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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA ITINERANTE DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 
2017. 
 
                                            Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos trinta e um dias do mês de agosto ano de dois mil e dezessete, ás 17 horas, 

havendo número legal, o presidente da Câmara Municipal vereador Eurípedes Guimarães deu 
início a esta sessão ordinária itinerante na Comunidade Vila do Galho, solicitando em seguida 
ao vereador Paulo Paiva a leitura de um texto bíblico. Sendo lido no livro de Salmos 121.  
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; Oficio nº 
01/2017 da Comunidade da Vila do Galho, que solicita ao Poder Legislativo Municipal a 
realização de uma sessão ordinária itinerante na referida comunidade; Requerimento nº 78 e 
79/2017 de autoria do vereador Adilson Londres; 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 em obediência a Resolução nº 
03/01 concede a palavra aos usuários da Tribuna Popular. Com a palavra o senhor Domingos 
Lima Narciso, morador da comunidade, que em meio a suas palavras ressalta que os 
moradores dessa comunidade necessitam de serviços públicos, e que por esse motivo 
precisam da ajuda dos vereadores legislativos  e ressalta que como morador desta 
comunidade enfatiza sobre o problema da falta de ramal para interligar algumas comunidades, 
em especial o ramal do jiló para fazer a ligação com o capim, assim como também a 
recuperação do ramal do João Igarapé, enfatizando que com a realização destas obras 
proporcionará um bem estar a todos os moradores desta região, e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Em continuidade faz uso da tribuna popular o senhor  Aldo 
Oliveira Mendonça, diretor da Escola M.E.F. Santa Maria III, que após os devidos 
cumprimentos, cita sobre a importância de que agora esta escola é uma escola polo, 
mencionando assim alguns pontos relativo a escola Antonio Monteiro da Silva, que desde o 
mandato anterior vem sendo solicitado um reparo com ampliação desta escola, para que 
assim seja atendido a demanda de alunos na rede pública de ensino, explicando assim a 
necessidade desta demanda, e que a mesma precisa ainda de um reparo em seu telhado 
assim como também em sua estrutura, pois a mesma não apresenta nenhuma segurança 
assim como é solicitado um reparo com sistema de abastecimento de agua no banheiro da 
referida escola e em relação a escola Sagrada Família I, a mesma também precisa de 
reparos. O tribuno menciona ainda sobre a escola Santa Lucia que atualmente está em boa 
forma, estando apenas carente de energia elétrica e vazamento de agua no sistema. Em 
relação a escola Santa Maria III, propõe para que que seja criado uma área coberta para a 
pratica de esporte e lazer nesta comunidade para a realização do esporte e atividades físicas, 
citando em seguida sobre a necessidade de se ligar o ramal até a comunidade São Bento 
para a condução de alunos que moram naquela comunidade, e solicita ainda para que seja 
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construído o muro desta escola, assim como também há a necessidade de se ampliar esta 
escola com a construção de mais salas de aulas. O tribuno reivindica ainda em necessidade 
de urgência para que seja implantado o sistema do ELO, mas para que esse sistema seja 
implantado é necessário ter acesso a internet, o que no momento ainda não há nesta 
comunidade, pois há a necessidade de se implantar uma torre para esta ação, citando ainda 
sobre a energia elétrica que é bastante fraca, comentando ainda sobre a necessidade de se 
recuperar a ponte que dá acesso ao Igarapé João, para que assim seja alcançado com 
transporte escolar os alunos que estudam na escola Santa Maria III, e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Em continuidade usa da tribuna o senhor 
Romilison Silva da Silva, presidente da comunidade da Vila do Galho, que após os devidos 
cumprimentos enfatiza sobre alguns pontos que precisa ser realizado nesta comunidade, 
citando a revitalização da praça e a reposição da iluminarias da praça que estão queimadas e 
que precisam ser trocadas, comentando ainda sobre um determinado trajeto da comunidade 
que não tem iluminação pública, proporcionando risco em especial aos alunos que vem a 
noite para a escola e necessitam transitar por este caminho. O tribuno cita ainda sobre a 
questão de um determinado projeto que torna determinadas comunidades zona urbana, 
solicitando para que quando este projeto chegar na câmara, o mesmo seja retirado da pauta, 
pois não há nenhum benefício neste assunto. O orador comenta sobre o ACS desta área que 
está descoberta, em virtude do ACS ter ido morar na cidade, trazendo assim determinados 
transtornos aos moradores desta área, solicitando também a recuperação do ramal do São 
Bento que em virtude de não estar bem conservado deixa de vir a escola cerca de cem alunos 
