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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
                                            

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

Aos seis 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 Lei nº 39, 40, 41/2018; Requerimentos nº 32, 33, 34, 35 de diversos 
vereadores, Projetos de Decreto Legislativo nº 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2018 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; 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 a palavra ao plenário, 
pronunciando-se de início o vereador Jagunço que após os devidos cumprimentos cita 
sobre a constante chuva que está caindo em nosso município, citando que já houve 
vários alagamento na cidade em virtude de bueiros e valas que estão entupidos, 
trazendo assim grandes transtornos aos moradores dos bairros afetados e após mais 
comentários sobre o assunto o orador agradece a oportunidade o senhor presidente 
usando da palavra cita que o executivo está fazendo o possível para amenizar esta 
situação, e menciona que vai ficar uma equipe da secretaria de obras alerta para esta 
situação, e que o governo está analisando cada situação. Com a palavra o vereador 
Adilson Londres que após os devidos cumprimentos cita sobre o final deste período 
legislativo que está se aproximando, citando que de fato os ramais precisam de uma 
atenção especial, citando que de fato houve um certo descuido em alguns ramais, e cita 
que até hoje foi obediente ao seu grupo político, em virtude a sua posição, mas cita que 
hoje o candidato a presidência da Casa com o apoio do prefeito não é a sua pessoa, 
torcendo para que a nova presidência de certo, porque se por acaso der errado, disse o 
orador, todos irão arcar com as consequências, citando que está decepcionado por não 
ser o candidato indicado pelo prefeito, demostrando-se assim chateado por esta 
situação, e enfatiza que de fato torcerá pelo melhor de Concórdia, solicitando para que o 
vereador Elias Santana faça um bom trabalho a frente desta Câmara, e mais uma vez 
cita que nunca deu problema ao grupo político, agradecendo assim ao vereador 
Eurípedes pela boa administração diante desta Casa Legislativa. O senhor presidente 
usando da palavra ressalta do apoio que recebeu do vereador Adilson Londres durante 
sua administração nesta casa e enfatiza que o deputado Beto Faro não tem nenhuma 
influência na eleição do novo presidente da Casa. O vereador Felix também através de 
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aparte diz que pra tudo tem o seu tempo, citando sobre o seu tempo de vereador nesta 
Casa, mas que até hoje não conseguiu chegar a presidência da Casa e que se o mesmo 
fosse o candidato teria o seu voto, solicitando para o mesmo possa absorver isso com 
tranquilidade. Também o vereador Marcos Amaral cita sobre esta situação solicitando ao 
vereador Adilson Londres para mantenha a tranquilidade neste momento, quando 
almejava ser o presidente da Casa, citando assim da importância das ações do vereador 
Adilson na sua comunidade, solicitando para que o mesmo mantenha a sua calma. O 
vereador Adilson voltando com a palavra agradece logo em seguida. A seguir a palavras 
é concedida ao vereador Fabio do Hospital que cumprimenta os presentes e cita sobre 
o seu Requerimento na convocação dos secretários municipais de saúde, educação e de 
administração, para que assim seja dado esclarecimentos relativo ao atraso dos 
vencimentos salariais dos servidores da educação e da saúde e cita que o mesmo 
também é pré-candidato à presidência da Casa e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. O presidente da Casa usando da palavra cita que é um direito 
do nobre vereador se candidatar à presidência da Casa e que o mesmo poderá fazer 
suas articulações, e em relação a convocação dos secretários municipais enfatiza que já 
estamos na penúltima sessão deste período legislativo, enfatizando que os secretários 
de saúde e de educação estão prontos para prestarem os devidos esclarecimentos sobre 
o assunto, mencionando assim sobre as ações da educação neste sentido,  comentando 
que de fato o salário dos servidores estão atrasados, mas ninguém pode dizer que o 
