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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
                                            

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

Aos vinte e nove dias do mês de novembro ano de dois mil e dezoito, ás 09 horas e 30 
minutos da manhã, havendo número legal, no Pequeno Expediente, o presidente da Casa 
vereador Eurípedes Guimarães invocando as bênçãos de Deus, deu início a esta sessão 
ordinária, solicitando ao vereador Marcos Amaral a leitura de um texto bíblico, e 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 solicita ao primeiro secretário 
a leitura do expediente em pauta que obteve os seguintes assuntos; Projetos de Decreto 
Legislativo nº 03 e 04/2018 que concede Título Honorífico de Cidadão de Concórdia do Pará, 
a pessoas do município pelos seus relevantes serviços prestados ao município na área da 
agricultura; Projeto de Resolução nº 03/2018 que altera o dispositivo do Art. 1º da Resolução 
nº 01/2018 que dispõe sobre o valor dos Subsídios dos vereadores e dá outras providencias; 
Parecer nº 02/2018 de Comissões em conjunto ao Projeto de Lei nº 32/2018; Emenda Aditiva 
ao Projeto de Lei nº 32/2018; Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 32/2018; Solicitação 
de uso da Tribuna Popular pelo senhor José de Oliveira. 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 deu início ao 
Grande Expediente, concedendo de início o espaço na tribuna Popular ao senhor José de 
Oliveira, escritor e ambientalista que comenta sobre como os ciclos se processam na 
natureza relativo a produção de alimentos, mencionando ainda quais são os fatores que 
fazem o Brasil ser o maior produtor de alimentos no mundo, comentando ainda acerca das 
atividades dos pequenos agricultores, que classificou como heróis anônimos,  fazendo assim 
uma mini palestra  sobre o assunto tendo como objetivo conscientizar esta Casa Legislativa 
acerca  da conservação do meio ambiente. Após a apresentação do assunto em tela o 
senhor Jose de Oliveira agradece a oportunidade concedida se colocando a disposição dos 
vereadores municipais. O senhor presidente agradece a presença do senhor Jose de Oliveira 
e em prosseguimento a palavra é concedida ao plenário, pronunciando-se de início o 
vereador Jagunço que após os devidos cumprimentos cita sobre o presidente eleito Jair 
Bolsonaro que pretende fazer vistoria aos programas sociais enfatizando que isto preocupa 
um pouco o povo brasileiro e em seguida comenta sobre o assunto abordado na tribuna 
popular pelo senhor Jose de Oliveira citando que geralmente os mais penalizados são os 
próprios agricultores mencionando acerca da distribuição de sementes de mamona, que 
segundo o orador sumiu determinada quantidade de sementes que seriam distribuídas aos 
agricultores do município, sendo informado ainda que a fábrica de mamona ficava em nosso 
município e para outros é informado que esta fábrica fica em Nova Esperança do Piriá 
agradecendo logo em seguida. Com a palavra o vereador Fábio do Hospital que após os 
devidos cumprimentos cita sobre o assunto abordado na Tribuna Popular e logo depois de 
mais alguns comentários agradece em seguida. A seguir usa da tribuna o vereador Marcos 
Amaral que após os devidos cumprimentos cita sobre o aumento que considerou abusivo na 
conta de consumo de energia da rede Celpa, citando que é um absurdo este aumento, 
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propondo para que esta Casa tome providencias sobre o assunto, apresentando nota de 
repudio contra a rede Celpa. Através de aparte o vereador Jagunço cita também sobre este 
aumento absurdo no valor do consumo de energia elétrica. O presidente da Mesa também 
usando da palavra informa que vai haver novamente aumento no valor da taxa de energia, 
citando que a OAB já denunciou a concessionaria Celpa e que mesmo assim até agora nada 
foi feito, citando que já não sabe mais onde pedir socorro. o vereador Marcos Amaral 
voltando com a palavra cita que de fato é necessário apresentar este voto de repudio contra 
a rede Celpa, e em seguida agradece ao usuário da tribuna popular que trouxe importantes 
informações acerca da questão ambiental e em seguida cita sobre um problema local que 
até agora nenhum prefeito conseguiu resolver esta situação que é a questão de 
estacionamento dos ônibus que vem do espaço rural pois esta situação traz grandes 
transtornos no local próximo ao mercado municipal. Através de aparte o vereador Francisco 
Felix cita sobre Lei orgânica do município que foi reformulada solicitando para que dentro 
das possibilidades esta Lei Orgânica fosse aprovada para a ser entregue a população, 
comentando ainda sobre o código tributário que também precisa ser reformulado para que o 
mesmo seja atualizado atendendo assim as necessidades do nosso município, mencionando 
em especial as empresas que utilizam o nosso espaço mas que não pagam nenhum tipo de 
imposto, e cita também que temos outra missão que é atualizar o código de postura 
