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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2017. 
 
                                     Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos seis dias do mês de abril do 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 lendo em Jeremias cap. 23 vers.23. Após a referida leitura o senhor presidente 

solicitou ao primeiro secretário a verificação de quórum. Uma vez sendo informado que há 

quorum o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta 

que obteve os seguintes assuntos; Requerimentos nº 35 e 36/2017, Parecer nº 01/2017 da 

Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis, Parecer nº 01/2017 da Comissão de 

Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente. 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 manifestação do plenário o senhor presidente colocou a referida ata em votação 

sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Em continuidade o senhor 

presidente concede a palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador Marcos 

Amaral  que após os devidos cumprimentos cita sobre a reunião realizada junto a rede Celpa, 

que segundo o orador a citada reunião foi somente para ouvir sobre a rede Celpa e que a 

Celpa não deu nenhuma expectativa para atender as reivindicações dos nobres vereadores e 

em continuidade indaga até onde vai a nossa segurança, referindo-se assim as ameaças de 

morte sofrida por uma determinada autoridade política e em seguida cita sobre a questão do 

abatimento de carne bovina da cidade, solicitando para que sejam tomado as devidas 

providencias sobre o assunto, para que assim seja aproveitado o matador público municipal 

construído mas que é necessário estruturar esse matadouro, citando ainda sobre o novo 

posto de combustível instalado na cidade  enfatizando que até o momento esta empresa não 

paga nenhum tipo de imposto ao município e solicita para que seja emitido oficio ao executivo 

solicitando relatório das empresas que não pagam seus impostos, e após discursar sobre o 

assunto, comenta sobre a sua luta para se conseguir um Polo Universitário para o município, 

enfatizando que através de reuniões, os passos estão sendo dados em prol deste pólo, 

citando ainda sobre o mesmo estar solicitando ainda uma brigada do corpo de bombeiros para 

este município fazendo assim essas reivindicações junto à Deputada Estadual Simone 

Morgado e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usou da 

tribuna o vereador Raimundo Ferreira que após os devidos cumprimentos cita sobre a 

questão do matador municipal enfatizando que os vereadores devem se unir e ir junto ao 

Prefeito e outros deputados para que seja realizado a conclusão do matador municipal, depois 

de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O presidente usando da palavra cita que 



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 

 

atualmente a maioria de nossa carne bovina vem de outro município, e que hoje somente 

cerca de cinco animais ainda são abatidos em matadouro clandestino. Através de aparte o 

vereador Marcos cita que não se referiu aos matadores particulares e sim ao matador da 

cidade, mas confirma que hoje a nossa cidade já recebe carne de boa qualidade e aproveita a 

oportunidade para solicitar ao residente da Comissão de Saúde informações acerca do 

recursos recebidos para a construção do ESF da Comunidade do Curuperé, que nunca foi 

concluído. Através de aparte o vereador Magnaldo cita que este assunto do matadouro já vem 

tramitando a cerca de seis anos, ressaltando que faltou interesse da administração anterior 

em concluir este matadouro, acreditando que há interesse de terceiros para que este 

matadouro não seja concluído, mas cita que é parceiro na luta para que este matadouro 

público seja concluído, informando que temos legislação, só é necessário que haja interesse 

no assunto e assegura que é possível termos carne de qualidade produzida aqui mesmo em 

nosso município, diminuindo assim o custo da mesma. Com a palavra o vereador  Walber 

