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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 6º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
 
     Presidente: Edson Elias da Silva Santana 

1º Secretario: Francisco Félix de Souza 
2º Secretario: Isaias Conceição Nazaré 
 

 
Aos doze dias dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove ás 10 horas da 
manhã, o presidente da casa vereador Elias Santana presidente da casa vereador Elias 
Santana invocando as bênçãos de Deus, deu início a esta sessão ordinária fazendo a 
leitura de um texto bíblico, sendo lido no Salmos 50, e em seguida solicita ao primeiro 
secretário a verificação de quórum. Uma vez sendo informado que há quórum o senhor 
presidente em prosseguimento convida o vereador Isaias para fazer parte da mesa 
diretora na ausência de titular, e ato contínuo o senhor presidente solicitou ao primeiro 
secretário a leitura do expediente em pauta que obteve os seguintes assuntos; Oficio nº 
047/2019-PMCP/ADM encaminhando o Projeto de Lei 31/2019 que dispõe sobre o 
desmembramento do anexo da Escola M.E.F Cristo Libertador, a criação da Escola 
M.E.F Profª Maria da Conceição dos Santos e dá outras providências;  Oficio nº 
036/2019-PMCP/ADM encaminhando os Projetos de Lei nº 32, 33 e 34/2019 que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a Alienar imóvel urbano para fins de Regularização 
fundiária para Lerte de Oliveira Pinheiro, Marcos Vinicius Botelho chaves e Thiago 
Ripardo de Lima, respectivamente. Ato contínuo o senhor presidente solicita ao primeiro 
secretário a leitura da ata anterior. Após a citada leitura o senhor presidente coloca a ata 
para retificação dos senhores vereadores. Não havendo manifesto do plenário o senhor 
presidente coloca a ata em votação sendo a mesma aprovada por unanimidade dos 
presentes. Em prosseguimento o senhor presidente concede a palavra ao plenário, 
pronunciando-se de início o vereador Jagunço que após os devidos cumprimentos cita 
sobre esta Casa estar entrando hoje em recesso deste período legislativo, e cita sobre a 
realização do seu evento no último domingo na ACIACON destacando assim os 
campeões deste torneio de futebol, mencionando que já deixou agendado a realização 
novamente deste evento no próximo e em seguida agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Zeca do Bar que também cumprimenta os presentes e comenta 
também sobre o encerramento deste período legislativo citando que no próximo ano o 
trabalho continua agradecendo logo em seguida. A seguir usa da tribuna o vereador  
Adilson Londres que após os devidos cumprimentos cita sobre os trabalhos legislativos 
realizado ao longo deste ano de 2019, agradecendo ao presidente da Casa pela boa 
forma como conduziu os trabalhos, enfatizando que no próximo ano retornará aos 
trabalhos legislativos com o mesmo dinamismo, mencionando ainda que o próximo ano 
será eleitoral solicitando para que se saiba separar a política das amizades e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador  Marcos 
Amaral  que também cumprimenta os presentes  e cita sobre a forma de condução dos 
trabalhos legislativos no decorrer deste ano, e cita sobre que ao longo do seu mandato 
legislativo aprendeu que é muito bom manter-se o respeito mútuo, e em continuidade se 
congratula com os demais servidores da Casa, mencionando assim da boa convivência 
que há com todos, e em seguida o orador cita o que caracterizou como descaso até o 
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momento presente não nenhum representante do executivo na sessão do dia de hoje, 
enfatizando que nos eventos do executivo os vereadores sempre estão presentes, 
citando que houve uma conversa com o prefeito municipal onde foi abordado vários 
assuntos pertinentes ao legislativo e executivo, citando que sozinho não pode chegar a 
lugar nenhum,  e após mais comentários sobre o assunto, concede aparte ao vereador 
Francisco Félix que indaga quais foram os assuntos citados nesta reunião mencionada 
pelo vereador Marcos Amaral. O vereador Marcos voltando com a palavra cita que entre 
vários assuntos foi citado também acerca do recurso para a implantação de um sistema 
de água potável no bairro Asa Branca e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Em continuação usa da palavra o vereador Junior Martins  que em meio 
ao seus discursos cita que este final de ano é um bom momento para fazermos nossas 
reflexões para sabermos onde acertamos e onde erramos, sentindo-se feliz por ter 
participado na aprovação de projetos e requerimentos que trazem benefícios e 
desenvolvimentos para o município, acreditando que fez a sua parte, e cita que quem vai 
julgar é o povo, pois no ano que vem é ano de eleição, fazendo assim um retrospecto 
das suas ações realizadas ao longo de 2019, em especial nas ações na área da saúde e 
cidadania, e em seguida comenta sobre o culto ecumênico que o mesmo está 
organizando para este mês de dezembro em nosso município, na praça Gabriel Penha. 
