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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2017. 
 
                                        Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos nove 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 Fabio Souza 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 16, 17, 18, 19, 20 e 21/2017 de autoria de diversos vereadores; 
Projetos de Lei 03 e 04/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal que Autoriza O Poder 
Executivo Municipal a Alienar Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária a diversas 
pessoas. 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 parabeniza a programação 
alusivo ao Dia da Mulher realizada na ACIACON, e em seguida solicita acerca dos transportes 
de carne bovina da cidade, citando que está sendo negociado o valor para a realização do 
citado transporte e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra 
o vereador Marcos Amaral que de início parabeniza a passagem do Dia Internacional da 
Mulher e parabenizou os organizadores da programação ao Dia da Mulher e em continuidade 
solicita ao Líder do Governo para o Gerente do Banpará fosse convidado para citar 
explicações acerca da falta de dinheiro no caixa eletrônico, quando as mesmas não 
disponibilizaram dinheiro no período do carnaval e também para se saber quando será 
inaugurado o novo local de atendimento da Agencia BANPARA. Através de aparte o senhor 
presidente cita que conforme foi explicado pelo próprio gerente deste Banco, foi norma de 
seus superiores para que os caixas não funcionassem evitando assim os riscos de assalto e 
em relação a inauguração da nova agencia, o atraso se dá em virtude da rede Celpa não ter 
ainda feito a sua vistoria no citado local, mas que já está sendo tomados a devidas 
providencias sobre o assunto. O vereador Marcos Amaral voltando com a palavra agradece a 
explicação fornecida e em continuidade cita sobre a reunião realizada quando se discutiu a 
questão do uso de Som Automotivo em nossa cidade, causando assim a poluição sonora, e 
que para que o mesmo funcione adequadamente deve cumprir as novas das leis sobre o 
assunto, propondo para que se constitua um dia no calendário para a apresentação dos 
carros de som automotivo. Através de aparte o vereador Magnaldo cita também que em se 
tratando sobre o assunto deve se analisar também a questão dos carros de propaganda de 
som que constantemente ficam parados em frente aos comércios fazendo a sua propaganda, 
prejudicando assim os próprios comerciantes que ficam impossibilitados de se comunicar com 
seus clientes. Novamente com a palavra o vereador Marcos Amaral cita sobre os constantes 
furtos de motos em nossa cidade acreditando que há em um desmanche de motos em nossa 
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cidade, citando que deve-se tomar providencias para que isto pare de acontecer e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Fabio Souza que 
também cumprimenta os presentes e parabeniza de início a passagem do Dia da Mulher e em 
seguida cita sobre a sua viagem a Belém onde fez a entrega de seu Requerimento solicitando 
equipamentos hospitalares para o nosso município, onde foi discutido que os equipamentos 
não foram incluídos no projeto de reforma do hospital em virtude dos mesmos já terem sido 
entregues, indagando assim ao vereador Francisco Felix se o mesmo sabe sobre o assunto. 
Em relação aos constantes furtos de motos cita que deve-se haver uma investigação mais 
rigorosa sobre este assunto, pois isto gera insegurança aos moradores da cidade, e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usou da tribuna o vereador Paulo 
Paiva que após os devidos cumprimentos cita sobre os esforços do presidente da Casa que 
preza pela harmonia do poder legislativo e parabeniza ainda o prefeito municipal que luta 
diariamente para que o nosso município tenha um bom desenvolvimento. O tribuno cita ainda 
sobre a sua preocupação com os agricultores rurais de nosso município, citando que é 
necessário se investir mais na agricultura e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Em continuação usou da tribuna o vereador Adilson Londres que de início 
agradece a Deus pela o Dia da Mulher desejando a todas as mulheres concordiense 
felicidades e em seguida comenta também sobre se investir mais na agricultura familiar 
lembrando que no ano anterior foi muito grande o número de queimadas na sua região em 
virtude de não se ter maquinários adequados para arar a citando que é necessário se 
preparar para através de reunião se organize com o secretário de agricultura para que os 
maquinários sejam liberados para a realização de serviços em prol do agricultor familiar. O 
orador comunica que no próximo sábado ocorrerá em sua região a primeira reunião acerca do 
PPA e que antes é necessário sentar com as lideranças para se fazer as reivindicações 
corretas e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Bruno Pastana líder do governo na Câmara, que após os devidos cumprimentos 
cita a programação realizada em prol da comemoração do Dia da Mulher e parabeniza ainda 
o evento realizado alusivo relativo a programação do carnaval em nossa cidade no qual houve 
ainda um aumento no setor comercial enfatizando que isto será uma marca deste novo 
governo, comunicando que em virtude da crise com a previdência social este governo neste 
período pode passar por situação delicada especificamente sobre a dívida com o INSS, 
quando já vem descontado cerca de oitocentos mil reais do Fundo de Participação do 
Município, comentando que há uma esperança de que em breve haja um crescimento no 
desenvolvimento municipal e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Ato 
contínuo usou da tribuna o vereador Magnaldo Meneses que também parabeniza a 
passagem do Dia da Mulher em especial ao governo municipal através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social que realizou um evento especial para a comemoração desta 
data, onde também foi debatida a questão da mudança na previdência social fazendo assim 
um discurso sobre este assunto, comentando assim sobre a questão da idade para 
aposentadoria por idade. Através de aparte o vereador Marcos Amaral solicita para que dentro 
das possibilidades seja realizada uma palestra nesta Casa de Leis acerca deste assunto 
trazendo assim um melhor esclarecimento do assunto a população, agradecendo assim a 
aparte concedido. O vereador Magnaldo voltando com a palavra comenta que esta ação pode 
ser realizada através de audiência pública citando que temos ferramentas para realizar 
programações especiais para esses tipos de eventos e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Francisco Felix que também 