municipal. O vereador Marcos novamente com a palavra conclui o seu discurso enfatizando 
que pretende em breve apresentar dois projetos de lei propondo na área do ensino a matéria 
do ensino de libras, atendendo assim as necessidades dos portadores desta deficiência 
física, citando ainda sobre os benefícios do aumento do fisco no município, e agradece ao 
presidente da Casa pelo grande apoio que o mesmo lhe concedeu, agradecendo logo em 
seguida a oportunidade concedida. A seguir por questão de ordem o senhor presidente 
passa o cargo ao primeiro secretário para fazer uso da tribuna. Com a palavra o vereador 
Eurípedes Guimaraes que cumprimenta os presentes e agradece as palavras do vereador 
Marcos Amaral citando que mesmo muito das vezes sendo um pouco mais rígido nas suas 
exigências, mas o mesmo também é sensível com cada vereador e em seguida comenta 
sobre as dificuldades que o nosso município vem enfrentando citando que a crise é geral, 
mencionando ainda acerca do prédio do INSS que está praticamente abandonado sendo já 
furtado muito material deste local, citando que estão lutando para que este posto do INSS 
funcione o mais breve possível, esclarecendo que não foi falta nem dos deputados, nem do 
prefeito e nem dos vereadores, mas sim isso se dá em função de cortes no orçamento 
federal, citando que em vários municípios há muitos prédios públicos parados e sucateados. 
Através de aparte o vereador Fabio cita que em função disso a maioria da população está 
enoja da com os políticos em virtude de que quando é em prol do benéfico do povo, muito 
das vezes os políticos não se esforçaram por isso. O vereador Eurípedes voltando com a 
palavra cita que as emendas parlamentares para 2019 se encerraram e que o mesmo está 
fazendo uma análise acerca dos parlamentares que tiveram voto em Concórdia, mas que 
não fizeram nada por Concórdia, mencionando que precisamos de emendas, fazendo assim 
um discurso acerca do sonho de cada prefeito municipal que está aguardando recursos da 
união. E cita que em nosso município ninguém está sendo enganado, mencionando que não 
é fácil administrar a saúde, a educação e a agricultura no município em função dos poucos 
recursos e em continuidade cita que o mesmo irá presidir ainda duas sessões antes do 
termino deste período legislativo, acreditando que foi bastante compassivo na administração 
desta Casa, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir o cargo 
da presidência dos trabalhos é repassado novamente ao vereador Eurípedes Guimarães que 
em continuação aos trabalhos dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a 
leitura da matéria em pauta que obteve os seguintes assuntos; Emenda Aditiva nº 01/2018 
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ao Projeto de Lei nº 32/2018 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas 
para Promoção de Igualdade Racial, Gênero e etnia - COMPPIRGE e dá outras 
providências, acrescentando Parágrafo Único ao Art. 2º, com a seguinte redação; Parágrafo 
Único - Gênero está se referindo a definição que identifica e diferencia homens e 
mulheres, ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino, não se referindo na identidade 
de gênero que consiste no modo como o indivíduo se identifica com o seu gênero. Em 
discussão; com a palavra o vereador Bruno Pastana ressaltando que o objetivo desta 
emenda é esclarecer a definição da palavra gênero, que tem efetuado junto à sociedade, 
polêmicas na definição de gênero, não confundindo assim com o transgênero que é o 
indivíduo que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído no 
nascimento. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda Modificativa nº 
01/2018 ao Projeto de Lei nº 32/2018 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Políticas para Promoção de Igualdade Racial, Gênero e etnia - COMPPIRGE e dá outras 
providências, redigindo-se assim os seguintes incisos do artigo 3º; inciso XIII - propor aos 
Poderes constituídos modificações nas estruturas dos órgãos governamentais diretamente 
ligados às políticas públicas da população negra, do Município de Concórdia do Pará; inciso 
XIV - subsidiar a elaboração de leis atinentes aos interesses das comunidades negras 
tradicionais do Município de Concórdia do Pará; inciso XIX – aprovar, de acordo com critérios 
estabelecidos em seu Regimento Interno, o cadastramento de entidades de atendimento às 
comunidades negras tradicionais, e mulher do Município, que pretendam integrar o 
Conselho. Em discussão: com a palavra o vereador Bruno citando que esta emenda foi 
apresentada com a modificação dos incisos acima citados visando assim excluir os pontos 
polêmicos do projeto, no qual favorecia determinados movimentos de procedimentos 
contrários aos preceitos morais e familiares, que na sua maioria ainda zela pelos bons 
costumes e princípios éticos cristãos, citando que com esta emenda essas polemicas com 
certeza serão amenizadas. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer 
nº 02/2018 em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis e 
