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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2017. 

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

Aos vinte e seis dias do mês de outubro ano de dois mil e dezessete, ás dez horas da manhã, 
havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu início a esta 
sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador  Marcos Amaral  a leitura de um texto 
bíblico. Sendo lido no livro do 2 Coríntios  cap. 9 vers. 6-7. 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 solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em 
pauta que obteve os seguintes assuntos; Requerimentos nº 88 e 89/2017 de autoria do 
vereador Jagunço; Oficio nº 01/2017 da Comunidade São Francisco Xavier que solicita a esta 
Casa Legislativa a realização de Sessão Itinerante na citada comunidade no dia 30 de 
novembro do corrente ano as dez horas da manhã; Convite para a 1ª Conferencia 
Intermunicipal de Promoção da Igualdade Racial a realizar-se no dia 30 de outubro na cidade 
de Tomé-Açu/PA; Oficio nº 001/2017 do Poder Executivo Municipal em anexo divulgação do 
Projeto Calçada Ideal que tem como objetivo conscientizar os comerciantes de nossa cidade a 
adequarem e desbloquearem suas calçadas para uma melhor acessibilidade de nossos 
pedestres; Por questão de ordem o vereador Bruno Pastana cita sobre um oficio recebido da 
Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Nova Santa Maria que solicita ao 
nobre vereador  apoio para que interceda junto ao Cartório da 87ª zona eleitoral deste 
município para que seja implantado e instalado uma seção receptora de votos na comunidade 
Nova Santa Maria (Baixo Bujaru), neste município de Concórdia do Pará, enfatizando assim 
da necessidade desta seção na referida comunidade uma vez que a seção mais próxima da 
comunidade está localizada na comunidade do Campo Verde distante a mais de 5 km, 
havendo ainda eleitores que precisam se deslocar para comunidades mais distantes para 
assim exercerem o seu direito de voto. O Vereador Felix também através de aparte cita sobre 
ter o conhecimento de como implantar essa seção eleitoral pois já tempos atrás solicitou a 
implantação de duas seções eleitorais sendo uma  na comunidade São Benedito e outra na 
comunidade do Ipanema, conhecendo assim todos os tramites do processo desta solicitação, 
demonstrando assim apoiono pedido do vereador Bruno Pastana. O Vereador Adilson 
Londres também usando da palavra cita que na Comunidade São Benedito no Ipanema 
também está solicitando uma seção eleitoral no qual o vereador está fazendo um 
levantamento do número de eleitores para que em seguida as devidas providencias sejam 
tomadas. O Vereador Magnaldo Meneses solicita para que seja aproveitado o momento e que 
também seja solicitado a transferência da secção eleitoral do km 12 para o km 08 (Rod. PA 
140 – via Tomé-Açu.  Ato contínuo o senhor presidente concede a palavra ao plenário que de 
início pronunciou-se o vereador Jagunço que em meio a suas palavras comenta sobre a final 
do Campeonato feminino de futebol de Campo do km 37 convidando os presentes para 
participar do referido evento e cita ainda sobre o trabalho que o Poder Executivo está 
realizando na revitalização do Canal do Onça comentando ainda sobre a recuperação do 
ramal da comunidade Monte Horebe e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Adilson Londres  que após os devidos 
cumprimentos enfatiza que em virtude de estar sendo realizado uma ação de trabalhos 
relativo ao bem de sua região o mesmo precisará sair mais cedo desta sessão e comenta 
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sobre em um determinado local refazer a tubulação que ficou acima do nível da água 
causando assim determinados transtornos, solicitando para que seja comunicado ao 
secretário de obras municipal sobre o assunto, e cita sobre o círio que ocorrerá na Vila do 
Bom Fim (Jutaí) nos dias 25 e 26 de novembro convidando os demais presentes para este 
evento religioso e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da 
tribuna o vereador Fabio do Hospital  que também cumprimenta os presentes e comenta 
sobre a ação cidadania realizada pela igreja Assembleia de Deus Sead-Seta que estará 
acontecendo neste mês, convidando os demais presentes para esta ação e em seguida cita 
sobre este mês ser denominado de outubro rosa onde é fixado a preocupação acerca do 
câncer de mama e alerta para o novembro que é chamado de novembro azul onde fica 