ESTADO DO PARÁ 
         CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

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

CEP: 68.685-000  Concórdia do Pará - PA 

 

cumprimenta os presentes justifica a ausência do vereador Walber Junior em virtude do 
mesmo está com a sua filha no hospital, e também parabeniza a comemoração do Dia da 
Mulher e em continuidade cita sobre a necessidade de se reformar o Regimento Interno desta 
Casa e da Lei Orgânica do Município em virtude dos mesmos já estarem bastantes defasados 
e que precisam se adequar. O vereador em seguida comenta sobre a rede Celpa em especial 
aos “gatos”, que são as ligações irregulares, lembrando que os demais consumidores é que 
pagam por esses furtos, pois a Celpa não perde nada. E se dirigindo ao vereador Fabio Souza 
cita sobre os comentários de materiais hospitalares, citando que não aceita mais a vinda de 
pessoas ao município que prometem benefícios, mas os mesmos não são de boa qualidade. 
Através de aparte o vereador Magnaldo explica que os equipamentos cadastrados do 
município forma feitos pelo ex secretário municipal senhor Said Salim, e que por este motivo 
era repassado cerca de trinta e cinco mil reais para uma terceira pessoa trazendo assim 
grande prejuízo ao nosso município. O vereador Felix voltando com a palavra comenta que o 
mesmo está à disposição para lutar em prol de melhorias na área da saúde. Em seguida o 
tribuno solicita novamente a prestação de contas do carnaval 2017 deste município, no qual 
demonstrará a transparência deste governo municipal. O orador cita ainda sobre a questão do 
sistema de prestação de contas de órgãos públicos, lembrando que a fiscalização está 
bastante rigorosa e comenta ainda que o município é obrigado a aumentar a sua própria 
receita através de impostos, mas que ainda há empresa instalada nesta cidade que não 
pagam seus devidos impostos e comentando sobre a questão da previdência social em 
especial a aposentadoria por idade mas cita também sobre receberem a aposentadoria de 
forma irregular e após mais comentários sobre o assunto o orador agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Elias Santana que após os devidos cumprimentos parabeniza a 
organização realizada na ACIACONA em homenagem ao Dia da Mulher e após mais 
comentários sobre o assunto, 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 de início parabeniza a todas as mulheres pelo 
seu dia em especial as mulheres concordiense e parabeniza ainda o evento realizado pelo 
governo municipal alusivo à comemoração do Dia da Mulher citando que é necessário 
valorizar mais as mulheres e em seguida cita sobre a rigidez da fiscalização pelos órgãos 
competentes acerca da administração pública. Através de aparte o vereador Marcos Amaral 
indaga ao vereador Eurípedes acerca da resposta para a comunidade do Curuperé referente 
ao funcionamento de um posto de saúde, pois o mesmo não está funcionando por falta de 
estrutura. O vereador Eurípedes cita sobre o citado assunto concedendo as informações 
necessárias e comentando sobre o aparelho de ultra som e de raios-X que está cadastrado 
mas não está sendo usado pelo município ressalta que deve-se tomar providencias 
necessárias sobre este assunto e que o ex secretário municipal Said Salim deve ser punido 
pela sua má ação, pois o povo é que sofre com esta situação, e acredita que esses aparelhos 
devem estar sendo usados em uma clínica particular em nossa cidade considerando isto 
crime grave. Em relação a reforma do regimento Interno o orador esclarece que a Mesa já 
está tomando as providencias necessárias através da assessoria jurídica desta Câmara 
municipal. Através de aparte o vereador Magnaldo cita que é necessário se instituir uma 
comissão para se reformar este Regimento com o acompanhamento da assessoria jurídica. O 
vereador Felix também através de aparte cita que em virtude do regimento interno está 
bastante defasado e que é necessário se programar para realizar esta ação, lembrando que o 
município de Capitão Poço tem um Regimento Interno bem atualizado e que serve como 
