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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2018. 
 
                                       Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Ao primeiro dia do mês de junho ano de dois mil e dezoito, ás 09 horas e 30 minutos da 
manhã, havendo número legal, o presidente da Casa vereador Eurípedes Guimarães informa 
que em virtude do dia da sessão ter recaído em feriado, a mesma será realizada na data de 
hoje por ser o primeiro dia útil subsequente, dando início assim a esta sessão ordinária, 
solicitando em seguida ao vereador Marcos Amaral 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; Oficio nº 012/2018 em 
anexo Projeto de Lei nº 09/2018 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel 
urbano para fins de regularização fundiária a pessoa do senhor Edson Maciel Peniche 
juntamente com mensagem; Projeto de Lei nº 10/2018 de autoria do vereador Raimundo 
Ferreira Lopes que Institui o Campeonato Municipal de Canoagem e Rabeta no cronograma 
anual de atividades esportivas realizadas no município de Concórdia do Pará; Comunicado de 
número diversos do Ministério da Educação informando sobre a liberação de recursos 
financeiros para este município. 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 após os devidos cumprimentos cita sobre a viagem 
que os vereadores fizeram até o distrito federal para participar da marcha para os prefeitos, 
onde foram reivindicados ações e recursos para este município. O orador demostrou da sua 
alegria em participar deste evento, agradecendo assim a Deus por esta viagem. O tribuno cita 
sobre o campeonato de rabeta e canoagem na comunidade Foz do Cravo (baixo Bujaru) e cita 
sobre os protestos que ocorreram em nossa cidade lamentando assim aqueles que criticam 
todos os políticos citando que há políticos responsáveis no município, e depois de mais 
algumas palavras agradeceu a oportunidade. Com a palavra o vereador Fábio do Hospital 
que após os devidos cumprimentos cita sobre a reunião do executivo e vereadores junto com 
a coordenação do SINTEPP para discutir temas sobre a educação municipal e após comentar 
sobre o assunto orador agradece a oportunidade. Em prosseguimento a palavra é concedida 
ao vereador Junior Martins que após os devidos cumprimentos contesta a organização da 
audiência pública que houve na semana passada e comenta sobre a reunião onde foi 
apresentado o relatório financeiro gasto na saúde municipal, comentado os pontos negativos 
deste relatório, citando que está faltando planejamento do gestor e comenta sobre as obras 
que se iniciaram no canal do onça e que por falta de planejamento os serviços estão parados 
e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade.  Através de aparte o vereador 
Eurípedes cita que a saúde prestou contas conforme determina a lei e que isso o gestor 
anterior não fez, e em relação ao canal do onça cita que em tudo deve haver projeto para se 
conseguir os recursos necessários informando que nesse inverno nenhuma casa foi alagada 
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naquela região. Também através de aparte o vereador Fabio enfatizou que que de fato 
devemos saber o que está acontecendo pois não há mais atualmente nenhum veículo para 
conduzir as pessoas do programa TFD. O vereador Junior Martins ressalta que o presidente 
não pode colocar palavras na sua boca, pois o mesmo só indagou para onde foram os 
recursos sem acusar ninguém. A seguir usa da tribuna o vereador Coco que também 
cumprimenta os presentes e cita sobre a greve dos caminhoneiros ocorrido na semana 
anterior, citando assim os pontos positivos e negativos citando que o único erro dos 
caminhoneiros foi apoiar a intervenção militar e que por esse motivo a greve não teve o total 
apoio da população. O tribuno também comenta sobre a ida dos vereadores a Brasília onde 
participaram da Marcha para os Prefeitos, citando assim sobre os pontos importantes 
discutidos neste evento, entre elas, sobre o prazo que os prefeitos têm para acabar com os 
lixões dos municípios, e após mais comentários sobre o assunto comenta ainda sobre  cita 
sobre o programa saúde da família que até o momento o recurso é o mesmo valor, que no 
nosso caso não chega a oito mil reais, e comentando sobre a apresentação da prestação de 
