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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2018. 
 
                                            

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

 
Aos dezesseis dias do mês de agosto ano de dois mil e dezoito, ás 10 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 Francisco Felix a leitura de 
um texto bíblico. Sendo lido o livro de I Samuel cap. 2 vers. 1. 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 023/2018 do Poder Executivo Municipal 
em anexo Projeto de Lei nº 21/2018 que dispõe sobre a alteração na Lei Municipal nº 
827/2016 que dispõe sobre o salário do Prefeito municipal, vice prefeito e secretários 
municipais. Pedido de licença do cargo do vereador municipal Magnaldo Meneses de 
Andrade sem período determinado. Em prosseguimento o senhor presidente solicitou ao 
primeiro secretário a leitura das atas anteriores. Após a referida leitura o senhor presidente 
colocou as respectivas atas para retificação dos senhores vereadores. Não havendo 
retificação o senhor presidente colocou as referidas atas em votação sendo as mesmas 
aprovadas por unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor presidente concede a 
palavra ao plenário. Com a palavra o vereador Coco  que após os devidos cumprimentos 
enfatiza que nesta sessão está sendo de uma forma especial para o mesmo em virtude de 
hoje estar requerendo a esta Casa Legislativa pedido de Licença para exercer cargo de 
Secretário Municipal a pedido do Poder Executivo, agradecendo assim o apoio dos servidores 
nesta Casa de Leis, enfatizando em seguida acerca do pedido do executivo, citando que não 
poderia negar este pedido, mencionando que é uma prerrogativa do executivo fazendo assim 
um breve relato de sua história até onde o mesmo chegou, agradecendo ainda os votos 
obtidos nas eleições de 2016, enfatizando que irá procurar fazer o melhor de sí nesta nova 
jornada de sua vida, deixando claro que se sente bem na qualidade de vereador, mas pensa 
que há outras pessoas que também terão a oportunidade de fazer o bem em prol da 
população. Através de aparte o presidente da Casa cita que estamos perdendo um dos 
legisladores mais técnicos da Casa, mencionando assim acerca das ações do vereador Coco 
em prol do bem-estar da população em geral, desejando assim ao vereador Coco sucesso 
nesta sua nova caminhada. O vereador Coco voltando com a palavra enfatiza que também se 
sente bem na função que irá exercer pois o mesmo veio do campo e continua ainda com as 
atividades no campo, citando que não se pode desprezar a categoria da agricultura familiar, 
comentando que sai temporariamente do legislativo a creditando que não fez tudo que 
desejaria fazer. Também através de aparte o vereador Marcos Amaral comenta sobre a saída 
do vereador Magnaldo desta Casa Legislativa, acreditando que o mesmo irá honrar o seu 
novo cargo com a mesma competência que honrou como vereador, desejando assim sucesso 
ao nobre vereador. Novamente com a palavra, o vereador Coco coloca a pasta da secretaria 
de agricultura a disposição desta Casa de Leis, e após mais comentários sobre o assunto 
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agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Adilson Londres  que após os devidos 
cumprimentos cita sobre o pedido de licença de vereador Magnaldo Meneses para assumir 
cargo de secretário municipal, acreditando que o mesmo fará um excelente trabalho naquela 
secretaria, solicitando assim ao vereador Coco para que o mesmo quando assumir  o cargo 
de secretário municipal, possa trabalhar em união com esta Casa Legislativa, pois o mesmo 
terá o apoio da região do nobre vereador, deixando claro que o seu apoio ao mesmo, 
agradecendo logo em seguida. A seguir usa da tribuna o vereador Jagunço que após 
cumprimentar os presentes cita que está sendo indagado pela população sobre a qualidade 
do asfalto que será implantado em algumas ruas da cidade, comentando em seguida sobre 
algumas pessoas que estão atravessando a fronteira fugindo da fome e que alguns estão 
vindo para o nosso município em busca de refúgio, e em seguida parabeniza o vereador 
Coco que em breve estará assumindo uma Secretaria, parabenizando assim o vereador 
suplente que irá assumir o cargo vago nesta Casa Legislativa, e também comenta sobre as 
eleições 2018 que estão se aproximando, solicitando assim para que possamos colocar 
pessoas responsáveis no poder, e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. O senhor presidente comenta sobre o asfalto que será implantado na cidade 
cita que o mesmo é de boa qualidade, mas mesmo assim, será acompanhado a sua 
implantação. A seguir usa da tribuna o vereador Fábio do Hospital que após os devidos 
cumprimentos comenta sobre o pedido de licença do vereador, informando que de fato esta 
casa irá perder um vereador Técnico, desejando assim sucesso ao nobre vereador no seu 
novo cargo e em seguida comenta sobre o projeto de Lei que está nesta Casa, onde dispõe 
sobre a redução salarias do prefeito, vice e secretários do poder executivo, acompanhando o 
exemplo desta Casa de leis que também reduziu seus subsídios. O tribuno cita que será 
