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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018. 
 
                                        Presidente: Eurípedes Guimarães 

1º Secretario: Marcos Antonio Lima do Amaral 
2º Secretario: Francisco Felix de Souza 

 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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 Junior 
Martins a leitura de um texto bíblico. Após a referida leitura o senhor presidente, convidou os 
vereadores Marcos Amaral e Francisco Felix para fazerem parte da mesa diretora como 
primeiro e segundo secretários respectivamente e em continuidade 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 os 
seguintes assuntos; Requerimento nº 01/2018 de autoria do vereador Elias Santana, 
Requerimento nº 02/2018 de assinado pelos vereadores; Oficio nº 005/2018 do Conselho 
Municipal de Saúde informando a data de reuniões do citado conselho no ano de 2018; Oficio 
nº 015/2018 do Conselho Tutelar de Direitos da Criança e do Adolescente de Concórdia do 
Pará em anexo Relatório  anual de 2017; Comunicado de nº diversos do Ministério da 
Educação informando a liberação  de recursos financeiros para este município. Em 
prosseguimento o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura das atas 
anteriores. 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 Fabio do Hospital que após cumprimentar os presentes agradece a Deus por mais 
esta oportunidade, e comenta sobre já estarmos no terceiro trimestre desta nova 
administração e sabe que de fato as dificuldades são muitas para se administrar em função da 
falta de recursos, mas cita que há prioridades que não devem ser ignoradas em especial na 
área da saúde, comentando ainda acerca da programação do carnaval realizada no 
município, enfatizando que não é contra o carnaval, mas cita que há prioridades no município 
que não podem ser ignoradas e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Junior Martins que também cumprimenta os presentes e em 
seguida comenta sobre a onda de violência que está assolando em nosso município 
enfatizando que há a necessidade de reunir junto com os demais segmentos da sociedade 
para se discutir este assunto, enfatizando que constantemente perdemos amigos vítimas de 
crimes e também de acidentes lembrando que a discussão sobre este assunto já é bastante 
antiga. O orador comenta ainda sobre o assédio sexual contra meninas de nossa cidade, 
alertando que devemos também já começar a analisar esta situação, pois, disse o orador, o 
nosso futuro são os nossos jovens, citando ainda que atualmente todos querem realizar 
eventos festivos, mas alerta que há regras para esses eventos e alerta para que o Conselho 
Tutelar seja acionado para esses casos citados nesta sessão. Através de aparte o presidente 
da Casa apresenta o Relatório emitido pelo Conselho Tutelar do município, onde cita o 
acontecimento de vários casos contra menores de idades, e em relação a falta de segurança 
em nosso município, cita que há somente quatro policiais para cuidarem de Concórdia do 
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Pará, e depois de mais algumas palavras agradece a parte. O vereador Marcos Amaral 
voltando com a palavra cita que no índice de agressão contra a mulher Concórdia também 
tem seus casos e que agora com uma delegada feminina na cidade, as mulheres têm mais 
confiança em denunciar os abusos sofridos, e em seguida comenta que esteve no corpo de 
bombeiros solicitando para que seja implantado um polo do corpo de bombeiros em nossa 
cidade. O tribuno comenta ainda sobre alguns documentos que está sendo exigido pelas 
escolas de ensino da rede pública para se matricular alunos menores de idade, requerendo 
que é necessário analisar este assunto para que assim seja providenciado com mais 
facilidade a emissão de CPF e RG e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador  Junior Martins, que também cumprimenta 
os presentes e cita que administração municipal está andando a passos muito lentos, citando 
que no evento do carnaval não havia banheiros químicos para os participantes neste evento e 
cita que neste ano estará fiscalizando com mais intensidade a administração, para que de fato 
as coisas aconteçam, relembrando que na gestão anterior o antigo governo era muito 
criticado, mas que hoje este novo governo está agindo muito pior, e em continuidade comenta 
sobre a feira do Braz, comentando que todos conhecem a sua posição sobre o assunto, 
citando que de fato o consumidor tem o direito de comprar mais barato, e em seguida cita 
sobre um deputado do grupo do governo ter informado nas redes sociais que liberou mais de 
oito milhões de reais para este município, mas indaga onde foi para esse direito,  e após 
comentar sobre o assunto, agradecendo logo em seguida. Com a palavra o vereador Coco,  
que também cumprimenta os presentes e em seguida comenta sobre a segurança pública que 
já é um problema antigo do nosso município, e comenta ainda sobre a questão da segurança 
no transito, citando que na realidade este assunto deve ser analisado para assim encontrar 
solução, comentando ainda sobre o acidente de transito que constantemente ceifa vidas em 
nosso município, havendo assim um debate sobre a questão do transito em nosso município. 
o orador comenta sobre a questão da feira do Brás, citando que houve uma tentativa de ma fé 
por parte daqueles que foram a prefeitura solicitar alvará de licença para venderem seus 
produtos por um ano através de MEI, mas que depois foi descoberto que na realidade o 
objetivo era atender um grupo de pessoas com valores de venda muito maior,  e que a feira 
do Braz  tinha cerca de vinte e sete barracas com venda de produtos diferentes e que queriam 
se beneficiar através   de somente uma barraca, tentando assim burlar a lei, citando que 
