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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2017. 
  

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

 
Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 Elias Santana a leitura de 
um texto bíblico, sendo lido no livro do Salmos primeiro vers primeiro. 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 91 e 92/2017; 
Ofício nº 052/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 
25/2017 que institui o Plano Plurianual para o período de 2018-2021 e dá outras providencias 
(PPA 2018-2021) juntamente com mensagem; Oficio nº  060/2017 do Poder Executivo 
Municipal em anexo Projeto de Lei nº 26/2017 que Estima a Receita e Fixa a despesa do 
Município de Concórdia do Pará para o exercício financeiro de 2018 (LOA) e dá outras 
providencias, juntamente com mensagem; Projeto de Lei nº 27/2017 de autoria do Poder 
Executivo Municipal que Dispõe sobre a criação do Serviço Autônomo de Água e Esgotos do 
Município de Concórdia do Pará e dá outras providencias; Projeto de Lei nº 28/2017 de autoria 
do Poder Executivo Municipal que Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, 
instituído e administrado pela Federação das Associações de municípios do Estado Pará 
(FAMEP), como meio oficial de comunicação dos atos administrativos do município de 
Concórdia do Pará e dá outras providencias, juntamente com mensagem. Ato contínuo o 
senhor presidente concede a palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador 
Jagunço que após cumprimentar os presentes cita sobre a sua solicitação para a cobertura 
do estádio municipal Amaralzão citando sobre os transtornos causados aqueles que vão ao 
estádio municipal assistir partidas de futebol ficando expostos a sol e chuva. O orador solicita 
apoio aos demais vereadores para a aprovação do seu Requerimento e enfatiza ainda sobre 
um oficio emitido a secretaria de agricultura municipal quando emitiu um oficio a esta 
secretaria mas que o mesmo foi desconsiderado na sua petição, não se agradando dessa 
situação, pois enfatiza que todos os ofícios entregues nas secretarias são sempre na sua 
maioria em prol da reivindicação das comunidades na qual a funcionaria desta secretaria 
atendente disse que quem manda é o secretário de agricultura, desconsiderando assim o 
oficio emitido pelo vereador e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Através de aparte o vereador Marcos cita que o Poder traz seus desconfortos e que por esse 
motivo alguns servidores não conseguem se conter e enfatiza que apesar de ter prometido a 
si mesmo que não iria falar mais nada nesta Casa alusivo a determinados assuntos de 
secretarias, se solidariza com o vereador Jagunço pelo fato acontecido, citando que a 
qualquer momento terá uma conversa com prefeito acerca desse assunto, pois daqui a pouco 
outros documentos emitido por esta Casa Legislativa também serão recusados e cita que 
também já emitiu ofícios de solicitação mas que não foram considerados e em seguida 
agradece aparte. O senhor presidente usando da palavra cita que de fato esses 
acontecimentos não são toleráveis assim como o mesmo também não aceita que os tais fatos 
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aconteçam nesta Casa de Leis, pois o mesmo zela pelo bom atendimento a população. 
Através de aparte o vereador Paulo Paiva também comenta sobre o assunto enfatizando 
também sobre um fato acontecido envolvendo a sua pessoa, que não foi permitido entrar em 
um determinado local, citando que falta em nossos funcionários uma melhor qualidade no 
atendimento ao público. Com a palavra o vereador Fabio do Hospital  que após os devidos 
cumprimentos comenta sobre oficio encaminhado a Coordenadoras de Endemias solicitando 
a situação atual dos imóveis cadastrados no município relativo ao atendimento de agentes de 
endemias nos município e após comentar sobre o assunto tendo assim já obtido resposta, 
comenta sobre a importância do trabalho dos Agentes de Endemias, abrindo assim espaço 
com os demais vereadores para comentar sobre  a seleção de agentes de endemias no 
município. o vereador Fabio comenta ainda sobre outros assuntos envolvendo a área da 
saúde municipal, e em seguida solicita a Comissão de Saúde desta Casa para que junto a 
direção do hospital municipal se organize um local para realizar a triagem de atendimento aos 
pacientes no hospital pois já houve casos em que pacientes já ficaram constrangidos para que 
assim seja dividido o espaço de atendimento conforme a necessidade do paciente e em 
seguida agradece a oportunidade. O vereador Marcos Amaral solicita para que esta Casa de 
Leis participe dos debates acerca do PCCR unificado da educação, pois apesar desta Casa 
de Leis ter representantes, os mesmos não estão convidados para participar das citadas 
reuniões de debate sobre o assunto, agradecendo logo em seguida. Com a palavra o 
vereador Paulo Paiva  que após cumprimentar os presentes cita sobre a questão de já se 
fazer um processo avaliativo deste governo em virtude do ano que está se findando, citando 
que a sua avaliação é positiva comentando assim sobre as ações já realizadas por este 
governo municipal e em continuidade cita sobre os possíveis recursos que serão adquiridos 
em prol dos assentamentos cadastrados no município, fazendo assim um discurso relativo às 
ações que estão sendo executadas por este governo mesmo diante das dificuldades surgidas. 