e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Também usa da tribuna o 
senhor Mário Gerson que após devidos cumprimentos, parabeniza a câmara municipal pela 
iniciativa da realização desta sessão itinerante, onde se ver de perto as necessidades da 
comunidade, e que com certeza os pedidos realizados serão levados até o poder executivo, 
agradecendo logo em seguida a oportunidade. O presidente da mesa agradece a presença 
dos pronunciantes da tribuna popular e em continuidade aos trabalhos concede a palavra ao 
plenário que de início pronunciou-se o vereador Magnaldo Meneses  que após os devidos 
cumprimentos, agradece a oportunidade desta comunidade receber a câmara municipal para 
assim apresentarem suas reivindicações, citando que a comunidade está fazendo o seu papel  
e que cabe a câmara procurar legislar em favor das necessidades e benéficos do município, 
colocando-se assim a disposição desta comunidade, elogiando assim a organização desta 
região e comentando sobre as reivindicações dos usuários da tribuna, cita que algumas 
questões são fáceis de serem resolvidas, mas há questões em especial na área da educação 
que está passando por grandes dificuldades em virtude da perca de alunos , havendo assim 
agora a necessidade de matricular alunos, comentando ainda sobre o PAR ter sido 
alimentado novamente, havendo assim um planejamento para no futuro pegar recursos 
provenientes a educação. O tribuno se compromete a ficar atento as cobranças desta 
comunidade e em relação a questão da titulação, quando há cerca de seis comunidades que 
estão projetados para serem titularizadas, e que em determinadas comunidades este projeto 
foi bem recebido, mas que aqui o caso é diferente, e que cabe a câmara o poder de emitir o 
título definitivo, mas garante que não há nenhum problema em se discutir o assunto, e se não 
há interesse da comunidade em titularizar as terras não será forçado este assunto, 
enfatizando que na democracia se prevalece a maioria. O orador agradece a oportunidade 
concedida. Com a palavra o vereador Marcos Amaral que também cumprimenta os 
presentes  e parabeniza o presidente da Casa pela iniciativa na realização desta sessão 
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itinerante, enfatizando que é nesse caminho que se busca fazer um governo participativo na 
área da saúde, educação e transporte, comentando em seguida sobre uma reunião que o 
mesmo teve com o prefeito municipal em relação ao grande evento que será realizado na 
comunidade do campo verde, e que apesar do ramal não estar muito bem conservado o 
mesmo precisa de uma restauração, citando em seguida sobre o perigo que está a Trasnjutaí 
depois de recuperada em função das imprudências constantes e que por esse motivo tem se 
perdido muitos amigos em acidentes acontecidos, solicitando em seguida à Mesa Diretora da 
Câmara para que coloque em votação Requerimento Verbal requerendo ao Exmº. Sr. Prefeito 
Municipal a recuperação do ramal da comunidade do Campo Verde. No termino o orador 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Jagunço que de início cumprimenta os 
presentes e cita sobre a importância da câmara municipal estar nesta comunidade, 
proporcionando assim uma aproximação maior do legislativo e o povo do espaço rural, citando 
que em conversa com o secretário de obras o mesmo demostra preocupação na recuperação 
de todos os ramais do município,  e em seguida cita sobre os seus requerimentos que já 
foram aprovados na câmara em benéfico das comunidades de nosso município e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Fábio do 
Hospital que também cumprimenta os presentes cita sobre algumas cobranças desta 
comunidade em relação a saúde, informando que em breve já estará vindo para esta 
comunidade um médico para atendimento a saúde, informando em seguida algumas ações 
relativo a saúde que voltaram a ser realizadas no hospital municipal e em continuação solicita 
à Mesa Diretora da Câmara para que coloque em votação Requerimento Verbal requerendo 
ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal para que a Empresa que está realizando a obra no hospital 
municipal encaminhe à Câmara Municipal cópia do Projeto de construção para que assim os 
vereadores possam ter acesso a este projeto e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Junior Martins que também cumprimenta os 
presentes e cita sobre a dificuldade da credibilidade nos políticos em virtude do cenário atual 
da Política nacional, parabenizando assim os moradores desta comunidade em estar presente 
nesta sessão itinerante, citando em seguida sobre o principal papel do vereador municipal que 
entre outras funções devem fiscalizar as ações da forma de aplicação dos recursos 
financeiros, enfatizando da grande importância na realização de sessão itinerante para que 
assim seja aproximado mais de perto as reivindicações das comunidades, citando em seguida 
sobre as várias reivindicações apresentadas nesta sessão, que com certeza chegará à mesa 