prefeito Elias está desviando dinheiro público, enfatizando novamente que nenhum 
secretario se nega a conversar qualquer vereador, e informa que de fato há dinheiro na 
saúde, mas que não pode fazer pagamento de folha, são recursos recebidos através de 
emendas parlamentares. A seguir usa da tribuna o vereador Marcos Amaral  que após 
os devidos cumprimentos cita sobre o seu projeto de lei que institui o braile nos eventos 
do poder público, enfatizando assim da importância deste projeto  e após discursar sobre 
o assunto cita ainda sobre o seu requerimento requerendo ao executivo a implantação de 
ciclovias na cidade e após mais comentários sobre o assunto cita sobre as palestras que 
serão realizadas para conscientização de não andar de bicicleta ou moto sobre a praça, 
pois quando isso acontece coloca em risco aqueles que vão a praça para um momento 
de diversão e lazer, convida os presentes para participar do 1º Circuito Zero Grau 
Menino Maluquinho que será realizado em nosso município 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 tribuna. Com a palavra o vereador 
Eurípedes Guimaraes que cumprimenta os presentes e em seguida cita sobre a 
inauguração da Escola Municipal Santo Antonio e da Escola Municipal Timboteua do 
Cravo, citando que em uma dessas inauguração alguém usou da palavra e disse que 
com esta inauguração é realizado o sonho do senhor Evaldino Bento Celestino “in 
memorian”, enfatizando que partiu desta Casa a cobrança para que a empresa 
concluísse esta obra, enfatizando que doze escolas já estão prontas, enfatizando que sai 
da presidência da Casa com a convicto de que fez o melhor pelo município, 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 concede a palavra ao vereador Junior Martins  que após os 
devidos cumprimentos demostra a sua alegria em virtude de várias comunidades 
estarem sendo contempladas com o programa Luz para Todos, sendo implantado a 
energia elétrica da Celpa, mencionando que após um ano de árduo trabalho com 
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levantamento, agora essas comunidades estão sendo contempladas, citando como 
exemplo a comunidade Maranata e outras comunidades contempladas, fazendo assim 
um discurso sobre a sua luta pela implantação de energia elétrica nas comunidades onde 
o mesmo fez suas reuniões,  e em seguida cita sobre o salário dos servidores públicos 
que estão atrasados, indagando como o executivo irá fazer para concertar esta situação, 
e critica ainda a secretaria municipal de educação que pretende esticar as aulas até 
fevereiro do ano subsequente, em virtude das falhas ocorridas na área do ensino público, 
e em relação de  estar citado no portal da transparência os recursos destinados a 
educação e a saúde, isso não quer dizer que está tudo certo,  citando que na realidade 
não há transparência,  e finalizando o seu discurso cita sobre a ambulância requerida por 
sua pessoa, informando que esta ambulância já está em Belém para ser entregue ao 
município, solicitando para que esta ambulância seja destinada a comunidade do Cravo 
em virtude da distância da sede municipal, agradecendo logo em seguida. O presidente 
da Casa usando da palavra faz defesa ao governo municipal justificando assim o motivo 
do atraso dos salários dos servidores da educação, sendo o principal motivo em virtude 
de o executivo não ter efetuado das gratificações dos servidores da educação o desconto 
aprovado nesta Casa. Através de aparte o vereador Paulo Paiva também faz defesa ao 
poder executivo agradecendo logo em seguida. Em prosseguimento aos trabalhos o 
senhor dá presidente dá início a Ordem do Dia fazendo o encaminhamento dos Projetos 
de Lei nº 39, 40 e 41/2018 para as comissões competentes da Casa, para estudo, 
analise e parecer das citadas comissões e ato contínuo solicita ao primeiro secretário a 
leitura da matéria em pauta que obteve os seguintes assuntos; Requerimento nº 32/2018 
de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que requer ao Exmº. Sr. Prefeito 
Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, e ao senhor Edvaldo Paiva 
Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes solicitando a revitalização da 
ponte sobre o igarapé que atravessa a Av. Bezerra de Meneses, próximo a Av. 
