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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2017. 
 

Presidente: Eurípedes Guimarães 
1º Secretario: Edson Elias da Silva Santana 
2º Secretario: Marcos Antonio Lima do Amaral 

 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, ás dez horas da 
manhã, havendo número legal, e conforme aprovado na sessão anterior a antecipação desta 
sessão ordinária para esta quarta-feira, o presidente da Casa vereador Eurípedes Guimarães 
deu início a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Francisco Felix a 
leitura de um texto bíblico. Sendo lido no livro do Êxodo cap. 21 vers. 22, 23.  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 convida o vereador Marcos Amaral a 
fazer parte da Mesa Diretora como segundo secretário na ausência de um dos membros da 
Mesa e em continuidade solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que 
obteve os seguintes assuntos; Requerimento nº 84/2017 de autoria do vereador Fábio do 
Hospital e assinado elos demais vereadores da Câmara. 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  Fabio do Hospital  que após os devidos 
cumprimentos cita sobre o seu Requerimento que está na pauta onde reivindica a implantação 
de um cash eletrônico na Casa Lotérica de nosso município, fazendo assim a sua justificativa 
e em continuidade cita sobre a sua ausência na sessão anterior onde foi aprovado Projeto de 
Lei na sessão anterior criando os novos bairros da cidade, contestando assim o nome de um 
dos bairros criados e após mais comentários sobre o assunto, agradece a oportunidade. Com 
a palavra o vereador Coco que após os devidos cumprimentos cita sobre a inauguração da 
Casa do Idoso em nossa cidade, e cita sobre o Dia do Vereador, mas confessa que teve 
receio de postar algo sobre o assunto em virtude das más interpretações acerca da imagem 
que alguns tem do legislador, fazendo assim u, dialogo acerca do real papel do vereador e em 
seguida parabeniza os ACS em virtude de nesta data se comemorar o Dia Nacional do ACS, 
enfatizando assim o importante papel do ACS na comunidade local através das ações 
preventiva do mesmo e em seguida justifica a sua ausência na sessão anterior, quando 
esteve em um curso realizado pelo SENAR, tendo assim alcançado seus objetivos, e em 
continuidade cita sobre o projeto de criação dos novos bairros da cidade, onde no decorrer da 
semana foi tirado as dúvidas acerca das delimitações de cada bairro, e comenta ainda sobre a 
realização da procissão do círio de Nazaré em nossa cidade e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Francisco Félix líder 
da oposição na Câmara, que após o devido cumprimento cita sobre a denominação dos 
bairros e suas ruas denominadas, onde propôs para que no bairro Bananal seja uma rua 
denominada com o nome do senhor Libório “in memorian” justificando assim a referida 
homenagem comentando ainda sobre os demais bairros criados e em continuidade solicita ao 
líder do governo na Câmara para que o governo municipal envie a LOA 2018 para esta Casa 
de Leis em virtude do prazo exigido legalmente e voltando a falar sobre a criação dos novos 
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bairros essas comunidades ficarão aptas a receberem recursos através de emenda 
parlamentar proporcionando assim o seu bom desenvolvimento nas áreas de urbanismo, 
educação e saúde e em prosseguimento cita sobre o recurso conseguido para a implantação 
do sistema de abastecimento de água potável para o bairro Asa Branca e após mais 
comentários sobre o assunto e comenta sobre a ida do prefeito municipal em uma reunião 
onde estava presente o Deputado Nilson Pinto servindo isso de crítica para determinadas 
pessoas do município, enfatizando que isto é uma política defasada e que não leva a lugar 
nenhum, enfatizando que o prefeito esteve na reunião em busca de recursos para o 
município, sendo isto bastante louvável depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Bruno Pastana líder do governo na Câmara, que de 
início parabenizou os ACS pelo seu comentando assim sobre o importante papel do ACS em 
nossas comunidades e em continuidade cita que o Prefeito Elias está neste momento Brasília-
DF em busca de recursos para este município, e comunica que o Deputado Edmilson 
Rodrigues por ser amigo do prefeito Elias presenteou o mesmo com uma patrol mecânica 
