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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2018. 
 
                                            Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos quinze dias do mês de março ano de dois mil e dezoito, 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. 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 os seguintes assuntos; 
Requerimentos nº 06 e 07/2018; Parecer de Comissões competentes da Casa ao Projeto de 
Lei nº 03/2018; Oficio nº 0065/2018 da Caixa Econômica Federal informando sobre o contrato 
de repasse celebrado com este município de Concórdia do Pará que tem por finalidade  
aquisição de patrulha agrícola; Oficio Circular nº 027/2018 da Assembleia legislativa 
informando a inclusão deste município no programa Internet para Todos; Oficio nº 016/2018-
GP em anexo Projeto de Lei nº 04/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que Institui o 
Fórum Municipal de Educação, em conformidade com a Lei Federal nº 13.005 de 25/06/2014 
e Lei Municipal nº 765/2015 de 24/06/2015 e dá outras providencias, juntamente com 
mensagem em anexo. 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 Jagunço  que cumprimenta os presentes e comenta sobre o seu 
projeto de lei que está sendo liberado pelas comissões competentes da Casa para votação, 
solicitando assim o apoio dos demais vereadores para aprovação deste projeto, e em 
continuidade cita sobre o caso de saúde do senhor Miguel do km 12 que está bastante 
delicado, solicitando assim ajuda da assistência social  neste caso e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Fábio do Hospital  que após os 
devidos cumprimentos cita sobre as constantes reclamações recebidas contra o atendimento 
dos correios em virtude da demanda ser muito grande e os funcionários são poucos, assim 
como também a questão da Casa Lotérica onde as pessoas tem que enfrentar sol e chuva em 
virtude da falta de abrigo suficiente enquanto se espera ser atendido, citando que após uma 
conversa com a proprietária da Casa Lotérica onde foi estudado a possibilidade de uma 
parceria com o executivo para a construção de um abrigo, de  e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. O senhor presidente usando da palavra cita que os casos 
de atendimento da Casa Lotérica e dos correios já são antigos, pois o descaso é grande e que 
o mesmo procurando soluções foi lhe informado que em muitas cidades a Casa Lotérica está 
fechando e que os responsáveis sempre colocam dificuldades e o descaso com o público 
continua. O vereador Junior Martins também tece comentários sobre o assunto lamentando a 
dificuldade que os clientes enfrentam tanto na Casa Lotérica quanto nos Correios e comenta 
ainda sobre o grande número de eleitores que estão vindo ao cartório eleitoral fazer a 
biometria, quando muitos chegam de madrugada. Com a palavra o vereador Marcos Amaral  
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que também cumprimenta os presentes e em seguida tece comentários sobre a realização de 
uma programação pelo Dia da Mulher de sua iniciativa e em seguida comenta sobre o 
aliciamento de menores  na saída das escolas, oferecendo drogas, festinhas e até mesmo 
sexo, causando assim grandes prejuízos a sociedade, comentando assim sobre o assunto, 
citando que alguma atitude deve ser tomada, pois os aliciadores são pessoas nossas que 
residem aqui mesmo na cidade e em seguida indaga ao vereador Fábio do Hospital se o 
mesmo ainda faz parte do grupo político do prefeito Elias. O vereador Fabio usando da 
palavra cita que em se tratando da saúde municipal, o mesmo estará do lado das questões da 
saúde e que por esse motivo continuará fazendo suas reivindicações, citando respondendo 
que que se for pra fazer parte de um governo e não poder dar opinião ou não ser ouvido, hoje 
o mesmo se considera sem grupo político. O vereador Marcos cita que se o vereador Fabio 
não é mais do grupo, então que o mesmo não fique fazendo solicitações de ultrassom e nem 
de veículos para conduzir pacientes de hospitais de Belém e que o mesmo tenha o cuidado 
de não ser como o gato que quando quer alisar alguém, ele alisa, mas quando quer arranhar 
ele também arranha sem avisar. O vereador Fabio solicita para que o vereador Marcos tenha 
mais cuidado nas suas palavras, pois o mesmo não está usando o grupo, uma vez que o 
dinheiro público é para ser usado em favor do povo em especial no atendimento na área da 
saúde e que o vereador deve ter vergonha na cara, antes de falar sobre as questões de 
atendimento as necessidades da população, citando que que quando solicita um carro da 
saúde  é porque os mesmos são públicos e não do vereador, ou do prefeito, mas sim do povo 
e que a ultrassom e exames é um direito do povo. O orador parabenizou o NASF pelas suas 
ações e concedeu apoio a saúde da família. O vereador Eurípedes usando da palavra cita que 