Junior  que também cumprimenta os presente e em seguida cita sobre o programa luz para 

todos que foi idealizado pelo ex presidente Fernando Henrique e que o ex presidente Lula 

somente  aprimorou o programa, citando que em nosso município ainda há locais sem energia 

elétrica, mas que é necessário se mover para que este programa chegue nessas localidades, 

informando assim de suas reivindicações para que o programa luz para todos chegue nessas 

comunidades explanando assim passo a passo o processo para que esta energia chegue em 

uma determinada comunidade, citando ainda sobre as áreas urbanas e rurais que serão 

contempladas com energia elétrica, citando que o mesmo ama esta cidade e continuará na 

sua luta pelo desenvolvimento municipal, e demonstra sua indignação por uma pessoa que 

nasceu em Concórdia, mas que fala muito mal deste município. A seguir o tribuno cita sobre a 

herança que um prefeito assume do exercício anterior, e que em vez de ficar criticando o 

mandato anterior o mesmo deve tentar resolver os problemas surgidos e em continuidade cita 

sobre um fato ocorrido envolvendo um paciente que chegou enfermo no hospital municipal, 

indagando porque não há melhorias nos postos de atendimento à saúde em especial ao 

atendimento médico. Através de aparte o senhor presidente informa que o Conselho Municipal 

de Saúde   está fazendo um levantamento nos postos de atendimento para assim serem 

solucionados os medicamentos faltosos e em relação a ausência de médico cita sobre a 

dificuldade que há em contratar médicos para este município,  citando que mesmo com a falta 

de recursos financeiros o secretário de saúde não está medindo esforços para a contratação 

de médicos, citando que o principal problema financeiro está em virtude do INSS está ficando 

com parte do recurso do fundo de participação. O vereador Walber Junior voltando com a 

palavra cita sobre a falta de merenda escolar que está havendo nas escolas de ensino 

público, citando que isto não pode acontecer, mencionando assim sobre uma criança que 

desmaiou no colégio por falta de alimento e em relação ao matadouro público municipal cita 

que este matadouro vem passando de mandato em mandato sem ser concluído, citando que 

quem sofre com isso é a população que ainda não foi contemplada com este matadouro de 

carne bovina. O orador comenta ainda sobre determinadas comunidades que ainda não 
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possuem iluminação pública e que isto é dever do governo municipal, mas se o prefeito não 

colocar esta iluminação pública, o mesmo implantará esta iluminação pública, e em seguida 

agradece a oportunidade. A seguir usou da tribuna o vereador Magnaldo Meneses que de 

início comenta sobre o discurso do vereador Walber Junior, citando que o nobre vereador na 

legislação passada em nenhum momento cobrou  questão da merenda escolar e que por isto 

o nobre vereador não está sendo coerente, citando assim alguns aspectos da fala do vereador 

que usou a tribuna anteriormente,  e em seguida cita sobre a dívida de energia elétrica que o 

governo anterior deixou em um valor de mais de quatrocentos mil reais e que o valor que o 

INSS está descontando do FPM não é referente a débitos deixados mas sim referente a 

acordo não cumprido pela gestão anterior e em relação programa Luz para Todos o mesmo 

cita que o mesmo conhece muito bem este processo, e que na existência dos 29 anos de 

Concórdia a mesma já tem 92% de energia implantada, sendo que o vereador Junior chegou 

somente a seis anos e que o programa luz para todos é energia de graça, e que antes 

chamava se luz para o campo, mas alerta que não para o nobre vereador dizer que está 

fazendo tudo por Concórdia e em relação a saúde, o mesmo cita que de fato a saúde precisa 

melhorar , mas afirma que há médicos sim nos postinhos, mas disse o orador, que não se 

compara em nada com a crise que houve na saúde na gestão anterior e em seguida propõe 

um Requerimento verbal solicitando ao Poder Executivo para que seja implantado dois 

refletores na escola  Aloísio Chaves e em seguida agradece a oportunidade. A seguir 

pronunciou-se o vereador  Francisco Félix  que de início solicitou a retirada de pauta do 

parecer de sua comissão, pois é necessário algumas informações vinda do setor de tributos 

municipais e em seguida comenta sobre determinados assuntos já abordados nesta sessão e 

comenta sobre a questão do matadouro público municipal que era para ser de abate bovino 

mas que foi construído para abate suíno, pois o mesmo foi construído de forma inadequada e 

que apesar de ter havido vários debates sobre o assunto até agora não se chegou a nenhuma 

conclusão. O orador em seguida cita sobre o surto da febre amarela informando sobre a nova 