do prefeito, alertando que há determinadas situações que não podem esperar, citando assim 
sobre a questão do ACS desta comunidade, que em virtude de ter ido para a cidade colaborar 
no governo municipal deixou esta área descoberta, relembrando que quando se trata de 
saúde não se pode pensar em conter gastos, pois a prioridade na saúde é primordial e depois 
de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Por questão de ordem o vereador 
Marcos Amaral cita que quando só o vereador Fabio tem coragem de se manifestar, relembra 
que não é essa a posição do governo. O vereador Paulo Paiva também usando da palavra 
não entende como o nobre vereador Junior Martins defende um vereador da base e coloca os 
demais vereadores contra a parede, reiterando que os demais vereadores da base têm 
compromisso com as comunidades, citando assim sobre as suas ações em prol do 
desenvolvimento municipal, relembrando que quem acabou com os postinhos foi o PSDB. Em 
continuação usa da palavra o vereador. O vereador Fabio do Hospital também usando 
novamente da palavra que quando cobra algo do prefeito é para que assim a população seja 
beneficiada em suas reivindicações, mas enfatiza que não procura debater contra a atual 
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gestão. Com a palavra o vereador Elias Santana que também cumprimenta os presentes e 
comenta que a câmara está no caminho certo, citando assim sobre o interesse do prefeito em 
trabalhar em prol do município e que apesar do governo estar passando por dificuldades, mas 
há promessas de que para o próximo ano será uma legislação melhor, colocando assim a 
disposição desta comunidade nas suas reivindicações e no termino agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Paulo Paiva que também cumprimenta os presentes e em 
continuidade parabeniza a comunidade do galho em estar neste momento ouvindo a câmara e 
apresentando suas reivindicações, e em seguida solicita à Mesa Diretora da Câmara para que 
coloque em votação Requerimento Verbal requerendo ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, para 
que seja implantado um Dosador de Cloro no Sistema de Abastecimento de Água Potável na 
Vila do Galho, conforme relatório de análise apresentado pela FUNASA.  O tribuno cita em 
seguida que om povo sabe julgar, e em seguida demostra a sua alegria em estar nesta 
sessão, quando esta comunidade tem a oportunidade de conhecer qual o verdadeiro papel do 
vereador, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Adilson Londres que após os devidos cumprimentos agradece a presença de todos 
os participantes nesta sessão, e ressalta que sempre se importou com os problemas das 
comunidades de sua região, citando em seguida sobre os seus requerimentos que estão na 
pauta solicitando benéficos para esta comunidade, e em seguida cita que a política é 
comparada com um time de futebol que sempre entra em campo para ganhar e demostra que 
tem interesse em trabalhar em prol do desenvolvimento municipal e cita que em relação a 
ponte do igarapé São João acredita que as providencias já estão sendo realizadas para esta 
revitalização, lembrando que em meio a todas as dificuldades o prefeito está trabalhando em 
prol do desenvolvimento municipal, comentando ainda sobre a emenda adquirida através do 
deputado Iran Lima para a construção do novo prédio do poder legislativo municipal, e depois 
de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Francisco 
Felix  líder da oposição que após os devidos cumprimentos se direciona ao vereador Adilson 
Londres que um líder nos votos nesta região, agradecendo também os votos obtidos na 
Escola Santa Maria III, enfatizando que mesmo sendo oposição em determinados mandatos 
de governo, o mesmo nunca votou contra um projeto ou requerimento transitado pela câmara 
municipal, enfatizando que na realidade a comunidade precisa se manifestar para que assim 
os seus problemas sejam destacados, e comentando sobre a questão da educação, comenta 
sobre as reivindicações desta comunidade, citando assim sobre a reivindicação de uma 
quadra coberta nesta comunidade citando assim a média de custo para a construção de uma 
quadra coberta. O orador comenta também sobre o projeto do programa mais educação, que 
atualmente está muito lento, mas acredita que os alunos matriculados forma com certeza 
reimplantados no sistema com responsabilidade, informando assim sobre o verdadeiro 
objetivo deste programa. O tribuno cita sobre a reivindicação solicitada para a implantação de 
uma torre nesta comunidade para receber provedor de internet, e enfatiza que quando a 
comunidade não quer algo, não adianta insistir, referindo-se assim a esta comunidade que 
não quer ser transformada em comunidade do espaço urbano, comentando em seguida sobre 
a importância do papel da oposição, que sempre vê os problemas em primeiro do que o 
prefeito. O tribuno cita sobre o seu esforço em adquirir recursos para este município, citando 
assim sobre uma emenda adquirida através do deputado Nilson Pinto no valor de quinhentos 