o vereador Fabio deve tomar cuidado com suas palavras, quando diz que o vereador deve ter 
vergonha na cara, citando assim os feitos que o mesmo realiza em prol de benefícios a 
população, citando que o vereador Fabio cobra muito, mas na realidade, não busca recursos 
para o município, havendo assim um pinga fogo envolvendo o presidente da câmara e o 
vereador Fabio do hospital. O vereador Marcos Amaral voltando com a palavra lembra que 
não foi realizado a vistoria na empresa dentauá conforme o combinado e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Paulo Paiva  
que de início agradece a Deus por mais esta oportunidade e comenta sobre os assuntos já 
abordados nesta sessão, e que em relação ao meio ambiente, o mesmo vê a secretaria de 
meio ambiente cumprindo com o seu papel, e enfatiza que está no apoio as questões 
discutidas, mas lembra que em determinados assuntos, somos subordinado ao Estado, e que 
vem aprendendo muito como parlamentar no qual agora compreende que muito das vezes é 
melhor ficar so ouvindo, fazendo assim um discurso sobre o assunto, citando que o respeito 
por cada um dos colegas vereadores, reconhecendo a competência e responsabilidade de 
cada vereador eleito, mas cita que a melhor maneira de vencer é permanecer unido, 
agradecendo logo em seguida. Em continuação usa da palavra o vereador Francisco Felix 
líder da oposição na Câmara, que também cumprimenta os presentes, e informa que no 
próximo dia 23 de março será inaugurado o posto do INSS em nossa cidade, informando 
ainda que virá em breve uma caravana do PROPAZ a nossa cidade, para efetuar serviços de 
atendimento a população, e se referindo faz defesa ao vereador Fabio do hospital pela sua 
postura, citando que muito das vezes quem está dentro não vê os erros cometidos, citando 
que o vereador Fabio tem um comprometimento com a saúde e as cobranças contra sua 
pessoa são muito grande, e lembra que o vereador Fabio já solicitou a presença do secretário 
municipal de saúde nesta casa, mas que não foi atendido, e que em virtude disso, o vereador 
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Fabio não está satisfeito com a atual situação da saúde municipal, e que por esse motivo o 
mesmo está reagindo, e cita que seria interessante um terceiro grupo político no município, e 
em seguida cita que a eleição se aproxima acreditando que nessa eleição os eleitores estão 
mais orientados conhecendo melhor o processo eleitoral, e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. A seguir o senhor presidente passa o cargo ao primeiro secretário 
para fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Eurípedes Guimarães que após os 
devidos cumprimentos, comenta sobre o vereador Fabio, enfatizando que ninguém é obrigado 
a participar de um grupo político, o que se exige é apenas respeito, e que a forma de como o 
vereador Fabio quer fazer política fica difícil, pois nenhum governo tem condições de atender 
toda a demanda do município, citando que o vereador Fabio do hospital foi o vereador mais 
atendido nos aspectos da saúde e de transporte no município, mesmo com todas as 
dificuldades que se enfrenta, citando que o ideal seria acabar com essa politicagem, e informa 
que não é possível fazer remanejamento de recursos recebidos. Através de aparte o vereador 
Fabio cita que em nenhum momento disse que os vereadores não fazem nada,  e em relação 
as solicitações que o mesmo faz em prol do atendimento na área da saúde, cita que suas 
reivindicações são para atender as necessidade do povo  citando que sua revolta se dá em 
virtude de que muito das vezes não há recursos suficientes para serem investidos na saúde, 
mas para ser aplicado no carnaval não faltou recursos, enfatizando que continuará lutando 
pelas necessidade do povo, enfatizando que que as gravida precisam realizar ultrassom 
conforme avaliação medica, e que hoje a secretaria  e o hospital atendem uma parte das 
gravidas, e uma parte dos exames, enfatizando que o pré natal é importante e salva vidas e 
que por isso é necessário conseguirmos nossos próprios equipamentos, citando ainda que foi 
autor de um requerimento solicitando equipamentos para o hospital agradecendo assim todos 
os vereadores por terem assinado, enfatizando que precisamos de ambulâncias boas, mas 
que não podemos continuar transportar pacientes, e que temos que trabalhar para equipar o 
que já temos e em seguida agradece aparte. O vereador Eurípedes voltando com a palavra 
cita que para chegar onde chegou não atropelou nenhum colega seu, mas que foi pelos seus 
próprios esforços, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O vereador 
Eurípedes novamente como presidente concede a palavra e cita que cada vereador tem a sua 
decisão de como seguir ou não em um grupo político e  em continuidade dá alguns exemplo 
de resultados concretos em prol da população municipal, e em seguida faz defesa ao seu 
requerimento que está na pauta, solicitando o apoio dos demais colegas vereadores na 
