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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017. 
 
                                         Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos dois dias do mês de março ano de dois mil e dezesseis, ás 09 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 Walber Junior a leitura de 
um texto bíblico. 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 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15/2017 de autoria de diversos 
vereadores legislativos. 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 concede a palavra ao plenário que de início 
pronunciou-se o vereador Raimundo Ferreira que após os devidos cumprimentos comenta 
sobre alguns secretários municipais não estarem fazendo o tratamento adequado a 
comunidade conforme foi combinado, causando assim sérios transtornos às comunidades que 
constantemente precisam da ajuda de determinadas secretarias, citando sobre um fato 
ocorrido envolvendo a secretaria de agricultura que prometeu mais não atendeu a 
comunidade que reivindicou um trator para a fazer um serviço de arado e após mais 
comentários sobre o assunto o tribuno agradeceu a oportunidade. Com a palavra o vereador 
Adilson Londres que também cumprimenta os presentes e cita que realmente os secretários 
não podem deixar de atender o povo, pois quando solicitam o trator para a sua comunidade é 
porque realmente estão precisando ser beneficiados e ressalta que o mais correto é procurar 
o prefeito e citar sobre este assunto e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. A seguir usou da tribuna o vereador Walber Junior que após os devidos 
cumprimentos comenta que na realidade deve-se reclamar do que está errado e que o 
secretário deve ser consciente de que é necessário procurar atender a todos aqueles que 
precisam. O tribuno parabeniza ainda o prefeito pela realização do carnaval 2017, pois disse o 
orador, o povo foi contemplado com a referida festa mas solicita para que seja informado aos 
vereadores a forma de como foi gasto os recursos adquiridos para a realização do carnaval, 
ressaltando que assim o prefeito está demonstrando transparência na sua gestão e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Também pronunciou-se o vereador Fabio 
Souza que após os cumprimentos comenta sobre os seus requerimentos que estão na pauta 
para votação, no qual solicita equipamentos hospitalares e cita que a população tem 
reclamado bastante em relação a saúde nos quais reivindicam melhorias. O orador citou que 
apesar das diversas reuniões que já houve com o prefeito sobre a saúde, até agora não viu 
melhorias comentando ainda sobre a questão dos médicos, exames, medicação, sendo que o 
prefeito nos repassou para os secretários trabalharem em parceria para que assim fosse 
amenizado os problemas, enfatizando que quando está certo o mesmo elogia, mas quando 
estiver errado o mesmo crítica, enfatizando que continuará cobrando por melhorias na área da 
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saúde. No termino o vereador solicita o apoio dos demais vereadores para a provação de 
seus requerimentos e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Francisco Felix líder da oposição na câmara que após os devidos 
cumprimentos cita de início sobre a festa do carnaval e que apesar de ser considerado um 
evento cultural do país, mais que em virtude da crise trouxe pouco retorno financeiro ao 
município, e que pelo outro lado houve grandes números de assaltos ocorridos neste período. 
O tribuno comentou ainda sobre um caso ocorrido envolvendo um Agente Comunitário de 
Saúde e que após comunicar o fato ao secretário de saúde, o mesmo agiu logo em seguida. 
O tribuno cita em seguida sobre o papel da oposição que quando procura o prefeito ou 
secretario não é para pedir benefício para si próprio, mas sim em prol do povo e da 
comunidade em geral, e ato continuo cita sobre uma reunião agendada com o prefeito 
municipal e a superintendência do INSS para agilizar o processo de inauguração do posto do 
INSS de nossa cidade e em seguida cita sobre o requerimento do vereador Fabio que solicita 
equipamentos para o hospital municipal e que apesar dos mesmos já estarem contemplados 
na reforma do hospital o pedido é bastante coerente e que está pronto para ajudar o vereador 
Fabio em sua reivindicação. O tribuno comenta ainda que já está percebendo a reclamação 
de vereadores contra secretários municipais e alerta que em legislação passada secretários 
caíram por não atenderem pedidos de vereadores em prol das comunidades e em 
prosseguimento solicita para que seja prestado contas das receitas e despesas relativo ao 
carnaval realizado nesta cidade e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
A seguir usou da palavra o vereador Magnaldo Meneses  que após os devidos cumprimentos 
e ressalta que já se percebe a oposição fazendo o seu papel e cita que apesar do líder do 
governo não estar presente cabe aos demais vereadores da bancada do governo responder 
as críticas recebidas, citando que na verdade o atual prefeito recebeu o município com 
bastante problemas mencionando assim algumas dividas deste município deixado pelo 
governo anterior, mas concorda quando a oposição solicita a prestação de contas do carnaval 
2017 e enfatiza que no geral a realização do carnaval foi bastante positivo, pois não ocorreu 
nenhum incidente grave e que em relação do aumento de assalto ocorrido neste período é 
natural em virtude da demanda de pessoas que o município recebeu, mas que também não 
se deve admitir tal situação relatando assim o grande número de policiais que estavam 
prestando segurança no período de carnaval. Através de aparte o vereador Felix cita que 
