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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2018. 
 
                                       Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, ás 09 horas e 30 minutos da 
manhã, havendo número legal, o presidente da Casa vereador Eurípedes Guimarães informa 
que em virtude do dia da sessão ter recaído em feriado, a mesma será realizada na data de 
hoje por ser o primeiro dia útil subsequente, dando início assim 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; Requerimento nº 20/2018 
de autoria do vereador Marcos Amaral; Oficio nº 015/2018 do Poder Executivo Municipal em 
anexo Projeto de Lei nº 13/2018 que Estabelece diretrizes para a Implantação da Política 
Municipal de Resíduos Sólidos e para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada 
de resíduos sólidos e Projeto de Lei nº 14/2018 que Cria o Departamento Municipal de 
Trânsito (DEMUTRAN) e a Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI) do Município 
de Concórdia do Pará e dá outras providencias, juntamente com mensagens acompanhando 
os dois projetos. 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 continuo o senhor presidente informa que a pedido da Comissão de Orçamento Finanças 
e Fiscalização através do seu presidente vereador Marcos Amaral, será cedido nesta sessão 
a Tribuna Popular ao senhor Belmiro Vasconcelos Cunha, para que o mesmo possa 
esclarecimentos sobre propostas de ajustes técnicos administrativo e financeiro na área da 
educação municipal. Sendo o pedido aprovado pela plenária, o senhor presidente concede a 
Tribuna ao senhor Belmiro Vasconcelos, servidor público municipal que após os devidos 
cumprimentos agradece o convite recebido e esclarece que quando o mesmo foi secretário de 
educação no ano de 2013/2014 citou sobre um levantamento que o mesmo fez na época em 
que foi secretário de educação foi detectado que o município se pagava mais do que se 
arrecadava na área da educação, fazendo assim uma explanação atual das despesas na área 
da educação, enfatizando que a cada ano a tendência dos valores de pagamento salarial é 
aumentar, comentando ainda sobre o processo das gratificações aos servidores da educação, 
caracterizando que atos administrativos e quem tem que fazer os reajustes é o executivo, 
mencionando que na lei do PCCR da educação trata sobre essas gratificações, citando que 
há profissionais da educação que acumulam vínculos com outras esferas e que lhe é 
permitido por compatibilidade de horário. O vereador Marcos solicita a palavra e enfatiza que 
foi expandido a nível dos educadores que os vereadores iriam reduzir os seus salários, 
surgindo assim um embate entre a categoria e os vereadores legislativos, enfatizando que é 
necessário ter cuidado para não “matarmos” ninguém. O senhor Belmiro voltando com a 
palavra cita que esse problema já vem de longo tempo, citando que é preciso criar mecanismo 
para que se resolva a situação de uma forma aprazível a todos. O orador faz ainda a leitura 
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de uma planilha acerca das funções acumulativas dos servidores da educação, mencionando 
ainda acerca dos programas da educação. O vereador Marcos Amaral agradece a explanação 
do senhor Belmiro, no qual apresentou novos mecanismo que podem contribuir para 
solucionar o impasse gerado por esta situação. Citando que foi de grande avalia o 
pronunciamento do senhor Belmiro. O vereador Francisco Felix indaga ao senhor Belmiro se o 
mesmo veio prestar as informações em defesa do governo ou simplesmente preocupado com 
a situação. O Senhor Belmiro esclarece que está aqui como cidadão, mas que também está a 
pedido do presidente da Casa, atendendo pedido do presidente da Comissão de Orçamento 
da Casa, vereador Marcos Amaral. O vereador Felix cita que na época em que o senhor 
Belmiro foi secretário de saúde, já era alertado por determinadas pessoas do governo acerca 
dos problemas que hoje estão ocorrendo na área da educação, mencionando que está na 
hora de ter menos conversas e passar de fato a agir para resolver a situação, citando que 
nunca viu tal situação acontecer em nosso município onde servidores da educação estão 
tendo sua energia cortada por falta de pagamento e outros agravos que estão ocorrendo, 
citando que conforme está sendo repassado os valões, nem a categoria dos 40 e dos 60 por 
cento designado para o pagamento dos servidores não era para estar nessa situação, 
enfatizando que a atual crise na área da educação está se tornando gravíssimo agindo em 
forma de efeito dominó. O orador espera que a sua explanação tenha contribuído para a 
solução dos problemas na área da educação citando que apontou alguns caminhos que se 
forem aceitos pela administração atual pode resolver na sua maioria os problemas gerados, 
informando que não tem nenhuma competência acerca da gerencia dos recursos financeiros 
atuais da educação. O vereador Fabio do hospital cita que quando se mexe no salário de um 
determinado servidor vai gerar um impacto afetando assim várias áreas do cotidiano, citando 
que este não é momento de cortar o salário dos servidores da educação, e que os cortes 
devem acontecer em outros setores do governo. O vereador Belmiro informa que estará 
assumindo o Setor de Tributos no executivo o qual fará parte de mais uma etapa na sua nova 
caminhada e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O presidente da 
Casa agradece a presença do senhor Belmiro e em seguida o senhor presidente concede a 
palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador Jagunço   que de início 
cumprimenta os presentes e comenta que foi cobrado para que a ponte do km 10 seja 
recuperado sendo que a secretaria de obras já está tomando providencias sobre o assunto, e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Fabio 
do Hospital que também cumprimenta os presentes e citando sobre a crise na educação 
municipal, menciona que não se deve jogar toda a responsabilidade em cima do novo 
secretário de educação, pois o mesmo tem um superior que é o executivo, citando que é 