voltado para os homens os cuidados com a saúde e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Em continuidade usa da palavra o vereador  Coco, que após os 
devidos cumprimentos cita sobre a reunião da revisão do plano diretor municipal o qual está 
sendo muito trabalhoso acontecendo este evento nas últimas duas semanas, acreditando que 
sairá um Plano Diretor de alta qualidade, e em seguida lamentou o resultado da votação na 
Câmara dos Deputados em Brasília-DF, onde foi votado se permanecia ou não a denúncia 
contra o Presidente Michel Temer, sendo rejeitado pela segunda vez uma denúncia da 
Procuradoria Geral da república contra o presidente Michel Temer (PMDB), enfatizando assim 
sobre as ações deste governo federal que afeta diretamente os municípios e comenta sobre o 
caso de todos os meses o INSS estar descontando do repasse do FPM, considerando isso 
um absurdo, enfatizando que está na hora de se mobilizar em prol deste assunto, enfatizando 
que não entende porque estão sendo cortados os programas sociais, citando novamente que 
não compreende o resultado da votação de ontem na Câmara dos Deputados,  agradecendo 
em seguida a oportunidade. Com a palavra o vereador Paulo Paiva que também 
cumprimenta os presentes e parabeniza o pastor da Assembleia de Deus Sead-Seta pela 
ação social que o mesmo irá realizar nesta cidade, fazendo assim um discurso acerca da 
corrupção que está acontecendo abertamente em nosso país. Através de aparte o vereador 
Felix cita sobre uma denúncia que recebeu via wattsapp onde a polícia rodoviária está 
realizando blitz de forma ilegal no ramal da Trasnjutaí, citando que será averiguado a 
veracidade do assunto, para que assim sejam tomado as devidas providencias. O vereador 
Paulo Paiva voltando com a palavra recomenda para que de fato seja averiguado a 
veracidade sobre a blitz que está ocorrendo na Trasnjutaí e em seguida comenta sobre a crise 
que está acometendo o nosso país, e em seguida sobre a mobilização que estará 
acontecendo na comunidade Nova Conduta onde a Assembleia de Deus estará realizando um 
grande culto de missões, enfatizando as igrejas evangélicas tem o objetivo de pregar a 
verdade e mudar o caráter das pessoas, mas sabe que não se atinge os cem por cento, mas 
acredita que muitas vidas são mudadas através dos ensinos das igreja, agradecendo logo em 
seguida. O presidente da Casa usando da palavra confirma que de fato é a policia rodoviária 
federal que está parando as motos na Trasnjutaí de forma ilegal e que as providencias serão 
tomadas para com esta ação. Com a palavra o vereador Bruno Pastana  líder do governo na 
Câmara, que também cumprimenta os presentes e também lamenta o resultado da votação 
ontem na Câmara dos Deputados onde o presidente Temer foi isento de denúncia contra sua 
pessoa, demonstrando assim a atual realidade de nossa política brasileira, e comenta sobre o 
governo municipal que segundo suas palavras está vivendo o pior trimestre em função do que 
classificou como “sistema nervos que atualmente circula no Brasil”, onde os municípios 
afetados quando procuram ajuda, sofrem retaliações sendo assim descontados determinados 
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no seu repasse de FPM, mas cita que o governo Elias com a sua sabedoria está procurando 
soluções para resolver os problemas que surgem. Em seguida o orador comenta sobre o 
inverno que se aproxima informando que o prefeito municipal já está trabalhando na 
desobstrução dos canais de nossa cidade, informando ainda que o prefeito municipal está 
planejando a criação de um parque ambienta municipal, passando assim a ser uma reserva 
permanente, sendo a área doada por um cidadão concordiense,  e solicita para que seja 
colocado em pauta desta Casa a discussão sobre a empresa Bio Vale instalada em nosso 
município, onde será montado uma pauta para ser discutido. Através de aparte o vereador 
Coco enfatiza que a pauta já pode ser definida e o assunto é ramal, pois a empresa precisa 
recuperar os ramais que estão sendo destruídos, assim como a empresa não está cumprindo 
com suas promessas feitas no início tais como construção de ramais, escolas e etc..., mas 
apenas está contratando os funcionários de nosso município, e depois de mais algumas 
palavras agradece aparte. O vereador Bruno voltando com a palavra cita sobre uma ação que 
estará ocorrendo na comunidade da Vila Comissário (Trevo), agradecendo logo em seguida. 