O orador se solidariza com a primeira dama do município que está passando por um 
momento delicado de saúde, acreditando que somente Deus pode resolver o seu 
problema, citando que este município precisa de oração e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Em prosseguimento usa da tribuna o vereador Paulo 
Paiva que após os devidos cumprimentos cita sobre hoje estarmos realizando a última 
sessão ordinária do ano de 2019, citando que de fato tudo isso é por permissão de Deus, 
mencionando em seguida que sente-se com sua consciência de dever cumprido, 
mencionado que quando chegou nesta Casa procurou saber qual é o verdadeiro papel 
do vereador, citando que esta Casa soube absorver muito bem fazendo a separação do 
debate político da pessoa, fazendo assim um discurso acerca de que a experiência pode 
fazer a diferença  na base de aprendizagem, agradecendo ainda ao prefeito Elias pelo 
atendimento de seus pedidos em prol da população concordiense e em seguida 
agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Isaias Conceição que 
também cumprimenta os presentes e menciona sobre este clima natalino que contagia a 
todos, e em seguida menciona que o mesmo já está aqui a quase um ano representando 
o povo concordiense,   mencionando que embora muito das vezes os comentários sejam 
em tom de crítica, o mesmo continua conduzindo a sua função legislativa, citando que 
muito das vezes a auto critica serve para corrigirmos nossos erros, mas algumas críticas 
são de fato para derrubar, sendo assim importante fazermos temporariamente uma auto 
avaliação, mencionando que esse tipo de política onde se tenta tirar o tapete do outro, o 
mesmo não concorda, mas que independentemente de tudo isso o mesmo continua com 
suas ações e metas de trabalho para o bom desenvolvimento municipal. Através de 
aparte o vereador Marcos se congratula com as palavras do vereador Isaias fazendo 
assim um discurso acerca da forma de como muito das vezes o vereador é criticado 
negativamente. O vereador Isaias voltando com a palavra cita que defende o seu grupo e 
continuará defendendo, pois, o mesmo pertence a este grupo, e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Francisco Félix  
que após os devidos cumprimentos inicia a sua fala mencionando sobre os projetos de 
lei que serão votados hoje  na Ordem do Dia, em especial a LOA 2020, e menciona 
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ainda sobre o Instituto Chico Felix que proporcionará diversos benefícios a este 
município agradecendo aos vereadores que aprovaram este projeto, sendo hoje lei 
sancionada e menciona que embora existe pessoas que torçam para que tudo de errado, 
mas que o mesmo torce para que tudo dê certo, mencionando ainda sobre a reunião com 
o executivo citada pelo vereador Marcos Amaral que mencionou sobre o projeto de 
sistema de água potável para o bairro Asa Branca, que ainda nesta semana o recurso 
será liberado por Brasília, mencionado que a política partidária está ultrapassada e 
menciona que está elaborando projeto para contemplar o Bairro Jutaí,  o orador lembrou 
ainda sobre as várias reclamações recebidas da população que espera uma melhoria na 
questão da iluminação pública e transporte escolar, citando ainda outras reivindicações 
do povo concordiense e em seguida cita sobre as suas ações no poder legislativo 
mencionando ainda sobre o seu papel na mesa diretora desta Câmara, fazendo em 
seguida um agradecimento especial aos vereadores e servidores da Casa e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em prosseguimento não havendo mais 
pronunciamento do plenário o senhor presidente dá início a Ordem do Dia solicitando ao 
primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Parecer em Conjunto da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação de Leis e Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização que após estudo e analise do Projeto de Lei nº 24/2019 de autoria do Poder 
Executivo Municipal que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Concórdia 
do Pará para o exercício financeiro de 2020 – LOA 2020, apresentam parecer favorável 
pela constitucionalidade da matéria, e que o citado projeto seja submetido na integra ao 
plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 24/2019 de autoria do Poder Executivo 
Municipal que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Concórdia do Pará 
para o exercício de 2020 – LOA 2020. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 20/2019 da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise do Projeto de Lei nº 
25/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a renumeração dos 
anexos e acrescenta o § 3º no artigo 19 e altera os incisos do artigo 31 da Lei nº 
343/2009 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Educação Básica Pública do 
Município de Concórdia do Pará e dá outras providencias, e do Projeto de Lei nº 26/2019 
de autoria do poder executivo municipal que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de 
Cargos e salários dos Servidores Públicos Municipal da Administração direta do 
Município de Concórdia do Pará, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providencias, 
apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os mesmos sejam 
submetidos na sua integra ao plenário. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 07/2019 da Comissão de 
Educação, Cultura e Política Social, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
26/2019, apresenta parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja 
submetido na sua integra ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 25/2019 de autoria 
do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a renumeração dos anexos e acrescenta 
o § 3º no artigo 19 e altera os incisos do artigo 31 da Lei nº 343/2009 (Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração da Educação Básica Pública 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 26/2019 de autoria do poder executivo 
municipal que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Cargos e salários dos 
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Servidores Públicos Municipal da Administração direta do Município de Concórdia do 