para este município o qual será adquirido através de processo licitatório. Ato contínuo o 
orador comenta sobre o Centro do Idoso que será inaugurado amanhã em nossa cidade, 
citando como uma grande capacidade, respeito e responsabilidade para com os recursos 
adquiridos na gestão anterior, sendo os mesmos aplicados na forma correta, e por fim 
parabeniza a comunidade católica em nome do prefeito Elias relativo a procissão do círio de 
Nazaré realizado no último domingo em nosso município, depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. O vereador Coco solicita novamente a palavra e cita que o prefeito 
Elias independente de religião o mesmo tem colaborado com as entidades religiosas 
existentes no município independente do seu credo e fé e em continuidade cita sobre o Plano 
diretor que está sendo construído para em breve ser votado nesta Casa Legislativa e após 
seus comentários 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 de início parabeniza a igreja católica pela realização da 
procissão do círio de Nazaré realizado neste município, e comenta sobre muito das vezes o 
mesmo relutar em atender determinados convites de entidades religiosas em virtude da 
maldade de outras pessoas que acham que quando vereador vai a uma igreja o mesmo está 
apenas atrás de ibope, não concordando com este tipo de opinião, pois Deus conhece o 
coração de cada um. A seguir o orador comenta sobre o trabalho que o prefeito Elias está 
realizando através de parceria com o prefeito de São Domingos do Capim a recuperação dos 
ramais das comunidades que fazem fronteira com os respectivos municípios, e em seguida 
comenta sobre o recurso adquirido para a construção do novo prédio da Câmara Municipal 
enfatizando que esta é uma luta de todos e que por este motivo não se envergonha do seu 
mandato, criticando assim determinadas atos de pessoas que criticaram o prefeito Elias em 
aceitar recurso do deputado Nilson Pinto, enfatizando que todos os vereadores estão fazendo 
a sua parte, e voltando a comentar sobre os trabalhos do governo municipal elogia o mesmo 
pelos seus relevantes serviços já realizados em prol do município,  pois na situação em que 
se encontra, estamos perdendo recursos do FPM comentando assim sobre o assunto e após 
mais comentários sobre o assunto agradece a oportunidade. A seguir o cargo de presidente é 
repassado novamente ao vereador Eurípedes, que dando continuidade aos trabalhos dá início 
a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que 
obteve a seguinte pauta; Requerimento nº 84/2017 de autoria do vereador Fabio do Hospital e 
assinado pelos demais vereadores da Câmara que juntos solicitam para que seja oficiado ao 
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Gerente da Caixa Econômica Federal em Mãe do Rio (Ag. 4527), para que instale um 
equipamento de autoatendimento-cash para saques e demais funções na Casa Lotérica de 
nosso município de Concórdia do Pará. Em discussão; com a palavra o vereador Fabio do 
Hospital enfatizando que os usuários que diariamente vão `Casa Lotérica para utilizarem os 
serviços fornecidos, tem que enfrentar longas filas, em virtude da grande demanda, e que 
muito das vezes há necessidade de se deslocar para outra agencia da Caixa fora do 
município, enfatizando que com a instalação de uma cash eletrônico irá proporcionar uma 
melhor comodidade no atendimento aos seus usuários. O vereador Eurípedes cita que de fato 
deve haver um cash eletrônico da caixa em nosso município. Em votação: Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em prosseguimento o senhor presidente enfatiza que em virtude 
do feriado nacional na próxima quinta-feira, 12 de outubro, propõe para que a sessão 
ordinária seja antecipada para a quarta feira(11/10), sendo a proposta aprovada por 
unanimidade dos presentes e ato contínuo 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 11 horas e 45 minutos na qual além da Mesa acima referida 
compareceram os seguintes Senhores Vereadores;  Francisco Felix de Souza, Walber 
Nogueira e Silva Junior, Adilson da Silva Londres, Raimundo Ferreira Lopes, Bruno Pastana 
Feio, Marcos Antonio Lima do Amaral, Fabio Souza de Araujo e Magnaldo Meneses de 
Andrade. Estando ausente na sessão o vereador Paulo Conceição de Paiva 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 04 de outubro de 2017. 
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