mil reais. O tribuno comenta em seguida sobre a má fama em que atualmente se encontra os 
vereadores em determinadas partes do Brasil, mas agradece a esta Casa de Leis, que não 
pensa dessa forma, e em continuidade cita sobre a Comissão Especial da Câmara que está 
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revisando a Lei Orgânica do Município, e no termino informa sobre um recurso empenhado na 
gestão anterior no valor de quinhentos mil reais e liberado neste ano para a revitalização da 
Transjutaí e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Bruno Pastana que após os devidos cumprimentos parabeniza a iniciativa da 
realização desta sessão itinerante e comenta sobre o apreço que tem pelos vereadores da 
oposição, e cita que na gestão anterior em virtude da má gestão deixou alguns elementos 
com dificuldades para se organizar, lembrando que atualmente o governo não pode mais 
fazer remanejamento de recursos financeiros sendo assim muito nítido deparar com 
problemas na área da administração pública, mas cita que com o prefeito Elias que é um 
governo do povo o mesmo está constantemente em busca de recursos em prol do 
desenvolvimento municipal, sendo em seguida sobre a PPA que está sendo elaborada pela 
gestão atual e em continuidade cita sobre a nomeação da Comissão Organizadora do Plano 
Diretor Municipal, e comenta também sobre a PPA que também está sendo elaborado pela 
gestão municipal 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 a sua alegria em estar nesta data realizando uma sessão itinerante, 
enfatizando que não se faz governo se não ouvir o povo, se não estiver presente com o povo, 
e que é exatamente isso que o governo Elias faz, relembrando assim o tempo que segundo 
suas palavras esta comunidade foi esquecida pelo governo que passou, acreditando que o 
prefeito Elias corre atrás de recursos para este município, citando assim sobre as diversas 
viagens que já fez com o prefeito em busca de recursos para este município, onde quando 
chegam sempre são noticiados que não podem ser atendidos em virtude corte nos gastos, e 
que atualmente se procura fazer o melhor, fazendo assim comentários relativo a saúde 
municipal, enfatizando que o governo Elias pegou o município na área da saúde sucateado 
em virtude das más ações do secretário de saúde gestão anterior, informando ainda sobre a 
liberação de cinco tratores para este município e outros recursos já adquiridos no governo 
Elias Santiago, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Novamente 
como presidente dos Trabalhos o vereador Eurípedes Guimarães dá início a Ordem do Dia 
solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Requerimento nº 78/2017 de 
autoria do vereador Adilson da Silva Londres 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 recuperação da praça da Comunidade da Vila do Galho, espaço rural 
deste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 79/2017 de autoria do vereador Adilson da 
Silva Londres 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 
construção de 1 (uma) Quadra de Futebol de Areia na Comunidade da Vila do Galho, espaço 
rural deste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento Verbal do vereador Paulo Conceição 
de Paiva da Bancada do PT com assento nesta Casa Legislativa, com base no Regimento 
Interno, Art. 180, inciso I, alínea ao qual requer à Mesa Diretora, para que na forma legal, seja 
encaminhado ao Exmº Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, solicitando o que segue: 
Implantação de um Dosador de Cloro no Sistema de Abastecimento de Água Potável na Vila 
do Galho. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Requerimento Verbal do vereador Fábio Souza de Araújo da Bancada do PRB com 
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assento nesta Casa Legislativa, com base no Regimento Interno, Art. 180, inciso I, alínea ao 
qual requer à Mesa Diretora, para que na forma legal, seja encaminhado ao Exmº Sr. Prefeito 
Municipal de Concórdia do Pará, solicitando o que segue: Solicita para que a Empresa que 
está realizando a obra no hospital municipal encaminhe à Câmara Municipal cópia do Projeto 
de construção. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Requerimento Verbal do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral da Bancada do 
PMDB com assento nesta Casa Legislativa, com base no Regimento Interno, Art. 180, inciso I, 
alínea ao qual requer à Mesa Diretora, para que na forma legal, seja encaminhado ao Exmº 
Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, solicitando o que segue: Recuperação do ramal 
do da comunidade do Campo Verde. 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 20 horas e 20 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, 
Magnaldo Meneses de Andrade, Bruno Pastana Feio, Marcos Antonio Lima do Amaral e 
Adilson da Silva Londres. 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 31 de agosto de 2017. 
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