necessário acabar com os acordos na apolítica pois depois isso vai refletir nas diversas áreas 
tais como saúde, e educação. E sem seguida agradece logo a oportunidade. A seguir usa da 
tribuna o vereador Marcos Amaral que após os devidos cumprimentos menciona que os 
papeis se inverteram e que não devemos apagar a história dos nossos professores, 
enfatizando que não é contra nenhum professor, mas também não é a favor do que está 
errado, comentando que a crise não está atingindo só os servidores da educação, mas sim 
todo o município, acreditado que é necessário sentarmos e tentar resolver a situação. Através 
de aparte o vereador Felix cita que a busca pela solução da crise deve ser técnico, político e 
jurídico, mencionando que não foi o senhor Charles que criou a situação, apenas passaram 
para ele o problema, no qual poderá sair como o grande vilão ou como solucionador do 
problema. O vereador Marcos voltando com a palavra agradece logo em seguida. Com a 
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palavra o vereador Coco que após cumprimentar os presentes menciona acerca de dois 
projetos de lei que está entrando na pauta desta sessão, sendo o do DEMUTRAN e o do 
resíduo solido todos do executivo municipal, enfatizando assim da importância desses 
projetos para o futuro de nosso município, mencionando ainda os pareceres de sua comissão 
que serão votados nesta sessão, fazendo assim um discurso acerca das matérias na pauta. 
Em seguida o orador comenta sobre a questão da educação, citando que hoje se encontra em 
uma situação delicada, mas informa que se encontra também tranquilo consciente do que o 
mesmo já fez pela área da educação, colaborando inclusive na formação do PCCR da 
educação, mencionando que na gestão anterior o governo cortou algumas gratificações da 
educação, deixando o problema para o governo atual, enfatizando ainda que os debates tem 
sido extensivo e exaustivo em prol da situação, informando que até o momento não foi 
efetuado nenhum tipo de corte informando também que o papel da câmara é fiscalizar, quem 
pode agir nessa área é o poder judiciário, enfatizando que na realidade não está acontecendo 
debate, a categoria está agindo de uma forma estratégica tornando assim essa estratégia de 
uma forma política, o orador enfatizou que as mesmas pessoas que tiveram a oportunidade 
de resolver o problema e não fizeram hoje estão debatendo o assunto, causando assim um 
desgaste político enfatizando que devemos ser mais coerentes sobre o assunto, mencionando 
que diversas pessoas relacionados na área da educação  se esforçaram para resolver o 
problema mas não conseguiram, causando assim uma euforia nos presentes na plenária, 
quase tumultuando a sessão. O presidente da Casa solicitou a calma na plenária, pois caso 
contrário o mesmo irá suspender a sessão.  O vereador Coco voltando com a palavra cita que 
não está dizendo para cortar direitos dos servidores, assim como os demais vereadores da 
casa também não são a favor dessa ação, citando que se chegar na Casa algum projeto 
relacionado a cortes o mesmo como presidente da comissão de Constituição e Justiça irá 
analisar a matéria e que isso não vai mais se resolver na base do grito, mencionando que de 
sua parte não há nenhum rancor contra ninguém, mencionando assim a importância da classe 
dos professores para o município e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Paulo Paiva que após os devidos cumprimentos cita 
sobre a situação atual pelo qual o município está passando, caracterizando como um 
momento delicado, enfatizando que o caminho para a solução é o diálogo, citando que é fácil 
alguém se aproveitar do momento para arrancar aplausos da categoria dos servidores da 
educação, citando que é necessário analisar bem a situação, citando que é legitimo o direito 
de cada cidadão. O tribuno em seguida sobre a implantação de sistema de cloro que será 
implementado nos sistemas de abastecimento de agua de nosso município, através da 
FUNASA e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O presidente da Casa 
usando da palavra cita que não é correto o vereador Fabio estar colocando o povo contra o 
executivo, havendo em seguida um Pinga Fogo entre o vereador Eurípedes Guimaraes e o 
vereador Fabio do Hospital, que revidou as palavras do vereador Eurípedes citando que não 
tem rabo preso com ninguém, nem com a câmara e nem com o executivo, havendo assim 
uma extensa discussão entre ambos. Após a calma dos ânimos entre ambos, o senhor 
presidente dá início a Ordem do Dia fazendo o Encaminhamento dos Projetos de Lei nº 13 e 
14/2018 para as Comissões competentes da Casa, para estudo, análise e parecer dos citados 
projetos, e em continuidade solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; 
Requerimento nº 20/2018 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 implantação de energia elétrica na área 
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conhecida como Bairro Novo Paraiso, espaço urbano da cidade de Concórdia do Pará. Em 
discussão: sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 
04/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e análise 
dos projetos de lei nº 09, 10, 11 e 12/2018 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade 
e que os mesmos sejam submetidos na íntegra ao plenário para sua votação. Em discussão: 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 02/2018 da 
Comissão de Política urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, que após 
estudo e análise dos projetos de lei nº 09, 11 e 12/2018 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que os mesmos sejam submetidos na íntegra ao plenário para sua votação. Em 
discussão: sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 
03/2018 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social, que após estudo e análise do 
projeto de lei nº 10/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja 
submetido na íntegra ao plenário para sua votação. Em discussão: sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 09/2018 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a alienar imóvel Urbano para fins de Regularização fundiária ao Sr. 
