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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2017. 
 
                                     Presidente: Eurípedes Guimarães 

1º Secretario: Paulo Conceição de Paiva 
2º Secretario: Adilson da Silva Londres 

 
Aos dezessete dias do mês de agosto ano de dois mil e dezessete, 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 Paulo Paiva a leitura de um 
texto bíblico. Sendo lido no livro de Isaias cap. 40 vers. 31. 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 convida o vereador Adilson Londres a fazer parte da mesa 
diretora como segundo secretário e ato continuo solicitou ao primeiro secretário a leitura do 
expediente em pauta que obteve os seguintes assuntos; Requerimento nº 77/2017; oficio nº 
01/2017 da Comunidade da Vila do Galho, que solicita a esta Casa de Leis a realização de 
uma sessão ordinária itinerante na referida comunidade. A seguir 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 Junior Martins  que após os devidos cumprimentos 
cita sobre muito das vezes determinadas pessoas defenderem com ênfase seu lado político, 
embora nem sempre tudo esteja bem, comentando assim sobre a realização do baile do 
cheiro que estava sendo divulgado como a tradição voltou, enfatizando que o baile do cheiro 
nunca deixou de ser realizado e critica o atual governo por  ter mudado a data tradicional da 
realização deste evento. O tribuno comenta ainda sobre a questão da rede Celpa que 
atualmente vem realizando cortes de energia elétrica com atraso de menos de sessenta dias 
de pendência de pagamento. O tribuno critica ainda o atual governo municipal, quando na 
gestão anterior criticava o Dr. Saulo e hoje o mesmo é considerado o melhor médico, 
comentando ainda sobre algumas questões que atualmente não é divulgado por este governo. 
O orador comenta ainda sobre alguns projetos adquiridos na gestão anterior, e que muito 
dessas obras estão sendo concluído nesta nova gestão, mas que este governo não divulga a 
origem dos recursos. O tribuno cita ainda sobre o deputado Beto Faro que usou de mentira na 
tribuna do senado, quando citou que a prefeita de Acará rejeitou o recebimento de verbas 
financeiras para aquele município, não aceitando assim que o referido deputado fale mal da 
família Martins.   Após mais comentários sobre o assunto o orador agradece a oportunidade. 
Através de aparte o vereador Paulo Paiva faz defesa ao deputado Beto Faro citando sobre os 
inúmeros recursos que o mesmo já liberou para este município e relembra que o governo 
Antonio Maranhense foi reprovado pelo povo. Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses 
que cumprimenta os presente e cita que já pediu ao vereador Junior Martins para que os 
debates políticos fiquem somente no nosso município, pois não interessa a nenhum vereador 
desta Câmara sobre os problemas de Acará, e ressalta que não adianta pintar a 
administração de Acará, e comentando sobre o nosso município, cita que na gestão anterior 
fez o seu papel de oposição e que muito das vezes serviu para o governo organizar o que 
estava errado, e comenta que é impossível não ver o que este governo está fazendo, citando 
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assim algumas obras já realizadas assim como também as negociações que este governo já 
fez para que o município continue no seu bom desenvolvimento, e relembra que na gestão 
anterior a população rejeitou o governo que estava sendo também punido os vereadores do 
grupo e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Adilson Londres que após os devidos cumprimentos cita para que o vereador 
Junior Martins fale mais de nossa cidade, nossa região, pois o mesmo só fala de Acará e cita 
sobre a revitalização do ramal da Trasnjutaí que está na fase de conclusão agradecendo logo 
em seguida a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Francisco Felix que também 
cumprimenta os presentes e cita sobre nosso município ter várias pessoas que perambulam 
pela cidade com deficiência mental e que muito das vezes agridem pessoas e objetos, sendo 
que ultimamente teve seu veículo danificado por uma dessas pessoas, solicitando a 
assistência social do município para que olhe com mais atenção para essas pessoas. O 
tribuno em seguida cita que não viu mais nenhum movimento de manifesto do SINTEPP, e 
após mais comentários sobre o assunto cita sobre vários pontas de ruas da cidade que ainda 
estão com a iluminação pública apagadas e em seguida cita sobre as questões das obras que 
estão em andamento no município, fazendo ainda um retrospecto de sua luta na trajetória da 