Através de aparte o vereador Marcos Amaral cita sobre uma denúncia recebida de 
comunidades as margens do rio Bujaru, onde pessoas estão usando produtos tóxicos para a 
realização da pesca que na sua idealização a mesma é predatória, contaminando assim os 
rios e os peixes dessa região e prejudicando no geral o meio ambiente. Após mais 
comentários sobre o assunto agradece aparte. O vereador Paulo Paiva voltando com a 
palavra apoia a reivindicação do vereador Marcos Amaral e em seguida 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 comenta também sobre os assuntos já abordados nesta 
sessão e cita especificamente acerca dos prefeitos estarem em sua maioria solicitando ajuda 
em Brasília em virtude da crise que assola o nosso país e cita que na realidade os governos 
não estão conseguindo atender todas as demandas do município, fazendo assim um discurso 
acerca das dificuldades que o governo municipal está enfrentando para conseguir solucionar 
as questões do município. através de aparte o vereador Marcos cita sobre os agrotóxicos que 
estão entrando em nosso município que no futuro poderá trazer serias consequências para na 
área da saúde municipal, e comenta ainda sobre o mal odor que vem da fábrica de dendê 
implantada em nosso município, trazendo assim sérios transtornos a população concordiense, 
enfatizando que é necessário debater com bastante cautela este assunto e alerta que o 
inverno se aproxima, onde este odor se agrava ainda mais, agradecendo em seguida a 
aparte. O vereador Eurípedes voltando com a palavra concorda com os assuntos debatidos 
nesta sessão e alerta que a empresa DENTAUÁ não compareceu na reunião com o executivo 
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para tratar acerca da questão dos ramais que estão sendo deteriorados pelos veículos 
pesados das empresam que transportam o dendê por esses ramais, mas cita que a mesma 
está colaborando com a doação de combustível para a realização da limpeza desses ramais. 
O orador alerta ainda que as eleições se aproxima enfatizando acerca daqueles que vão 
chegar aqui pedindo voto sem nunca ter feito nada por esse município, pois disse o orador; o 
povo não quer ser enganado novamente 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 fazendo o encaminhamento do 
Projeto de Lei nº 25/2017 (PPA 2018-2021); Projeto de Lei nº 26/2017 (LOA 2018); Projeto de 
Lei nº 27/2017 e Projeto de Lei nº 28/2017   para as comissões competentes da Casa, para 
estudo, análise e parecer dos citados projetos, e em continuidade solicita ao primeiro 
secretário a leitura do expediente em pauta que obteve a seguinte pauta; Requerimento nº 
91/2017 de autoria do vereador Fabio do Hospital que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, 
a inclusão do Projeto, de Urbanização (asfalto) nas seguintes ruas da cidade; Ruas do Bairro 
Jutaí assim como também seja implantado um Sistema de Abastecimento de Agua Potável no 
citado bairro; Inclusão de asfalto na Tv. Novo Horizonte (ao lado do Ginásio de Esporte). Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 92/2017 de autoria do vereador Fabio do Hospital que solicita ao Exmº. Sr. 
Prefeito Municipal, para que seja implantado a cobertura da bancada do Estádio Municipal 
“Amaralzão” nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento o senhor presidente informa 
que conforme já aprovado nesta Casa a próxima Sessão Ordinária será Itinerante na 
Comunidade São Francisco Xavier, km 46, via Tomé-Açu as 10 horas da manhã, convidando 
os presentes para sessão, e declara que não havendo mais nada a tratar, estava encerrada 
esta sessão, sendo o seu término ás 12 horas e 10 minutos na qual além da Mesa acima 
referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Fábio Souza de Araujo, 
Raimundo Ferreira Lopes, Marcos Antonio Lima do Amaral e Magnaldo Meneses de Andrade. 
Estando ausente na sessão os vereadores Francisco Felix de Souza, Walber Nogueira e Silva 
Junior, Bruno Pastana Feio, e Adilson da Silva Londres, 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 23 de novembro de 2017. 
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