regra do ministério da saúde onde informa que agora é necessário somente tomar uma dose 

para se ficar imune a esta doença infecciosa e em continuidade cita sobre professores que 

tem duzentas horas de carga horária, mas há determinados professores que tem somente 

cem horas, mesmo tendo direitos, solicitando para que não haja injustiça com determinados 

servidores e em seguida cita sobre o convite que recebeu para realizar uma visita nos postos 

de saúde municipal e em relação a ausência de médico nos postinhos de saúde e no hospital 

cita que de fato ou não há medico ou os mesmos estão chegando fora do horário. E em 

relação a questão da energia elétrica implantada no município, acredita que há ciúmes por 

parte do vereador Magnaldo em relação ao trabalho que o vereador Walber Junior está 

realizando, e em seguida comenta que antes não havia crise, e que agora só se fala em crise, 

sendo que discorda  quando se fala que o governo anterior ficou devendo 428 mil reais de 

débitos para a Rede Celpa, e indaga como a prefeitura ficou sem pagar 11 meses de energia 

e a rede Celpa não cortou a energia, explicando que o debito ficou somente na secretaria de 

saúde, e que se for necessário o mesmo fará audiência pública para expor sobre o assunto, e 
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explica que no início do governo Antonio Maranhense o mesmo teve que negociar dívida junto 

ao INSS por falta de pagamento de patronal, fazendo assim a leitura de débitos que o governo 

anterior teve que negociar de dívidas deixadas pelo governo antes da sua administração e 

que o atual debito não é de funcional, há somente resíduos, e que o governo deixou 

empenhado o valor de um milhão de reais para pagar esses débitos e em continuidade cita 

que a cara do governo é de cem dias, portanto já chegou esse prazo, e que nada justifica a 

ausência da merenda escolar, mas cita que está pronto para juntos lutarem em prol do 

desenvolvimento municipal 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 tece comentários acerca do discurso do vereador Junior Martins, enfatizando 

que não é de acordo expor pensamentos avulsos de moradores do município e cita que a 

exposição que o nobre vereador faz é somente para falar a alguém que é o mesmo quem está 

trazendo a energia para algumas localidades de nosso município, enfatizando que admira o 

trabalho da oposição, mas afirma que apesar das dificuldades este governo irá conseguir tirar 

o município desta situação, pois disse o orador, Concórdia está sendo governada por um dos 

melhores políticos desta região, e afirma que ficou sim uma dívida junto a rede Celpa, e 

depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Paulo 

Paiva que de início comenta sobre o tempo do uso da tribuna pelos nobres vereadores, pois 

os mesmos estão excedendo em seus discursos e em seguida cita que no momento é preciso 

se unir para resolver os problemas municipais, pois estando dividido não se ganha luta, 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 também cumprimenta os presentes e cita 

sobre a questão da rede Celpa, sendo que em reunião realizada junto a esta empresa  foi 

comprovada a dívida junto a rede Celpa e que esta dívida está dando trabalho para ser 

solucionada, mostrando assim um relatório de cobrança de dívida da rede Celpa, e em 

relação a saúde municipal o orador cita que na administração anterior o raio x era quebrado 

para se fazer comercio na área da saúde, e ressalta que está todos os dias na secretaria de 

saúde averiguando o atendimento ao público. Através de aparte o vereador Marcos Amaral 

cita sobre a questão da comunidade do Curuperé que indagam o motivo do seu posto de 

saúde não estar funcionando. O vereador Eurípedes voltando com a palavra cita sobre a 

questão da energia elétrica implantada em nosso município no governo Lula através do 

Programa Luz para Todos e em seguida cita sobre o dinheiro que está sendo descontado do 

repasse da prefeitura pelo INSS e em relação ao posto de saúde do Curuperé, conforme 

informações obtidas não há mais nenhum centavo em caixa e depois de mais algumas 

palavras agradece a oportunidade. Novamente como presidente da Casa o senhor presidente 

dá início a Ordem do Dia, solicitando ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta, 

que obteve os seguintes assuntos; Requerimento nº 35/2017 de autoria do vereador Fábio 