candidato a Deputado Estadual nas eleições de 2018, e em seguida agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Bruno Pastana líder do governo na Câmara, que 
após os devidos cumprimentos cita sobre a inauguração do Diretório do PT nesta cidade para 
as eleições 2018, e após comentar sobre o assunto, agradece logo em seguida. Com a 
palavra o vereador Francisco Felix que também cumprimenta os presentes e comenta sobre 
o pedido de licença do vereador Magnaldo para exercer o cargo de secretário municipal, 
citando que este é um direito do nobre vereador,  e em seguida comenta sobre a atual 
situação da secretaria de agricultura em termo de maquinários, solicitando para que o 
vereador Coco faça um bom trabalho a frente da secretaria que irá assumir, e em seguida 
comenta sobre o grupo de pessoas estrangeiras que estão vindo para a nossa cidade em 
busca de refúgio , citando que é necessário termos cuidado com esta situação, pois isto tem 
um significado; o governo não está dando conta de cuidar desse povo em seu país e que 
geralmente esse governo é da esquerda que tem um regime perverso, fazendo com que o 
seu povo fuja de seu país, e após mais comentários sobre este assunto, o tribuno comenta 
sobre uma Emenda parlamentar do Deputado Josué Bengson, para a recuperação do ramal 
do Jutaí em uma extensão de 18 km, mas que o serviço feito foi um mal serviço, e indaga se 
o serviço executado recentemente já foi a conclusão desse serviço, pois o mesmo está 
acompanhando este processo, citando que é o papel do vereador, fiscalizar as ações do 
executivo. Através de aparte o vereador Bruno cita sobre o recurso liberado para a 
recuperação do ramal do Jutaí, citando assim a sua origem, citando que de fato o INCRA 
liberou cerca de trezentos mil reais, mas que em virtude de processo de transição de 
governo, o INCRA cancelou todos os recursos a nível de estado, mas que o prefeito Elias 
agiu sobre este assunto e agora o restante desta emenda foi liberada pelo INCRA. E comenta 
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sobre o pronunciamento do vereado Felix acerca dos governos da esquerda o qual classificou 
como falidos administrativamente, indagando ao nobre vereador um esclarecimento melhor 
sobre este assunto, em especial a esta provocação. O vereador Felix voltando com a palavra 
cita que está havendo muita burocracia para a realização do restante da obra de recuperação 
do ramal do Jutaí, mas que entende a burocracia, e em elação a questão de esquerda e 
direita, cita que na verdade o vereador Bruno entende muito bem sobre o assunto, e onde o 
pais é regido pela esquerda, os mesmos perderam o controle do seu governo. A seguir o 
tribuno cita sobre a questão do sistema de agua potável em nossa cidade, citando que 
mesmo sendo criado o SAA, até agora ainda não temos agua potável na cidade, solicitando 
ao líder do governo na Câmara explicação sobre o assunto, e em seguida comenta sobre o 
projeto de lei do Poder Executivo que está em pauta, que dispõe sobre a redução do salário 
do prefeito, vice prefeito e secretários municipais, citando mais uma vez que tudo isso é 
resultado de uma má gestão, citando que isso não irá resolver a questão da educação, e 
comentando sobre a questão do asfalto que será implantado em algumas ruas da cidade, cita 
que de fato o asfalto terá que ser de boa qualidade citando assim sobre a forma correta de se 
implantar este asfalto. O vereador Coco através de aparte comenta sobre o conhecimento 
técnico do vereador Felix acerca da implantação de asfalto, mas cita que a questão da 
qualidade, compete ao executivo em primordial, se esse asfalto será de fato de boa 
qualidade, pois o interesse maior é do executivo nesse quesito e que não se pode duvidar 
acerca do valor a ser aplicado. O vereador Felix voltando com a palavra comenta ainda sobre 
a questão da rede de ensino escolar, citando sobre os polos do estado implantado em nosso 
município e comenta ainda sobre a creche que está sendo construída  em nossa cidade, e 
ato continuo o orador cita sobre as eleições 2018 que se aproxima, acreditando o senhor 
Marcio Miranda irá ganhar as eleições para governador do Estado, e em seguida cita que não 
adianta dizer que não tem recursos públicos, existe recursos públicos sim, o que falta é 
gestão, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador  Paulo Paiva  que após os devidos cumprimentos cita sobre a licença do vereador 
Coco para exercer o cargo de secretário municipal na área da agricultura, enfatizando que de 
fato Concordia tem um potencial que é a agricultura familiar, acreditando que o novo 
secretário irá realizar um bom serviço nesta área com grande perspectiva de alavancar a 
agricultura em Concordia do Pará, e em seguida citando novamente sobre a saída do nobre 
vereador, cita que há uma diferença de oposição para situação de governo, mas cita que é 
injusto alguém pensar que o mesmo por ser da situação, não cobra do gestor, fazendo em 
seguida um discurso acerca de que na realidade ninguém é perfeito e que todos estão 
sujeitos as falhas, mas mesmo assim cita que o governo atual está tendo mais acertos dos 