deve se reconhecer também os trabalhos do governo anterior citando assim algumas ações 
realizadas na última legislatura. O vereador Magnaldo voltando com a palavra cita que está 
falando sobre a reabertura dos igarapés que cortam a cidade e comenta novamente sobre a 
realização do carnaval que trouxe bastante benefício aos moradores do município e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir não havendo mais pronunciamento 
do plenário o senhor presidente repassa o cargo ao primeiro secretário para fazer uso da 
tribuna. Com a palavra o vereador Eurípedes Guimarães  que após os devidos 
cumprimentos de início comenta sobre a realização do carnaval 2017 e cita que o mesmo 
também já solicitou do executivo a prestação de contas do carnaval e em seguida ressalta 
que concorda com as palavras do vereador Raimundo Lopes, pois de fato os vereadores 
devem serem tratados com respeito pelos secretários municipais e que esta Casa não irá 
deixar determinados problemas acontecerem e em seguida comenta sobre o mesmo ter 
representado o prefeito municipal na superintendência do INSS para que brevemente seja 
inaugurado o posto do INSS em nossa cidade sendo acordado para o dia 23 de junho do 
corrente ano a inauguração deste posto do INSS, enfatizando que este posto será de grande 
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benefício à população concordiense e ressalta que não concorda quando um prefeito diz que 
não faz o carnaval para ser investido na educação e na saúde, pois os recursos vem 
especifico para este evento cultural. A seguir o orador comenta sobre a rigidez da fiscalização 
pelos tribunais de contas em virtude da lei da transparência e que se o governo não ouvir as 
opiniões dos vereadores pode trazer determinados prejuízos a gestão municipal, e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Novamente a presidência é repassada ao 
vereador Eurípedes Guimarães o qual logo em seguida dá início a Ordem do Dia solicitando 
ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Requerimento nº 08/2017 assinado por 
todos os vereadores legislativos, que em conjunto solicitam ao Exmº. Sr. Simão Robison 
Oliveira Jatene, Excelentíssimo Governador do Estado do Pará, e ao Ilmº. Sr. Vitor Manuel 
Jesus Mateus Secretario Estadual de Saúde Pública solicitando a doação de diversos 
equipamentos hospitalares para o hospital Municipal João Lins de Souza nesta cidade de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; Requerimento nº 09/2017 de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes 
que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, 
no sentido de que em caráter de urgência seja realizada a implantação de um Sistema de 
Abastecimento de Água Potável na área urbanizada da cidade conhecida como “Laranjal” 
nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; Requerimento nº 10/2017 de autoria do vereador Raimundo 
Ferreira Lopes que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias 
Guimarães Santiago, no sentido de que em caráter de urgência seja realizada a implantação 
de um Sistema de Abastecimento de Água Potável na comunidade do km 10 (Rod. PA 140 – 
via Tomé-Açu) neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 11/2017 de autoria dos 
vereadores Fabio Souza de Araújo e Marcos Antonio Lima do Amaral que em conjunto 
solicitam ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, e 
ao Sr. Alfonso Luiz Batista Secretário Municipal de Saúde no sentido de que seja realizada a 
implantação de um ESF (Estratégia Saúde da Família) no bairro Cristo Libertador no espaço 
urbano da cidade. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes; Requerimento nº 12/2017 de autoria do vereador Paulo Conceição de Paiva que 
solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, a 
inclusão da Avenida Independência, perímetro que abrange o bairro Nova Aurora no Projeto 
de Urbanização (asfalto) e Esgotamento sanitário proposto ao Governo Federal. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
Requerimento nº 13/2017 de autoria do vereador Paulo Conceição de Paiva que solicita ao 
Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, e ao senhor 
Alfonso Luiz Batista, Secretário Municipal de Saúde no sentido de que seja realizado Prova 
Seletiva para Agentes Comunitários de Saúde na área descoberta que vai do Sitio Ribanceira 
até a comunidade Mututi (Nova Conduta) região do Baixo Bujaru neste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; Requerimento nº 14/2017 de autoria do vereador Walber Nogueira e Silva 
Junior no sentido de que seja feito a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Antonio Monteiro em novo local na Comunidade Vila João Igarapé neste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; Requerimento nº 15/2017 de autoria do vereador Paulo Conceição de Paiva 
que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, 
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a inclusão da Rua Floriano Peixoto e Rua Bom Jardim em toda a sua extensão no Projeto de 
Urbanização (asfalto) e Esgotamento sanitário proposto ao Governo Federal. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento 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 12 horas 
e 20 minutos na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores 
Vereadores; Adilson da Silva Londres, Fábio Souza de Araújo, Francisco Felix de Souza, 
Magnaldo Meneses de Andrade, Raimundo Ferreira Lopes e Walber Nogueira e Silva Junior. 
Estando ausentes na sessão os vereadores Bruno Pastana Feio e Marcos Antonio Lima do 
Amaral. 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 02 de março de 2017. 

 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