contas da saúde municipal o mesmo parabeniza o atual secretário de saúde municipal, onde 
ficou bem claro a transparência das receitas e despesas na área da saúde, e em seguida cita 
que a fala do vereador Junior está contra mão, pois a maioria das pessoas elogiaram o 
secretário Alfonso pela sua prestação de contas, e cita ainda sobre o trabalho que foi 
realizado no canal do onça, pois com a limpeza realizado evitou os alagamentos naquela 
área, citando que está sendo elaborado projeto técnico e urbanístico sobre o canal do onça e 
em relação ao atraso do pagamento dos salários dos professores justificando que o atraso se 
deu em virtude da mudança de secretário que foi preciso gerar nova senha, e informa que o 
que está sendo discutido nas reuniões com o SINTEPP é de grande seriedade, e que se for 
necessários poderá haver cortes de despesas, tanto no executivo quanto no legislativo, 
enfatizando que  de fato precisamos nos adequar, agradecendo  logo em seguida. O vereador 
Junior Martins usando novamente da palavra cita que não basta somente começar uma obra, 
mas que a mesma deve ser concluída, e em relação aos gastos da saúde enfatiza que faltou 
transparência nos gastos realizados e em relação as obras no canal do onça cita que após 
esse serviço até cobras apareceram nas casas próximas, e que na sua opinião o melhor era 
ter deixado como estava. O vereador Coco voltando novamente com a palavra cita que 
melhor transparência do que está sendo feito não há, poiso secretário de saúde foi bem claro 
em dizer que tudo está no portal da transparência. A seguir o senhor presidente concede 
espaço a Tribuna Popular usando da palavra o senhor Valdemar Trindade cidadão 
concordiense que usando da palavra cita sobre a questão do transito municipal onde há 
constantes acidentes citando que para haver uma melhor qualidade no transito é necessário 
trazer pessoas capacitadas para essa orientação solicitando para que este projeto saia do 
papel e que na sua opinião a organização deveria começar primeiramente pelos condutores 
de motos e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Adilson Londres que de início agradece a Deus pela viagem que fizeram a Brasília 
em busca de melhorias para o nosso município, e critica o vereador Junior Martins quando o 
mesmo falou sobre obras inacabadas, citando que todos têm o direito de fazer suas 
cobranças, mas que essas cobranças devem ser feitas com sabedoria. Através de aparte o 
vereador Coco informa que existem disponível quatro taxis que dão três viagens por semana 
gerando assim um alto custo aos cofres públicos. O vereador Adilson voltando com a palavra 
agradece logo em seguida. Com a palavra o vereador Marcos Amaral que após os devidos 
cumprimentos cita sobre os descontos de consignados indevidos que será realizado pelo 
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Banco de nossa cidade em virtude dos mesmos não estarem em dias com seus vencimentos 
salariais, e propõe para que seja feito um requerimento solicitando ao BANPARÁ para que 
não seja efetuado o desconto de duas parcelas simultâneas de consignados dos servidores 
da educação, visto que os motivos que levaram ao atraso são alheios a vontade dos 
servidores e tal desconto causaria grandes transtornos financeiros e econômicos aos citados 
servidores. Em relação a reunião junto ao SINTEPP cita que na qualidade de membro da 
comissão de educação o mesmo não pode ordenar cortes nos salários de ninguém citando 
que de fato cada um de nós devemos fazer a nossa parte, mas somente a nossa parte, pois 
cabe somente ao executivo realizar esta ação. O orador faz um discurso sobre o assunto, 
enfatizando que so se aumenta salários de servidores se houver recursos suficientes, e em 
relação as contas do executivo que estão na comissão a reunião para tratar sobre o assunto 
junto ao TCM será na próxima terça feira onde será solicitado o desmembramento do 
processo referente a atual prestação de contas. O orador comenta ainda sobre o combate aos 
crimes contra a sexualidade e após mais comentários sobre o assunto o orador comenta 
sobre a municipalização do Transito enfatizando que espera para que isso não fique somente 
no papel, citando assim da gravidade desse problema enfatizando que ninguém está 
