
ESTADO DO PARÁ 
                  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCÓÓRRDDIIAA  DDOO  PPAARRÁÁ  

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
       Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 225 - E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

   CEP: 68.685-000 - Concórdia do Pará – PA 

 

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2018. 
 
                                            

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

Aos treze dias do mês de setembro ano de dois mil e dezoito, ás 09 horas e 30 minutos da 
manhã, havendo número legal, no Pequeno Expediente, o presidente da Casa vereador 
Eurípedes Guimarães invocando as bênçãos de Deus, deu início a esta sessão ordinária, 
solicitando em seguida ao vereador Paulo Paiva a leitura de um texto bíblico, sendo lido no livro 
de Mateus cap. 20 vers. 1-Após a referida leitura o senhor presidente solicitou ao primeiro 
secretário a verificação de quórum. Uma vez sendo informado que a quórum o senhor presidente 
solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve o seguinte assunto; 
oficio nº 025/2018 do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 26/2018; 
Requerimento nº 21/2018 de autoria do vereador Paulo Paiva; Requerimento nº 22/2018 de 
autoria do vereador Francisco Felix; Oficio circular nº 001/2018 do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Concórdia do Pará; 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 deu início ao Grande Expediente, citando que 
através de oficio a secretaria municipal de planejamento solicitou relatório das emendas 
adquiridas para este município do ano de 2017 até a data presente, contendo no referido relatório 
o valor do recurso e o nome do ordenador da emenda parlamentar, fazendo assim a leitura dos 
referidos convênios, enfatizando que não irá omitir o nome de nenhum parlamentar que liberou 
emendas para este município., mencionando que a partir de agora os deputados só irão liberar 
emendas para municípios onde os mesmos obtiveram votos, alertando que devemos estar alerta 
em quem de fato vamos votar. O orador comenta ainda sobre uma reunião que houve entre o 
poder executivo e a categoria da educação, enfatizando que a reunião foi harmônica e de bom 
entendimento, e após mais alguns comentários o senhor presidente concede a palavra ao 
plenário. Com a palavra o vereador Elias Santana que comenta sobre a reunião política que 
houve em sua residência, onde foi firmado o apoio político aos candidatos de seu grupo político, 
citando ainda que houve bastante pessoas no evento. Com a palavra o vereador Marcos Amaral 
que após os cumprimentos cita sobre o último censo de número de pessoas suicidas em nosso 
município, onde o índice é de cerca de dez pessoas que tiram a própria vida no período de cinco 
anos, citando que este é um dardo alarmante, onde na maioria dos casos essas pessoas estavam 
com depressão, que está sendo caracterizada como a doença do século, citando ainda outros 
tipos de crimes, como o feminicídio, e a pedofilia. Através de aparte o vereador Fabio cita que de 
fato esse é um problema bastante grave, onde pessoas estão tirando a própria vida, enfatizando 
que a sua igreja trabalha em prol deste assunto, e acharia ideal que as igrejas realizassem este 
trabalho evitando assim mais suicídios em nosso município. O vereador Marcos Amaral voltando 
com a palavra tece mais comentários sobre o assunto e cita que após o seu comentário acerca 
de pessoas que estavam se reunindo na pracinha da igreja são Pedro, os mesmos se afastaram 
e que segundo informações agora estão em outro lugar enfatizando que a ação de drogar outros 
e aliciamento de menores ainda estão ocorrendo. O orador parabeniza o presidente da Casa pela 
iniciativa da reunião com os batedores de açaí de nossa cidade onde já houve mudanças de 
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comportamento na ação da lavagem do açaí, evitando assim a contaminação do besouro barbeiro 
que transmite a doença de chagas e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Com palavra o vereador Paulo Paiva  que de início agradece ao prefeito municipal pela 
revitalização de alguns ramais do espaço rural, assim como também o atendimento em outras 
áreas relacionadas ao bem estar da população de sua região, acreditando que no geral o 
executivo está bem adiantado na recuperação dos demais ramais, e comentando acerca da 
depressão que é uma doença silenciosa, que no geral induz a pessoa a tirar a própria vida, 
citando que este é um assunto preocupante porque afeta também o lado espiritual da pessoa. O 
orador também comenta sobre a violência contra a mulher onde o mesmo conhece mulheres que 
vive este drama dentro do seu lar, enfatizando que este também é um caso preocupante, onde a 
sociedade deve buscar mecanismo para proteção a mulher. O tribuno cita ainda sobre a eleição 
que se aproxima, pois este é o momento em que o eleitor tem a oportunidade expressar a sua 
reação, mencionando a crise atual pelo qual o nosso país está passando, enfatizando que é 
necessário se fazer uma reflexão acerca dos benefícios que o povo perdeu quando o PT saiu do 
governo. No termino o orador agradece a oportunidade. O senhor presidente dando início a 
Ordem do Dia faz o encaminhamento do Projeto de Lei nº 26/2018 para as comissões 
competentes da Casa para estudo, análise e parecer dos citados projetos e em continuidade 
solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Requerimento nº 21/2018 de autoria 
do vereador Paulo Paiva que solicita ao Exmº. Sr. Secretário de Obras e transporte  EEddvvaallddoo  

PPaaiivvaa  CCeelleessttiinnoo, a inclusão de duas lombadas ao longo da Rua Constantino Nery, bairro Cristo 
Libertador, sendo uma lombada no perímetro com a Av. Independência e outra no perímetro da 
Rua Duque de Caxias nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão. Sem discussão; em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 22/2018 de autoria do 
vereador Francisco Felix que solicita ao Exmº. Sr.  Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias 
Guimarães Santiago, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a revitalização 
dos seguintes ramais; Ramal do Bacuri – Vila Sorriso (Transjutaí); Ramal da Vila Pernambuco 
(Rod. PA 140 – Arapiranga). Neste município de Concórdia do Pará. Em discussão. Sem 
discussão; em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Em continuidade 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 11 horas e 25 minutos 
na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; 
Francisco Felix de Souza, Fabio Araújo de Souza, Bruno Pastana Feio, Marcos Antonio Lima do 
Amaral, Adilson da Silva Londres e Jose de Queiroz Moreira. Estando ausente na sessão o 
vereador Raimundo Ferreira Lopes por questão de não estar bem de saúde, e o vereador Walber 
Nogueira e Silva Junior. 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 13 de setembro de 2018. 

 
 
 

 
               1° Secretário                                 2° Secretário 
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