senhor presidente solicita 
ao primeiro secretário a leitura do parecer apresentado. Parecer conjunto da Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização e Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 
Leis ao Projeto de Lei nº 05/2017 que dispõe sobre a abertura de Crédito Especial no 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente e altera o art. 8º da Lei nº 832/2016 
(LOA 2017) e dá outras providencias. Em discussão; com a palavra o vereador Magnaldo 
Meneses, que na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça   informa 
que o projeto foi elaborado em consonância com a Lei orgânica Municipal e a Constituição 
Federal, e que o mesmo observa os ditames da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), sendo destacado ainda que a solicitação de abertura de 
Crédito Especial no valor de seiscentos e cinquenta mil reais visa atender programa não 
contemplado no Orçamento Fiscal em vigor, conforme classificação funcional especificada 
no projeto em pauta, citando também que o projeto visa ainda alterar o art. 8º da Lei 
Municipal nº 832/2016 tendo em vista a fragmentação das dotações orçamentárias, bem 
como a falta de dotações especificas para determinadas finalidades, assim como constam 
dotações com valores insignificantes, provocando a inviabilização dos serviços públicos 
essenciais à população de nosso município, considerando ainda que a proposição veio 
acompanhada dos anexos necessários à sua aprovação, e que diante dos argumentos 
apresentados não se viu nada que obste a regular tramitação do Projeto em apreciação, 
considerando assim o mesmo constitucional, legal, dentro da regimentalidade, e que por 
este motivo  a Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis em conjunto com a 
Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização decidiu por unanimidade encaminhar o 
projeto de lei nº 05/2017 ao plenário para deliberação, votando favorável a votação da 
matéria. Não havendo mais pronunciamento do plenário, o senhor presidente colocou o 
parecer em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 
05/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a abertura de Crédito 
Especial no Orçamento Fiscal e da Seguridade social no valor de seiscentos e cinquenta 
mil reais e altera o art. 8º da Lei nº 832/2016 (LOA 2017). Em discussão. Sem discussão. 
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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 30 minutos na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes 
Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, Magnaldo Meneses de Andrade, Walber 
Nogueira e Silva Junior e Marcos Antonio Lima do Amaral. Estando ausente na sessão os 
vereadores Fábio Souza de Araújo, Bruno Pastana Feio e Raimundo Ferreira Lopes 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 20 de abril de 2017. 
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