mandando prender ninguém, mas que a lei mais cedo ou mais tarde irá chegar para cada um 
de nós. E no termino solicita para que não se deixe ninguém repassar responsabilidade ao 
vereador que não lhe compete, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Em continuação usa da tribuna o vereador Paulo Paiva que após se congratular com os 
presentes agradece ao gestor municipal junto com a secretaria de meio ambiente por ter 
atendido uma reivindicação sua para a melhoria de uma determinada região de sua 
comunidade,  e em seguida cita que sempre nos deparamos com problemas difíceis de 
resolver, mas que nem sempre o vereador é compreendido pelo eleitor, mas a realidade é que 
nem sempre se pode ajudar , citando como exemplo o caso de uma senhora que está 
morando em um retiro, lamentando assim esta situação,  comentando em seguida acerca 
desse assunto, e em seguida comenta sobre a ponte que está sendo concluído no baixo 
Bujaru, sendo este um compromisso da gestão atual, e após comentar sobre o assunto 
agradece a oportunidade. A seguir por questão de ordem o senhor presidente passa o cargo 
ao primeiro secretário para poder fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Eurípedes 
Guimarães que após os devidos cumprimentos agradece ao deputado Vladimir Costa pelos 
recursos que estão sendo adquiridos por este município através de emendas parlamentares e 
cita que muito das vezes é indagado acerca desses recursos que estão vindo para o 
município, mas que no salário dos servidores não há aumento e enfatiza que não adianta ficar 
só criticando, mas que também tem que correr atrás de recursos. Em seguida o orador acusa 
o vereador Fabio de estar gravando as palavras dos nobres colegas, citando que deve haver 
respeito entre os vereadores, citando que não admite tal ação. Através de aparte o vereador 
Fabio cita que em nenhum momento gravou a fala de algum colega vereador, mas que gravou 
apenas a sua fala e que isso é um direito que lhe assiste. O vereador Eurípedes cita que não 
é proibido de gravar, mas que deve ser usado de bom censo com as palavras dos nobres 
colegas vereadores e em seguida comenta que se o prefeito não estar conseguindo atualizar 
o pagamento dos servidores da educação, o mesmo não está usando de má fé, citando assim 
sobre os atuais problemas de crise que as prefeituras estão enfrentando. Mencionando que 
temos que ter o cuidado de não ser irresponsável nesse aspecto, e em relação ao secretário 
municipal de saúde o mesmo o tem como uma pessoa responsável pois mesmo mediante a 
crise, ainda tem conseguindo fazer muito pela saúde municipal, citando ainda sobre os novos 
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cortes que estão previstos na área da educação e saúde e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. A seguir o senhor presidente dá início a Ordem do Dia solicitando 
ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Encaminhamento dos Projetos de Lei nº 
09 e 10/2018 para as comissões competentes da Casa; Requerimento nº 19/2018 assinado 
por todos os vereadores da Casa juntos solicitam ao senhor Augusto Sergio Amorim Costa, 
Diretor presidente do Banco do Estado Pará – BANPARÁ – com cópia ao gerente da agencia 
para que em virtude da situação de atraso de salário dos servidores da educação que tem 
empréstimo em consignados nesta agencia e que segundo informações do Poder Executivo 
municipal será pago até o próximo dia 04 de junho de 2018, para que não seja efetuado o 
desconto de duas parcelas simultâneas, visto que os motivos que levaram ao atraso são 
alheios a vontade dos servidores e tal desconto causaria grandes transtornos financeiros e 
econômicos aos citados servidores. 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 13 horas e 10 minutos na qual além da Mesa 
acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Walber Nogueira e Silva 
Junior, Fabio Souza de Araujo, Raimundo Ferreira Lopes, Marcos Antonio Lima do Amaral, 
Adilson da Silva Londres e Magnaldo Meneses de Andrade. Estando ausente na sessão os 
vereadores Bruno Pastana Feio e Francisco Felix de Souza 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 01 de junho de 2018. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