Comissão de Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise do projeto de Lei 
nº 32/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação, com a ressalva das emendas 
apresentadas. Em discussão; novamente o vereador Bruno Pastana usa da palavra 
enfatizando que as mudanças que foram apresentadas ao projeto através de emendas foram 
logo após ter-se percebido o incomodo causado perante alguns segmentos da sociedade 
civil em especial aos religiosos, que ainda preservam os princípios dos valores culturais, mas 
que se sentem ameaçados em virtude de amplos poderes que estão sendo concedidos 
também alguns segmentos da sociedade. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes.  Projeto de Lei nº 32/2018 de autoria do poder executivo municipal que dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas para Promoção de Igualdade Racial, 
Gênero e etnia - COMPPIRGE e dá outras providências. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes juntamente com as emendas 
apresentadas. Projeto de Resolução nº 03/2018 que revoga a Resolução Nº 01/2018 de 
13.08.2018, que reduz o valor dos subsídios dos vereadores e dá outras providencias, com a 
seguinte redação; A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, através de 
seu Presidente Eurípedes Guimarães no uso de suas atribuições legais e regimentais 
resolve; Art. 1º - Fica revogado a Resolução nº 01/2018 de 13.08.2018 (reduz o valor dos 
subsídios dos vereadores). Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes, dando assim origem à Resolução nº 03/2018. A seguir o senhor presidente 
informa que neste momento será dado início a votação dos Projetos de Decretos Legislativos 
que concede Título Honorífico de Cidadão de Concórdia do Pará a pessoas de nosso 
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município pelos seus relevantes serviços prestados a este município na área da agricultura. 
É informado ainda que os Projetos de Decretos Legislativos estão acompanhados da 
Biografia do homenageado e que de acordo com artigo 268 do Regimento Interno desta 
Câmara Municipal os Decretos Legislativos terão votação única pelo voto secreto, e que os 
mesmos só serão aprovados se obter no mínimo o voto de dois terços dos membros da 
Câmara (8 vereadores). Ato continuo o senhor presidente faz a chamada nominal dos 
vereadores para votação. Vereador Elias Santana para proceder com o seu voto; Vereador 
Eurípedes Guimarães para proceder com o seu voto; Vereador Fabio Souza de Araújo para 
proceder com o seu voto; Vereador Francisco Felix de Souza para proceder com o seu voto; 
Vereador José de Queiroz Moreira para proceder com o seu voto; Vereador Marcos Antonio 
Lima do Amaral  para proceder com o seu voto; Vereador Paulo Conceição de Paiva para 
proceder com o seu voto; Vereador Raimundo Ferreira Lopes para proceder com o seu voto; 
Vereador Walber Nogueira e Silva Junior para proceder com o seu voto; vereador Bruno 
Pastana Feio para proceder com o seu voto; vereador Adilson da Silva Londres para 
proceder com o seu voto. A seguir o senhor Presidente designa o 1° Secretário a retirada 
das cédulas da urna e em prosseguimento foi feito a verificação da coincidência de votos 
com o número de votantes. Após a verificação de coincidência de votos, o senhor presidente 
faz a contagem dos votos, sendo os mesmos anotados pelo primeiro secretário. Ato contínuo 
o senhor presidente divulga o resultado da votação; Projeto de Decreto Legislativo nº 
03/2018 de autoria do vereador Francisco Felix de Souza que concede Título Honorífico de 
“Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Edivaldo Pontes da Silva, pelos relevantes serviços 
prestados ao Município na área da agricultura, aprovado por 9 votos a favor e 2 votos contra, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 03/2018; Projeto de Decreto Legislativo nº 
04/2018 de autoria do vereador Francisco Felix de Souza que concede Título Honorífico de 
“Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Dorivaldo Ferreira Barbosa Conceição, pelos seus 
relevantes serviços prestados ao Município na área da agricultura, aprovado por 9 votos a 
favor e 2 votos contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 04/2018. Em 
prosseguimento o senhor presidente informa que a entrega desta honraria será em Sessão 
Solene que será realizada no dia 13 de dezembro de 2018 nesta Casa Legislativa. Ato 
contínuo o senhor presidente declara que não havendo mais nada a tratar, estava encerrada 
esta sessão, sendo o seu término ás 12 horas na qual além da Mesa acima referida 
compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, Walber 
Nogueira e Silva Junior, Fabio Araújo de Souza, Raimundo Ferreira Lopes, Marcos Antonio 
Lima do Amaral, Bruno Pastana Feio, Adilson da Silva Londres e Jose de Queiroz Moreira. 
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 29 de novembro de 2018. 

 
 
 
 

                     
1° Secretário                                 2° Secretário 
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