aprovação do seu requerimento, e enfatiza que as sessões estão ficando muito demoradas 
em virtude das solicitações de aparte e que a demora das sessões está afastando o público 
da plenária. O primeiro secretário também faz defesa para que as sessões se encerrem no 
horário regimental, citando que devemos coerente a lei que os próprios vereadores fizeram. O 
presidente da Casa informa que temos uma única sessão por semana e não vê nada de 
anormal em se prolongar as sessões, mas se é para terminar no horário certo então o mesmo 
vai começar a agir, não permitindo aparte aos vereadores, e em continuidade senhor 
presidente dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em 
pauta; Parecer nº 01/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após 
estudo e análise do Projeto de Lei nº 03/2018 é de parecer favorável pela aprovação do citado 
projeto decidindo assim por unanimidade encaminhar o mesmo ao plenário para deliberação, 
votando favorável a votação da matéria pela sua constitucionalidade. Em discussão. Sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 01/2018 da 
Comissão de Educação Cultura e Política Social que após estudo e análise do Projeto de Lei 
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nº 03/2018 é de parecer favorável pela aprovação do citado projeto decidindo assim por 
unanimidade encaminhar o mesmo ao plenário para deliberação, votando favorável a votação 
da matéria na sua integra. Em discussão. Sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 03/2018 de autoria do vereador Raimundo 
Ferreira Lopes que Dispõe sobre a Denominação da Creche Municipal de Ensino de 
Educação Infantil localizada no Bairro Asa Branca e dá outras providências regendo no art. 1º 
do citado projeto que a Creche Municipal de Ensino de Educação Infantil localizada no Bairro 
Asa Branca, área urbana, passa a denominar-se “Creche Municipal de Ensino de Educação 
Infantil Profª. Maria José de Oliveira. Em discussão. Com a palavra o vereador Jagunço que 
faz defesa ao seu requerimento enfatizando que a referida denominação se deve em 
homenagear a Profª. Maria José “im memoriam”, como reconhecimento aos serviços 
prestados como cidadã concordiense, sendo uma das primeiras professoras da educação 
infantil no nosso município, atuando ainda como professora no antigo MOBRAL, membro de 
uma família tradicional, a qual contribuiu pelo desenvolvimento na área da nossa educação, 
atuando por vários anos na Creche Silvia Carícia, sendo, portanto, considerado justo a 
referida homenagem. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 
nº 06/2018 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que solicita ao Exmº. Sr.  
Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, no sentido de que o 
mesmo por medidas cabíveis providencie iluminação pública no loteamento do seu Gabriel 
localizado na Rod. PA 252, KM 04 Via Capim. Em discussão; sem discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes.  Requerimento nº 07/2018 de autoria do vereador 
Marcos Antonio Lima do Amaral   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 realização da limpeza e roçagem da ESF do Curuperé, área rural desta cidade 
de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em prosseguimento o senhor presidente cita sobre o projeto de 
lei nº 04/2018 lido na pauta, informando que em virtude da urgência na votação do citado 
projeto, o mesmo abre um espaço de dez minutos para que as comissões competentes da 
Casa possam emitir parecer ao projeto em pauta. Esgotado o tempo, o senhor presidente 
solicita ao primeiro secretário a leitura dos pareceres apresentados. Parecer nº 02/2018 da 
Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise do Projeto de 
Lei nº 04/2018 é de parecer favorável pela constitucionalidade do mesmo e que o citado 
projeto seja encaminhado ao plenário para deliberação. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 02/2018 da Comissão de 
Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 04/2018 é 
de parecer favorável pela aprovação do mesmo e que o citado projeto seja encaminhado ao 
plenário para deliberação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 04/2018 de autoria do Poder Executivo 
Municipal que Institui o Fórum Municipal de Educação, em conformidade com a Lei Federal nº 
13.005 de 25/06/2014 e Lei Municipal nº 765/2015 de 24/06/2015 e dá outras providencias. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. A 
seguir 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; Francisco Felix de Souza, Raimundo Ferreira Lopes, Walber Nogueira e Silva 
Junior e Marcos Antonio Lima do Amaral, Fábio Souza de Araujo, e Magnaldo Meneses de 
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Andrade. Estando ausente na sessão os vereadores Adilson da Silva Londres, e Bruno 
Pastana Feio 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 15 de março de 2018. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


