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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2017. 
 

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

 
Aos onze dias do mês de outubro ano de dois mil e dezessete, ás dez horas da manhã, 
havendo número legal, e conforme aprovado na sessão anterior a antecipação desta sessão 
ordinária para esta quarta-feira, o presidente da Casa vereador Eurípedes Guimarães deu 
início a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Paulo Paiva a leitura de um 
texto bíblico. Sendo lido no livro do Salmos 119.1.  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; Requerimento nº 85/2017. A seguir o senhor presidente 
solicitou ao primeiro secretário a leitura das atas da sessão do dia 28 de setembro e da 
sessão do dia 04 de outubro que estão pendentes para votação. Após a referida leitura o 
senhor presidente colocou as respectivas atas para retificação dos senhores vereadores. Não 
havendo retificação o senhor presidente colocou as referidas atas em votação sendo as 
mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor presidente 
concede a palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador Bruno Pastana  líder 
do governo na Câmara  que após os devidos cumprimentos informa que o Ministro da 
Integração Nacional  Helder Barbalho estará na próxima sexta feira em nossa cidade para 
entregar oficialmente ao prefeito municipal o recurso do ministério da integração nacional no 
valor de quase  quatro milhões de reais para a implantação de pavimentação asfáltica e meio 
fio nas ruas de nossa cidade que ainda não receberam este benefício e em continuidade 
informa sobre a dívida do município junto ao INSS o qual cita que já não mais como 
renegociar a dívida explicando assim as consequências deste ato e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. O senhor presidente usando da palavra demonstra a sua 
alegria em receber um ministro em nosso município, enfatizando sobre este recurso que está 
chegando para benefício de nossa cidade. Em seguida o senhor presidente concede a palavra 
ao vereador Adilson Londres que após cumprimentar os presentes enfatiza sobre este 
recurso que está vindo ao nosso município citando que tudo chega na hora certa solicitando 
para que juntos possamos continuar lutando em prol do desenvolvimento municipal e como 
pemedebista se alegra em estar presente no nosso município na próxima sexta feira o 
ministro Helder Barbalho e em seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador 
Jagunço que após os devidos cumprimentos cita aos vereadores para que juntos possam ir 
até o local onde possivelmente poderá ser construído o novo prédio do poder legislativo 
achando o mesmo o local apropriado e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Fábio do Hospital que cumprimenta os 
presentes e em seguida comenta sobre o seu requerimento que está pauta no qual solicita ao 
prefeito municipal a implantação de uma guarita PM Box da polícia militar na feira municipal e 
outra na comunidade do Cravo enfatizando sobre a necessidade da implantação deste PM 
Box solicitando assim apoio dos demais vereadores na aprovação do seu Requerimento 
agradecendo logo em seguida. O senhor presidente usando da palavra cita que apoia o citado 
requerimento, mas enfatiza sobre as dificuldades de se implantar este PM Box em virtude do 
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Estado não ter condições de manter essas ações, informando que não é bom dar esperança à 
população para depois não ser realizado. Através de aparte o vereador Fábio cita que o 
mesmo está fazendo a sua parte, mas que cabe ao executivo executar citando assim sobre os 
benefícios da implantação deste PM Box. O vereador Bruno Pastana também através de 
aparte cita sobre as dificuldade de se instalar um PM Box na cidade em função da população 
não ser suficiente para a implantação de um PM Box informando ainda outras exigências para 
se instalar um PM Box na cidade como normas do Comandante da Policia Militar, solicitando 
assim ao vereador Fabio para que leve em consideração os aspectos comentados, 
relembrando que a vereadora Antonina Borges foi uma lutadora na solicitação deste PM Box 
mas que a mesma não teve êxito em virtude das próprias normas da PM. A seguir não 
havendo mais pronunciamento do plenário o senhor presidente dá início a Ordem do Dia 
solicitando ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve a seguinte 
pauta; Requerimento nº 85/2017 de autoria do vereador Fabio do Hospital, e assinado por 
demais vereadores da Câmara, que requer ao Exmº Sr, Prefeito Municipal de Concórdia do 
Pará, Elias Guimarães Santiago, no sentido de que seja construído um Mini Posto da Policia 
Militar (PM BOX) na feira livre de nossa cidade (largo do Mercado Municipal), e um Mini Posto 
da Policia Militar (PM BOX) na entrada da comunidade do Cravo (Rod. PA 140, km 35 - via 
Bujaru) instalados com banheiro, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; O 
vereador Fabio do Hospital mais uma vez faz defesa ao seu Requerimento enfatizando assim 
da necessidade da implantação de PM Box da Policia Militar nos locais solicitados. 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 10 horas e 40 minutos na qual 
além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Raimundo 
Ferreira Lopes, Fabio Souza de Araujo, Bruno Pastana Feio, e Adilson da Silva Londres. 
Estando ausente na sessão os vereadores Francisco Felix de Souza, Walber Nogueira e Silva 
Junior, Marcos Antonio Lima do Amaral e Magnaldo Meneses de Andrade, 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 11 de outubro de 2017. 

 
 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