que os seus antecessores. Agradecendo logo em seguida. Com a palavra o vereador Elias 
Santana que cita sobre a saída do vereador Coco, parabenizando o mesmo pela sua 
competência como legislador municipal, ressaltando que o mesmo irá fazer um bom trabalho 
na área da agricultura, enfatizando que será motivo de orgulho para esta Casa Legislativa. O 
vereador Coco usando novamente da palavra agradece o apoio recebido e cita que a 
secretaria estará de portas abertas para esta Casa legislativa. A seguir o senhor presidente 
faz um aviso de utilidade pública da rede Celpa que comunica a falta de energia elétrica 
nesse final de semana e em seguida dá início a Ordem do Dia, solicitando ao primeiro 
secretário a leitura da matéria em pauta; Parecer nº 09/2018 da Comissão de Constituição 
Justiça e Redação de Leis, que após estudo e análise dos projetos de lei nº 19 e 20/2018 é 
de parecer favorável pela constitucionalidade dos citados projetos e que os mesmos sejam 
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submetido na sua integra ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 05/2018 da Comissão de 
Política urbana, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, que após estudo e análise dos 
projetos de lei nº 19 e 20/2018 é de parecer favorável pela aprovação dos citados projetos e 
que os mesmos sejam submetido na sua integra ao plenário para votação. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 
19/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de 
regularização fundiária à pessoa da senhora Dalvaniza Oliveira Taveira. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 20/2018 
que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização 
fundiária à pessoa do senhor Valdeci Antonio da Silva. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 21/2018 de autoria do 
Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Lei Municipal nº 827/2016, alterando o art. 2º e 
dá outras providencias, ficando o art. 2º com a seguinte redação; “Art. 2º - O Prefeito 
Municipal receberá o subsídio mensal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o vice 
prefeito R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) e o Secretário Municipal o 
subsidio mensal de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais), pelo prazo de 365 
dias após a entrada em vigor desta lei. Parágrafo Único – Após transcorrido o prazo previsto 
no caput deste artigo os referidos subsídios terão acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o 
valor base”. O senhor presidente usando da palavra propõe para que seja dispensado 
parecer das comissões relativo ao citado projeto, pois assim o mesmo será votado ainda 
nesta sessão. O pedido de dispensa dos pareceres das comissões competentes foi aceito, 
sendo que em seguia o senhor presidente coloca o citado projeto de lei em discussão. Com a 
palavra o vereador Magnaldo Meneses enfatizando que o Poder Executivo seguindo o 
exemplo desta Casa de leis, também reduz os seus salários, cortando assim também na 
própria carne, em virtude do problema que afeta os servidores da educação municipal, e que 
por esse motivo votará a favor do projeto.Com a palavra o vereador Francisco Félix que 
ressalta que na realidade isso não resolverá o problema da educação, pois disse o orador, o 
problema que vem ocorrendo nos últimos dias envolvendo os servidores da educação se dá 
em virtude de uma má gestão do governo municipal, mas que irá votar a favor do citado 
projeto. A seguir o Projeto de Lei nº 21/2018 é colocado em votação sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade dos presentes. Oficio nº 01/2018 do vereador Magnaldo Meneses 
de Andrade que requer a esta Casa Legislativa licença do cargo de vereador municipal, sem 
período determinado, para assumir cargo de Secretário Municipal conforme convite do Poder 
Executivo. Em discussão. Novamente os vereadores se pronunciam acerca do pedido de 
licença do vereador Magnaldo, mas sendo unanimes em ressaltar que o mesmo irá fazer um 
bom trabalho na secretaria que irá assumir. Em votação o pedido de licença; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor presidente informa que em breve estará 
sendo empossado nesta Casa o vereador suplente, no qual lhe será devidamente 
comunicado o dia e hora de sua posse, e em continuação comunica que está respondendo a 
solicitação do SINTEPP feito a esta Casa, mas tudo dentro de um respaldo jurídico e em 
continuidade 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 13:00 horas na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes 
Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, Fabio Araújo de Souza, Raimundo Ferreira 
Lopes, Adilson da Silva Londres, Bruno Pastana Feio, Marcos Antonio Lima do Amaral e 
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Magnaldo Meneses de Andrade. Estando ausente na sessão o vereador, Walber Nogueira e 
Silva Junior 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 16 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

                               1° Secretário                                 2° Secretário 
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