Independência, área urbana de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 33/2018 de autoria 
do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que requer ao Senhor Elias Guimaraes 
Santiago no sentido de que seja feito a implantação de ciclovias via aberta ao uso 
público caracterizada como pista destinada ao trânsito exclusivo de bicicletas, separada 
da via pública de tráfego motorizado por meio fio ou obstáculo similar, e de área 
destinada aos pedestres, por dispositivo semelhante ou em desnível, que a distingue das 
áreas citadas nas principais vias de acesso, nesta cidade de Concórdia do Pará. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 34/2018 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que requer ao 
Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, e ao 
Secretário Municipal de Saúde Alfonso Lopes Batista no sentido de que seja cedido 01 
(um) transporte para conduzir mensalmente ao HEMOPA (Belém-PA), pessoas 
interessadas em fazer doação de sangue para os munícipes interessados ou outros. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 35/2018 de autoria do vereador Fabio Souza de Araujo que nos termos 
regimentais desta Casa de Leis, a saber Art. 282 do Regimento Interno, vem à presença 
de Vossa Excelência, requerer a convocação do Sr, Alfonso Luiz Batista,  Secretário 
Municipal de Saúde; senhor Francisco Charles Martins de Souza; Secretário Municipal 
de Educação e Cultura, e do senhor Walmir de Araujo Alves; Secretário Municipal de 
Administração,  para prestarem esclarecimentos relativos ao atraso no pagamento dos 
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servidores na área da saúde e da educação, assim como também acerca dos 
consignados que estão sendo descontado dos contra cheques mas que não estão sendo 
repassados para a instituição bancaria, constringindo assim esses servidores perante os 
comerciantes da cidade que tem os seus nomes negativados,  e ASPEB, e que após as 
deliberações soberanas do Plenário, que seja oficiado a mesma, solicitando o seu 
comparecimento no dia, em sessão extraordinária para esse fim específico. Em 
discussão. O presidente da mesa vereador Eurípedes Guimarães cita que todas vezes 
que o vereador Fabio desejar conversar com os secretários os mesmos estão a 
disposição, enfatizando que não há necessidade de convocação, argumentando ainda 
que já estamos no final do período legislativo e que uma convocação de secretários 
nesse momento não seria cabível. Com a palavra o vereador Bruno Pastana que enfatiza 
que de fato não há necessidade para tal convocação, uma vez que todos os secretários 
estão a disposição dos vereadores legislativos para reunião de esclarecimentos. A seguir 
o senhor presidente coloca o Requerimento nº 35/2018 em votação sendo o mesmo 
rejeitado por oito votos contra, e dois votos a favor. O vereador Fabio do Hospital usa da 
palavra e cita que o mesmo como vereador deve explicações a população, dizendo-se 
envergonhado por esta Casa de Leis mediante a rejeição do seu requerimento. O 
presidente da Casa usando da palavra cita que o vereador Fabio não pode falar desta 
forma desta Casa Legislativa citando que todos merecem respeito, havendo em seguida 
um alvoroço debate entre o vereador Fabio e o Presidente da mesa. Após a calma dos 
ânimos 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 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 05/2018 de autoria do vereador Fábio Araujo de Souza  que 
concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Milton Nascimento, 
pelos relevantes serviços prestados ao Município na área da agricultura, aprovado por 10 
votos a favor e 1 voto nulo, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 05/2018; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2018 de autoria do vereador Fábio Araujo de Souza 
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que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Raulino Paz de 
Abreu, pelos seus relevantes serviços prestados ao Município na área da agricultura, 
aprovado por 10 votos a favor e 1 voto nulo, dando assim origem ao Decreto Legislativo 
nº 06/2018; Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2018 de autoria do vereador Elias 
Santana que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. 
Valdomiro Oliveira de Andrade, pelos seus relevantes serviços prestados ao Município 
na área da agricultura, aprovado por 10 votos a favor e 1 voto nulo, dando assim origem 
ao Decreto Legislativo nº 07/2018; Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2018 de autoria 
do vereador Paulo Conceição de Paiva que concede Título Honorífico de “Cidadão de 
Concórdia do Pará” ao Sr. Laercio Nunes, pelos seus relevantes serviços prestados ao 
Município na área da agricultura, aprovado por 10 votos a favor e 1 voto nulo, dando 
assim origem ao Decreto Legislativo nº 08/2018; Projeto de Decreto Legislativo nº 
09/2018 de autoria do vereador Paulo Conceição de Paiva que concede Título Honorífico 
de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. João Cleo Pinto da Conceição, pelos seus 
relevantes serviços prestados ao Município na área da agricultura, aprovado por 10 votos 
a favor e 1 voto nulo, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 09/2018. Projeto de 
Decreto Legislativo nº 10/2018 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que concede 
Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Srª. Rosa Lúcia Ferreira da Silva, 
pelos seus relevantes serviços prestados ao Município na área da educação, aprovado 
por 10 votos a favor e 1 voto nulo, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
10/2018. 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 13 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 06 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 

                     
1° Secretário                                 2° Secretário 
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