Edson Maciel Peniche. Em discussão: sem discussão. Em votação; aprovado por 8 votos a 
favor, alcançado assim o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara. Projeto de 
Lei nº 10/2018 de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes que Institui o “Campeonato 
Municipal de Canoagem e Rabeta” no cronograma anual de atividades esportivas realizadas 
do Município de Concórdia do Pará e dá outras providencias. Em discussão: sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 11/2018 que autoriza 
o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel Urbano para fins de Regularização fundiária ao 
Sr. Antonio Vagnilson Chaves Laurentino. Em discussão: sem discussão. Em votação; 
aprovado por 8 votos a favor, alcançado assim o voto favorável de dois terços dos membros 
da Câmara. Projeto de Lei nº 12/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar 
imóvel Urbano para fins de Regularização fundiária ao Sr. Antonio Vagnilson Chaves 
Laurentino. Em discussão: sem discussão. Em votação; aprovado por 8 votos a favor, 
alcançado assim o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara. Parecer nº 05/2018 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise à 
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 providencias, é de parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que a referida Emenda seja submetida ao plenário para sua votação. 
Em discussão: sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes. 
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 onde fica alterada a redação do caput do artigo 42 da Lei Orgânica do 
Município de Concórdia do Pará, acrescenta §§ 1º e 2º, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 42 - A Mesa da Câmara Municipal será composta de um Presidente, um 1° 
Secretário, e um 2° Secretário, eleitos para um mandato de dois anos”. § 1° – Os membros da 
Mesa poderão concorrer à recondução para qualquer cargo nas eleições subsequentes, 
sendo vedado a reeleição somente do presidente dentro da mesma Legislatura. O Parágrafo 
Único passa a ser o § 2°. Em discussão: com a palavra o vereador Francisco Felix que 
ressalta a falta de coerência a citada emenda vetar o presidente atual de concorrer à 
reeleição, citando que na sua opinião o correto é deixar permanecer como está o citado artigo, 
pois cita que dessa forma está tirando o direito legal do presidente atual também concorrer. 
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Com a palavra o vereador Bruno Pastana que enfatiza que a proposta de Emenda 
apresentada foi bastante dialogada com os demais colegas vereadores sendo assim de 
consenso a referida emenda, pois a mesma obteve o mais que necessário das assinaturas 
para entrar na pauta. O presidente da Casa esclarece que a citada emenda está sendo 
liberada pela comissão competente para a deliberação do plenário, informando que conforme 
rege o artigo 59 da nossa Lei Orgânica, a proposta de 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, colocando 
assim a referida Emenda em votação. A citada emenda obtém 7 (sete) votos a favor e 1 (um) 
voto contra, sendo este voto do vereador Francisco Felix que votou contrário à aprovação da 
emenda. O presidente da Casa informa que conforme rege o item II do artigo 23 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, o presidente da Câmara poderá exercer do seu voto 
quando a matéria exigir, para sua aprovação, voto favorável de dois terços dos membros da 
Câmara, exercendo assim nesse caso o uso do seu voto, ficando a Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica Municipal de Concórdia do Pará aprovada em primeiro turno por 8 (oito) votos a 
favor e 1 (um) voto contra. 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 50 minutos na qual além da Mesa 
acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, 
Fabio Souza de Araujo, Raimundo Ferreira Lopes, Marcos Antonio Lima do Amaral, Bruno 
Pastana Feio e Magnaldo Meneses de Andrade. Estando ausente na sessão o vereador 
Walber Nogueira e Silva Junior e 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 14 de junho de 2018. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