emancipação deste município e que no seu ponto de vista todos os governos que já passaram 
por este município deixaram o seu legado, citando assim dos adquiridos no governo Antonio 
Maranhense e quando o novo governo recebeu o município o mesmo já tinha garantido vários 
recursos em andamento para finalização de escolas e em seguida comenta sobre a reforma 
política pela qual atualmente nosso pais está passando e que dentro dessa reforma está a 
possibilidade de se extinguir com coligação, pois considera justo assumir o cargo de vereador 
os onze mais votados, e em seguida solicita ao governo municipal para que se elabore logo o 
plano diretor municipal, pois o mesmo pretende captar recursos para implantação de sistema 
de água potável para a área habitada conhecida por Asa Branca, mas que o mesmo precisa 
se tornar bairro oficial para poder receber  o citado recurso 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 comenta sobre o recebimento de 
mais um trator captado através de emendas de deputados do grupo político do governo atual 
e defende o deputado Beto Faro, enfatizando que este deputado está trazendo grandes 
benefícios para o nosso município traves emendas parlamentares e se o Deputado Beto Faro 
tem problemas com o governo de Acará, enfatiza que aqui o mesmo vai muito bem. O tribuno 
comenta ainda que não interessa quem traz os recursos para este município, pois o que 
importa é que a população é beneficiada com os recursos adquiridos. O tribuno comenta 
ainda sobre a cobrança rígida do TCM em relação ao poder legislativo e explica o motivo pelo 
qual a empresa do senhor Mario Junior ainda está prestando serviços na construção do 
hospital, pois é muito complicado ficar trocando de empresa. Através de aparte o vereador 
Fabio do Hospital solicita para que seja encaminhado a esta Casa o projeto referente a 
construção deste hospital, para que assim fosse acompanhado com mais clareza. O vereador 
Eurípedes cita que o vereador Fábio tem todo o direito de solicitar cópia do projeto junto a 
empresa que está construindo e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Novamente como presidente da Casa o vereador Eurípedes Guimarães dá início a Ordem do 
Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Parecer nº 09/2017 da 
Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis, que após estudo e análise do Projeto 
de Lei nº 19/2017, apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade, e que o mesmo 
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seja submetido na integra ao plenário desta Câmara para votação. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 05/2017 da 
Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, que após 
estudo e análise do Projeto de Lei nº 19/2017, apresenta parecer favorável pela sua 
aprovação, e que o mesmo seja submetido na integra ao plenário desta Câmara para votação. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto 
de Lei nº 19/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que reconhece 
como Bem de Utilidade Pública para o Município de Concórdia do Pará, o Sindicato dos 
Empregados Rurais dos municípios de Bujaru e Concórdia do Pará (SINDTER). Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 77/2017 de autoria do vereador Walber Nogueira e Silva Junior que solicita 
ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará, Elias Guimarães Santiago, no sentido 
de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a implantação da iluminação pública na 
Comunidade Nova Timboteua Cravo (Rod. PA 140-via Bujaru), zona rural, neste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Pedido da comunidade da Vila do Galho para a realização de sessão itinerante 
no dia 31 de agosto de 2017.  Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em prosseguimento o senhor presidente informa que em virtude 
de ter cedido o espaço desta Casa para o evento do Programa Terra Legal, no período de  18 
de agosto até 02 de  setembro, esta Casa só estará retornando aos seus trabalhos 
normalmente a partir de 04 de setembro e em continuação agradece a presença de todos 
declarando em seguida que não havendo mais nada a tratar, estava encerrada esta sessão, 
sendo o seu término ás 12 horas e 30 minutos na qual além da Mesa acima referida 
compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, Walber 
Nogueira e Silva Junior, Fábio Souza de Araujo, Raimundo Ferreira Lopes, e Magnaldo 
Meneses de Andrade. Estando ausentes na sessão os vereadores Edson Elias da Silva 
Santana, Bruno Pastana Feio e Marcos Antonio Lima do Amaral 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 17 de agosto de 2017. 
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