Concórdia tem uma Associação de comerciantes legalizada que pagam seus impostos e que 
os mesmos estavam se sentindo lesados. Através de aparte o presidente da Mesa informa 
que vários municípios do Pará não aceitaram mais a instalação da feira do Braz em virtude 
dos mesmos estarem ilegais. O vereador Coco voltando com a palavra cita sobre as 
audiências realizadas para a criação do Plano Diretor Municipal,  e comenta ainda sobre a fala 
do vereador Junior Martins ter criticado deputados ligados ao governo ter informado sobre o 
envio de repasse de recursos para este município, e solicita para que o nobre vereador Junior 
Martins informe pelo menos um recursos enviado pelo seu deputado Junior Ferrari para este 
município, divulgando assim os recursos recebidos através do deputado Beto Faro,  o tribuno 
comenta novamente sobre o plano diretor que tem até março para entregar este plano,  e 
acredita que grande esperança de que 2018 será bem melhor do que o ano de 2017, em 
virtude de que agora o governo está trabalhando com o seu orçamento, agradecendo logo em 
seguida a oportunidade. O vereador Fabio do Hospital, indaga sobre as ambulâncias que 
estão previstas para virem para este município, mas alerta que de repente pode haver um 
monte de ambulâncias, mas que as mesmas correm o risco de ficarem paradas, citando ainda 
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sobre outros casos relacionados a saúde municipal. O presidente da mesa informa que não se 
pode desviar recursos para outras áreas, enfatizando que não é o prefeito que decide qual 
tipo de recursos deve vir para o município, fazendo assim um discurso acerca de suas 
constantes cobranças junto ao governo do estado, para que venha mais recursos para o 
nosso município. Com a palavra o vereador Francisco Felix  que também cumprimenta os 
presentes iniciando o seu discurso sobre a questão da saúde municipal, citando que o 
sindicato da saúde procurou seus direitos junto ao ministério público requerendo vários 
benefícios e que cabe a justiça avaliar se os mesmos estão certos ou errados nas suas 
reivindicações, e cita sobre uma quadrilha infiltrada no Pará que está roubando dinheiro dos 
aposentados citando ainda sobre as questões municipais, enfatizando que cada um de nós 
devemos fazer a nossa parte, e comenta ainda sobre o aumento de sessenta por cento na 
folha de pagamento dos professores, citando ainda um grande aumento no setor de 
pagamento de transporte escolar, citando que dessa forma fica difícil gerenciar bem os 
recursos públicos, enfatizando que os transporte escolar atualmente estão atrasados nos seus 
vencimentos salariais, o orador critica ainda os vários alugueis de imóveis no município e 
após mais comentários sobre o assunto o tribuno informa que em breve estará sendo 
realizado um evento social no município, e informa que foi gasto quinhentos mil reais na 
recuperação da Transjutaí, mas que atualmente este ramal está praticamente intransitável, 
tudo isso em virtude da má aplicação dos recursos recebidos, e cita que não se pode ficar 
maquiando o cardápio da merenda escolar, enfatizando que devemos fiscalizar com mais 
intensidade e que não se pode acomodar com esta situação, e em continuidade comenta 
sobre o fato acontecido em relação a feira do Brás, acreditando que houve erros nas duas 
partes, e comenta ainda sobre a condenação do ex presidente Lula, e em relação as emendas 
parlamentares recebidas pelos municípios tudo isso é resultado da boa gestão do governo 
Jatene que teve condições para comprar essas ambulâncias, e comenta sobre as emendas 
compartilhada distribuída aos municípios, 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 
cumprimenta os presentes e de início comenta sobre o grande número de alunos que foi 
matriculado nesse ano de 2018, e informa que em relação a recuperação da Transjutaí, 
informa que as obras ainda não foram concluídas, citando que está acompanhando de perto 
essas obras e informa que ainda hoje será ligado o sistema de abastecimento de água potável 
de nossa cidade,  e concorda que de fato é o governo quem envia os recursos para os 
municípios,  e está aguardando qual será o vereador que vai trazer candidato que nunca 
fizeram nada por Concórdia, e enfatiza que está acreditando nas boas melhorias para o nosso 
município, e em seguida comenta ainda sobre menores de idade continuarem pilotando motos 
na cidade e  após comentários sobre o assunto, o tribuno cita que o prédio do INSS está 
totalmente sucateado, pois todo o material interno foi furtado, mas informa que após os 
reparos esta agencia estará sendo inaugurado em breve 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 01/2018 de autoria do vereador Elias Santana 
que envia Votos de Pesar ao pastor Elim Cavalcante de Paula Guimarães, Pastor da 
Assembleia de Deus em Concórdia do Pará, pelo falecimento de sua esposa Ney Regiane 
Ferreira de Paula Guimarães que veio a falecer no dia 25 de janeiro de 2018. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 
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02/2018 de autoria do vereador Eurípedes Guimarães e subscrito pelos demais vereadores 
municipais que solicita a Meritíssima Drª. Jeniffer de Barros Rodrigues, Defensora Público 
Geral do Estado do Pará, no sentido de que seja tomado as devidas providencias para que 
seja cedido um Defensor Público, para a Comarca de Concórdia do Pará. 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 13 horas 
na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; 
Fábio Souza de Araujo, Magnaldo Meneses de Andrade, e Walber Nogueira e Silva Junior. 
Estando ausente na sessão os vereadores Paulo Conceição de Paiva, Edson Elias da Silva 
Santana, Adilson da Silva Londres, Bruno Pastana Feio e Raimundo Ferreira Lopes. 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 22 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