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modelo. O vereador Eurípedes voltando com a palavra informa que a secretaria da Câmara já 
está preparada para o início deste trabalho e informa sobre a audiência pública na 
comunidade do galho em prol da criação da PPA municipal e depois de realizar uma 
homenagem a todas as mulheres o orador 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 16/2017 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 o mesmo por 
medidas cabíveis providencie a Instalação de 10 (dez) luminárias ao longo do trecho da 
comunidade Nª. Srª de Fátima na Foz do Cravo neste município de Concórdia do Pará. Em 
discussão: Sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 17/2017 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 o mesmo por medidas cabíveis no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis 
providencie o piçarramento nas áreas habitacionais conhecidas por Mário Couto, Invasão do 
Cristo, Loteamento Jutaí (Mario Junior) e as últimas Ruas do Bairro Novo, área urbana de 
Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento nº 18/2017 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 o mesmo por medidas cabíveis providencie a proteção fixada com 
gradeamento em torno da Praça Municipal Gabriel Penha, com a implantação de três portões 
de ferro para acesso à referida praça, área urbana de Concórdia do Pará. Em discussão: Com 
a palavra o vereador Marcos Amaral que citou ser inadequado o pedido deste Requerimento, 
uma vez que a praça foi construída através de recursos do Estado. O vereador Raimundo 
Ferreira explicou que o principal objetivo é evitar acidentes nesta praça pois constantemente 
as pessoas sobem de motos e bicicletas, acreditando que com a implantação desta grade 
proporcionará aos mesmos um bem-estar social de segurança e tranquilidade. O presidente 
da Mesa informou ainda que no seu mandato anterior o mesmo determinou para que fosse 
proibido a entrada de pessoas com motos e bicicletas na citada praça. O vereador Marcos 
Amaral solicitou em seguida visto ao citado Requerimento para um melhor estudo deste 
pedido, sendo o mesmo atendido pela Mesa Diretora. Requerimento nº 19/2017 de autoria do 
vereador Paulo Conceição de Paiva que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia 
do Pará Elias Guimarães Santiago, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis no 
sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a manutenção com reposição das 
lâmpadas públicas ao longo do trecho do Assentamento Nova Inácia, área rural, neste 
município de Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 20/2017 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 Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes solicitando providencias para a revitalização da ponte que passa sobre o igarapé 
Inácia (baixo Inácia) e da ponte do ramal Jurunas, baixo Bujaru, zona rural deste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento nº 21/2017 de autoria do vereador Paulo Conceição de Paiva 
que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, 
no sentido de que o mesmo envida todos os esforços necessários para a realização da 
construção de um Terminal Rodoviário na sede municipal de Concórdia do Pará. Em 
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discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. Em 
continuação o senhor presidente faz o encaminhamento dos Projetos de lei nº 03 e 04/2017 
para a Comissão de Constituição de Justiça e Redação de Leis e Comissão de Política Urbana 

e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente para estudo, análise e parecer dos citados 
projetos. 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 25 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, 
Bruno Pastana Feio e Marcos Antonio Lima do Amaral. Estando ausente na sessão o 
vereador Walber Nogueira e Silva Junior por motivo justificado. 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 09 de março de 2017. 

 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