Pará, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providencias. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 21/2019 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise dos 
Projetos de Lei nº 28 e 29/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar 
imóvel urbano para fins de regularização fundiária a Francisco Soares dos Santos e 
Aurineide Silva de Lima, respectivamente, apresenta parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que os mesmos sejam submetidos na sua integra ao plenário. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Parecer nº 07/2019 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos 
e Meio Ambiente, que após estudo e analise dos Projetos de Lei nº 28 e 29/2019, 
apresenta parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos na 
sua integra ao plenário. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 28/2019 que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária a Francisco Soares 
dos Santos. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Projeto de Lei nº 29/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar 
imóvel urbano para fins de regularização fundiária a Aurineide Silva de Lima. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Parecer nº 22/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após 
estudo e análise do Projeto de Lei nº 30/2019, apresenta parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que o mesmo seja submetido na sua integra ao plenário. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Projeto de lei nº 30/2019 de autoria do vereador Marcos Amaral que acrescenta o inciso 
IV no Art. 23, da Lei Complementar nº 245, de 30 de dezembro de 2005, que dispõe 
sobre o Código Tributário do Município de Concórdia do Pará, onde o art. 23, da Lei 
Complementar nº 245, de 30 de dezembro de 2005, será composto de mais um inciso, 
que terá a seguinte redação: “IV  - Estarão também isentos do pagamento do IPTU, os 
aposentados, pensionistas, deficientes físicos, visual, auditivo e intelectual, de qualquer 
idade, que possuam um único imóvel utilizado para sua própria moradia, com área 
edificada de até duzentos e cinquenta metros quadrados, que recebam até três salários 
mínimos e não sejam sócios de empresas com cotas ou participação igual ou superior a 
dez por cento, os quais ficam desobrigados a renovar a solicitação do benefício para os 
exercícios seguintes, desde que nenhuma das exigências legais motivadoras da isenção 
tenha sido alterada.". Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. A seguir o senhor presidente informa que em virtude esta 
Casa de Leis estar entrando em recesso na data de hoje, concede um espaço de quinze 
minutos para que as comissões competentes da Casa apresentem parecer aos projetos 
de Lei nº 31, 32, 33 e 34/2019, sendo o pedido acatado pelas comissões. Tendo 
expirado o tempo expedido, o senhor presidente solicita ao primeiro secretário a leitura 
da matéria em pauta; Parecer nº 23/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação de Leis que após estudo e analise do Projeto de Lei nº 31/2019, apresenta 
parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja submetido na sua 
integra ao plenário. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Parecer nº 08/2019 da Comissão de Educação, Cultura e 
Política Social, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 31/2019, apresenta 
parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido na sua integra ao 
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plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 31/2019 de autoria do Poder Executivo 
Municipal que dispõe sobre o desmembramento do anexo da Escola M.E.F Cristo 
Libertador, a criação da Escola M.E.F Profª Maria da Conceição dos Santos e dá outras 
providências. Em discussão; com a palavra o vereador Marcos Amaral que informa que 
já foi aprovado nesta Casa de Leis projeto de lei denominando o anexo da escola Cristo 
Libertador, sendo este projeto de sua autoria, solicitando para que esta informação seja 
constada para divulgação. Em votação o parecer; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Parecer nº 24/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis 
que após estudo e analise dos Projetos de Lei nº 32, 33 e 34/2019, apresenta parecer 
favorável pela sua constitucionalidade e que os mesmos sejam submetidos na sua 
integra ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Parecer nº 08/2019 da Comissão de Política Urbana e 
Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, que após estudo e analise dos 
Projetos de Lei nº 32, 33 e 34/2019, apresenta parecer favorável pela sua aprovação e 
que os mesmos sejam submetidos na sua integra ao plenário. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 
32/2019 que autoriza o poder executivo municipal a alienar imóvel urbano para fins de 
regularização fundiária à pessoa da senhora Lerte de Oliveira Pinheiro. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 
33/2019 que autoriza o poder executivo municipal a alienar imóvel urbano para fins de 
regularização fundiária à pessoa do senhor Marcos Vinicius Botelho Chaves. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Projeto de Lei nº 34/2019 que autoriza o poder executivo municipal a alienar imóvel 
urbano para fins de regularização fundiária à pessoa do senhor Thiago Ripardo de Lima. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. A 
seguir o senhor presidente convida os presentes para a sessão solene de entrega de 
Título Honorífico aos homenageados indicados por vereadores desta Casa, sendo esta 
sessão logo a seguir, e declara que não havendo mais nada a tratar estava encerrado 
esta sessão, sendo o seu término ás 12 horas e 10 minutos, na qual além da Mesa 
acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Adilson da Silva 
Londres, Fabio Souza de Araújo (Fabio do Hospital), Jose de Queiroz Moreira(Zeca do 
Bar), Paulo Conceição de Paiva, Marcos Antonio Lima do Amaral, Raimundo Ferreira 
Lopes (Jagunço), e Walber Nogueira e Silva Junior (Junior Martins). Estando ausentes 
na sessão o vereador Bruno Pastana Feio 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 12 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
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