Com a palavra o vereador Francisco Felix  líder da oposição na Câmara, e em seguida 
comenta sobre uma ação realizada no bairro Guadalupe onde cerca de quatrocentos pessoas 
foram beneficiadas nas ações de saúde e serviço social, e em seguida comenta sobre a ação 
da polícia rodoviária está fiscalizando no ramal da Trasnjutaí, pois essa não é sua 
prerrogativa, citando que está sendo tomado as devidas providencias sobre o assunto e em 
seguida comenta sobre o resultado pelo arquivo da denúncia contra o presidente Michel 
Temer, lamentando assim a atual situação de nossa política brasileira, citando que em meio a 
tudo isso alguns municípios estão sendo beneficiados através das emendas impositivas, mas 
alerta que o prefeito não pode desviar esses recursos recebidos para arcar com outras 
despesas e em seguida comenta sobre a questão da empresa Bio Vale, onde desde o início o 
mesmo é contra a ação desta empresa, citando ainda sobre no início um determinado cidadão 
ter induzido os agricultores a venderem suas terras para a cita empresa, e que através da 
degradação ambiental os prejuízos começaram a aparecer e cita que sua pauta será definida, 
pois irá cobrar a manutenção nos ramais de nossas comunidades, relatando assim alguns 
ramais que foram deteriorados em função das pesadas carretas que passam pelo mesmo, 
tecendo assim comentários sobre as ações que esta empresa realizou no início, causando 
assim grandes prejuízos para este município e enfatiza que com a revisão de nossa lei 
orgânica alguma coisa será mudada acerca deste assunto, e comenta ainda sobre as cargas 
de dendê que passam descobertas possibilitando assim um possível acidente, mas acredita 
que o governo municipal já está tomando as devidas providencias sobre o assunto, 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 palavra. Com a palavra o 
vereador Eurípedes Guimarães, que também cumprimenta os presentes e cita sobre e 
comentando sobre a ação da polícia rodoviária estadual que está realizando fiscalização na 
Trasnjutaí, e que após se certificar da veracidade do caso, ressaltou que conforme lhe foi 
informado, a rodoviária também pode realizar ação fora do asfalto, enfatizando que as 
providencias serão tomadas sobre o assunto, pois acredita que esta ação não é legalizada, e 
em continuidade cita sobre a questão da Bio Vale, onde ressalta que Concórdia está 
perdendo muito com isso, pois a maioria das promessas não foram cumpridas,  e em seguida 
cita sobre o INSS está retirando todos os meses parte do recurso do FPM, onde os mais 
prejudicados são os servidores públicos, e após mais comentários sobre o assunto, 
solicitando para que se tenha paciência, pois para colocar em dias o pagamento, o executivo 
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está realizando cortes, para continue mantendo em dias o pagamento em especial dos 
servidores públicos, e em seguida comenta sobre uma denúncia que o mesmo fez acerca de 
determinadas divulgações escritas no face book, sendo que este face está no nome do senhor 
Carlos Quaresma, onde no citado face se relata determinadas acusações contra este nobre 
vereador, dando assim as devidas explicações sobre o assunto,  sendo que o nobre vereador 
solicitou para que se desse continuidade ao caso, para que assim este assunto seja 
solucionado. Através de aparte o vereador Felix aconselha para que o nobre vereador 
Eurípedes se afaste do uso face, enfatizando que o nobre presidente da Casa se expõe muito 
nas redes sociais, e acredita que com o tempo a verdade é revelada e em relação a ação da 
polícia rodoviária cita que de fato é muito estranho a realização da fiscalização que está 
sendo realizada no ramal da transjutaí agradecendo em seguida aparte. Também através de 
aparte o vereador Paulo Paiva cita que se de fato a ação da polícia rodoviária estiver errada, 
esta Câmara deve agir e tomar as devidas providencias, e em relação às denúncias contra o 
vereador Eurípedes no face book, esta rede social pode ser usada também para o mesmo se 
defender provando que as acusações são falsas, agradecendo em seguida aparte. O 
vereador Eurípedes voltando com a palavra cita que em nenhum momento acusou o senhor 
Carlos Quaresma de ter redigido no face as acusações feitas contra sua pessoa, e cita que 
não concorda ser desmoralizado, e que é necessário descobrir quem está por trás de tudo 
isso, e enfatiza que o mesmo posta somente os trabalhos realizados por este Poder 
Legislativa, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir o cargo de 
presidente é novamente repassado ao vereador Eurípedes Guimarães que em continuidade 
dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta 
que obteve a seguinte pauta; Requerimento nº 88/2017 de autoria do vereador Jagunço que 
solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, a 
construção de uma Quadra de Futebol de Areia e a construção de um Campo de Futebol 
Soçaite, na comunidade do km 35 (Rod. PA 140 – via Bujaru), espaço rural deste município 
de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento nº 89/2017 de autoria do vereador Jagunço 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 Instalação de 03 (três) luminárias públicas 
ao longo da Rua Eryk Robbins Mclain, no Bairro Mario Couto, espaço urbano, nesta cidade de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Em prosseguimento o senhor presidente informa que em virtude do feriado de 
Dia de finados, não haverá sessão na próxima semana e em continuidade declara que não 
havendo mais nada a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu término ás 13 horas 
e 05 minutos na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores 
Vereadores; Francisco Felix de Souza, Raimundo Ferreira Lopes, Fabio Souza de Araujo,  
Bruno Pastana Feio,  Adilson da Silva Londres, Marcos Antonio Lima do Amaral, e 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 26 de outubro de 2017. 

 
Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 


