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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

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

 
Aos quinze dias do mês de setembro ano de dois mil e dezessete, ás 10 horas da manhã, 
havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu início a esta 
sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Elias Santana a leitura de um texto 
bíblico. Sendo lido no livro do Salmos 40.  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; Requerimento nº 80,81/2017; Projeto de Lei nº 20/2017 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a Alienar imóvel Urbano para fins de Regularização Fundiária; 
Projeto de Lei nº 21/2017 de autoria do vereador Elias Santana que Institui no Calendário 
Oficial do Município de Concórdia do Pará a Semana da Escola Bíblica de Férias - EBF; 
Convite aos vereadores municipais para participarem do Bingão e Cavalgada do 
SINPROCON a realizar-se no dia 17 de setembro de 2017; Carta de Agradecimento da 
SEMEC pelo apoio na realização da programação da Semana da Pátria; Convite aos 
vereadores municipais  do Diretor de Esporte Municipal para participarem da abertura do XIV 
Campeonato Rural da Rodovia PA 252 km 04 via Capim a realizar-se no dia 16 de setembro 
de 2017 a partir das 13:30 horas; Oficio nº 01/2017 da Coordenação Provisória do PSOL 
solicitando o espaço da Câmara Municipal para a realização de plenária para a escolha de 
delegado do VI Congresso Estadual do PSOL no dia 16/09/2017 as 15:30 horas; Oficio nº 
213/2017 da SEMEC solicitando a liberação da Tribuna desta Casa Legislativa para a 
realização da cerimônia de posse  do novo Conselho  de Acompanhamento e Controle Social 
dos Profissionais da Educação-FUNDEB no dia 19/09/2017; Comunicado de nº 
CM60939/2017 do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiro para 
este município; Panfleto da Associação Brasileira de Câmaras Municipais informando sobre o 
Curso de Formação e Qualificação de Vereadores nos dias 26 a 28 de setembro e 23 a 25 de 
outubro do corrente ano em Brasília/DF. 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 Francisco Félix  que após os devidos cumprimentos cita sobre os 
veículos que transportam o dendê e passa por dentro do perímetro urbano da cidade que na 
sua maioria fazem o citado transporte descoberto colocando assim em risco a vida de 
pedestres e demais veículos, pois constantemente cai detritos dessa carga e que o viável 
seria as empresas cobrirem a referida para uma melhor segurança e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Marcos Amaral  que também 
cumprimenta os presentes e de início parabeniza a presidência da Casa pela realização da 
Sessão itinerante na comunidade do Galho, enfatizando assim sobre a importância da 
realização da sessão itinerante pois assim esta Casa Legislativa vai até a comunidade ouvir 
as necessidades da região através de seus representantes que usam a tribuna popular e 
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parabeniza os organizadores do desfile escolar comentando assim sobre a importância deste 
evento quando se observa a participação em grande número dos alunos e pais. Através de 
aparte o presidente da Câmara ressalta sobre a importância da realização do desfile escolar 
onde se tem observado o crescimento na participação das entidades religiosas e em seguida 
cita sobre a reunião realizada com uma comitiva do prefeito municipal e representantes do 
município de são Domingos do Capim onde foi debatido os anseios e as necessidades na 
área da educação, saúde e transporte dos moradores que residem na fronteira entre esses 
dois municípios e comenta também sobre o esforço desta Casa Legislativa na realização de 
sessão itinerante enfatizando que não pode parar pois este trabalho tem sido bastante aceito 
pelas comunidades opinando ainda para também sejam realizadas sessões itinerantes nos 
bairros da cidade. O vereador Marcos Amaral voltando com a palavra parabeniza os 
vereadores Francisco Felix e Junior Martins que também estavam presentes no desfile 
escolar e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Magnaldo Meneses que também comenta sobre o seu Requerimento que está na 
pauta solicitando a secretaria de meio ambiente para que intensifique a fiscalização dos 
barulhos em excesso de veículos sonoros em especial em frente a entidades evangélicas e 
locais públicos que necessitam de silencio e se solidariza com a família do jovem que teve a 
sua vida ceifada de forma brutal e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Paulo Paiva que também se solidariza com a família enlutada e faz 
convite para que todos participem de um evento religioso na Assembleia de Deus campo de 
Nova Conduta, agradecendo assim logo em seguida. A seguir não havendo mais 
pronunciamento do plenário o senhor presidente faz o encaminhamento dos Projetos de Lei n° 
20 e 21/2017 para as comissões competentes da Casa para estudo, análise e parecer dos 
citados projetos e em continuidade dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário 
a leitura da matéria em pauta que obteve os seguintes assuntos; Requerimento nº 80/2017 de 
autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes (jagunço) que solicita ao Exmº. Sr. Secretário 
de Obras e Transporte  EEddvvaallddoo  PPaaiivvaa  CCeelleessttiinnoo  a inclusão de lombadas na Rua Costa e 
Silva, e construção de uma boca de lobo na esquina entre Costa e Silva e Solon Pinheiro, 
área urbana da cidade. Em discussão: sem discussão. Em votação: Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 81/2017 de autoria do vereador Paulo 
Conceição de Paiva que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias 
Guimarães Santiago e ao Secretário Municipal de Saúde senhor Alfonso Luiz Batista, no 
sentido de que o mesmo providencie a construção de uma ESF para atender as comunidades 
Gene Pau, Jauira e as demais comunidades ligadas a Transjutaí até o assentamento Nova 
Inácia e as comunidades ribeirinhas, por exemplo: Nova Conduta, São Julião e Mutotim e etc.. 
Em discussão: sem discussão. Em votação: Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento Verbal do vereador Magnaldo Meneses de Andrade da Bancada do PT com 
assento nesta Casa Legislativa, com base no Regimento Interno, Art. 180, inciso I, alínea ao 
com o apoio dos demais vereadores presentes que juntos requerem à Mesa Diretora, para 
que na forma legal, seja encaminhado ao Exmº Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, 
solicitando o que segue: que sejam colocadas placas de proibição de uso de aparelhos 
sonoros em alto volume em frente as escolas, hospital, postinhos de saúde e templo religiosos 
localizados no espaço urbano da cidade e que na citada placa conste o número da lei que 
regulamenta esta ação e que após a implantação das citadas placas que seja feito a referida 
fiscalização pelo órgão competente. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em prosseguimento o senhor presidente convida os presentes 
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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 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, Marcos 
Antonio Lima do Amaral e Magnaldo Meneses de Andrade. Estando ausentes na sessão os 
vereadores Bruno Pastana Feio, Adilson da Silva Londres 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 setembro de 2017. 

 
 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