Souza de Araújo que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias 

Guimarães Santiago, no sentido de que em caráter de urgência seja estendido o sistema de 
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Abastecimento de Água Potável para chegar na Travessa Novo Horizonte, bairro Nova Aurora 

na área urbana da cidade de Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; 

Aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 36/2017 de autoria do vereador 

Fábio Souza de Araújo 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 cabíveis no sentido da recuperação do ramal do 

senhor Nicolau (Próximo ao Assentamento da Nova Inácia) e do ramal do Igarapé João, 

espaço rural deste município de Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em 

votação; Aprovado por unanimidade dos presentes; Parecer nº 01/2017 da Comissão de 

Constituição Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 03 e 

04/2017 do Poder Executivo Municipal, informa que após estudo e diligencias efetuadas  aos 

referidos projetos esta comissão decide por seguir o parecer “alerta” do Setor Técnico 

competente da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, sendo esta comissão de parecer 

favorável pela constitucionalidade do citado projeto e que o mesmo seja submetido à 

apreciação do plenário na sua integra. Em discussão. Com a palavra o vereador Francisco 

Felix que cita sobre o Projeto de Lei nº 04/17 mencionando que é necessário ser emitido um 

documento jurídico referente a este terreno, para que assim a Câmara não cometa mais erros 

na aprovação de alienação de imóvel urbano. O vereador Bruno cita que segundo a 

assessoria da Casa e do poder Executivo não há nenhum questionamento jurídico relativo a 

este terreno, sendo o mesmo assim a favor do citado parecer. O vereador Magnaldo cita que 

foram solicitadas informações a todos os setores competentes e em relação a este terreno 

questionado o mesmo é fruto de herança, mas os herdeiros foram indagados e os mesmos 

afirmaram que não há nenhum processo em tramite e que não há nenhum risco de litígio, e 

cita que entende a preocupação do vereador Felix. O vereador Francisco Félix tomando por 

base a informações levantadas pela comissão do vereador Magnaldo, decide assim ser 

favorável ao parecer em pauta, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes. 

Parecer nº 01/2017 da Comissão de Política Urbana e Rural Obras e Serviços Públicos e Meio 

Ambiente Leis que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 03 e 04/2017 do Poder 

Executivo Municipal apresenta parecer favorável pela aprovação dos citados projetos e que os 

mesmos sejam submetidos à apreciação do plenário na sua integra. Em discussão: Sem 

discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 03/2017 

que que autoriza o Poder Executivo Municipal a Alienar Imóvel Urbano para Fins de 

Regularização Fundiária a pessoa física da senhora Janaina Rodrigues Neno Matoso de 

Medeiros Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por unanimidade dos 

presentes. Projeto de Lei nº 04/2017 que que autoriza o Poder Executivo Municipal a Alienar 

Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária a pessoa física da senhora Janaina 

Rodrigues Neno Matoso de Medeiros Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado 

por unanimidade dos presentes. Requerimento Verbal do vereador Magnaldo Meneses de 

Andrade que solicita ao Exmº Sr. Prefeito Municipal Elias Guimarães Santiago para seja 

instalado dois refletores na Escola M. E. F. Aloísio da Costa Chaves (parte de trás) próximo a 
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quadra de Esporte. Em discussão. O vereador Magnaldo cita que o pedido visa garantir a 

segurança de todos aqueles que frequentam o citado local principalmente no turno da noite, 

visto que há risco constante de pessoas alheias entrarem por esse local. 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 40 minutos na qual além da 

Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Fábio Souza de 

Araujo, Francisco Felix de Souza, Magnaldo Meneses de Andrade, Raimundo Ferreira Lopes, 

Bruno Pastana Feio, Walber Nogueira e Silva Junior e Marcos Antonio Lima do Amaral. 

Estando ausente na sessão o vereador 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 06 de abril de 2017. 
 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


