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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2017. 
 
                                     Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos onze dias do mês de maio 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 Paulo Paiva a leitura de um texto bíblico 
lendo em Isaias cap. 32 vers. 16-18.  Após a referida leitura o senhor presidente solicitou ao 
primeiro secretário a verificação de quórum. Uma vez sendo informado que há quórum o 
senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve 
os seguintes assuntos; Requerimentos nº 37, 38, 40, 41, 42/2017. 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 Bruno 
Pastana que após os devidos cumprimentos cita sobre a fatalidade que ceifou a vida do 
jovem Marcos Vitor, ocorrido no último dia 10 de maio, ressaltando que isso reflete a realidade 
do transito em nosso município, lamentando assim o fato ocorrido, citando que é necessário 
se tomar iniciativa, tornando assim público o seu voto de Pesar. O orador comentou sobre as 
comemorações alusivas ao aniversário da cidade que em virtude da situação financeira a 
programação só seria de dois dias, enfatizando da esperança de que nos próximos anos se 
realize uma festa em maior proporção. Depois de mais algumas palavras o orador agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Raimundo Ferreira que após os cumprimentos 
também externa seu voto de pesar a família do jovem Marcos Vitor que perdeu a vida 
tragicamente em um acidente de moto, e comentou que em parte a carreta não deveria estar 
naquele local e que o ideal seria construir um local para estacionamento dos carreteiros que 
pairam em nossa cidade. Através de aparte o vereador Marcos Amaral cita que o ideal seria 
enviar um oficio ao Poder Executivo para controlar a questão de estacionamento de veículos 
pesados nesta cidade, alertando que hoje foi somente um conhecido nosso que perdeu a vida 
desta forma, mas que amanhã poderá quem sabe ser um parente próximo de nós. O vereador 
Jagunço voltando com a palavra cita que na realidade esta Casa deve agir em prol deste 
assunto, procurando uma solução para evitar futuras tragédias dessa forma novamente, 
agradecendo em seguida a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Fábio Souza, 
que também cumprimenta os presentes e comenta que pretende em breve entrar com um 
Requerimento convocando o secretário municipal de saúde para prestar esclarecimentos 
acerca da saúde municipal, e faz um pedido verbal para que fosse solicitado ao poder 
executivo municipal para que providencie a sinalização com plaqueamento das ruas e 
avenidas de nossa cidade, agradecendo assim logo em seguida. A seguir usou da tribuna o 
vereador Junior Martins  que de início externou seu voto de pesar pelo falecimento do jovem 
Marcos Vitor que perdeu a vida tragicamente em um acidente e em seguida solicita apoio na 
aprovação do seu Requerimento para que seja realizado sessão solene pela comemoração 
do jubileu de ouro da Renovação Carismática Católica, estando atuando em nosso município 
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acerca de oito anos e em prosseguimento cita sobre constantemente o governo está falando 
de dificuldades, de crise e que no governo anterior não se falava de crise, e relembra que 
solicitou a prestação de contas do carnaval mas que até agora nunca foi contemplado  e cita 
que apoia o vereador Fabio no Requerimento que pretende colocar na pauta em que solicita a 
presença do secretário de saúde nesta Casa, para que assim possa conceder melhores 
esclarecimentos acerca da saúde municipal e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses que de início externou seu 
pesar pelo trágico falecimento do jovem Marcos Vitor ocorrido no último dia 10 de maio de 
2017, e que na sua reflexão  cita que antecipadamente já previa a irregularidade dos 
transportes pesados estacionarem no perímetro de nossas avenidas, caracterizando assim  
como acidente de transito o fato ocorrido e em relação as comemorações do aniversário da 
cidade é saber de todos sobre a situação real da prefeitura não sendo assim justificável a 
realização de uma festa longa na cidade, mas que também não pode se deixar de comemorar 
o seu aniversário e agradece o prefeito e aos demais que colaboraram pela ação realizada no 
Cravo onde foi de grande benefício aos moradores daquela região informando assim um 
relatório dos exames e ações realizadas neste evento enfatizando que concorda para que se 
converse com o secretário de saúde, não sendo necessário o mesmo vir na tribuna e depois 
de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Adilson 
Londres que também cumprimenta os presentes e lamenta o acidente ocorrido tirando assim 
a vida de um jovem bastante conhecido em nossa cidade, lamentando assim o fato ocorrido. 
O orador em seguida comentou sobre o esforço do secretário de obras que mesmo com a 
grande quantidade de chuvas que está caindo em nosso município, o mesmo tem se 
esforçado para solucionar os problemas dos nossos ramais. O tribuno cita que não adianta 
falarmos somente das coisas erradas, mas que é necessário sentar com o prefeito e 
secretários para juntos encontramos uma solução agradecendo em seguida a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Marcos Amaral que após os devidos cumprimentos informa que 
enviou oficio ao conselho tutelar e delegacia municipal solicitando número estatístico de 
violência sexuais e físicas ocorridas em nosso município, e em seguida informa que estará 
deixando a tribuna, pois não estão presentes todos os vereadores em suas respectivas 
mesas. Com a palavra o vereador Francisco Felix que cumprimenta os presentes e em 
seguida solicita apoio na aprovação dos seus requerimentos que estão na pauta em especial 
a recuperação do ramal do km 12, pois disse o orador, os veículos pesados que transportam 
material das empresas instaladas em nosso município, sendo que esses veículos estão 
destruindo o citado ramal e que os mesmos não contribuam em nada na recuperação desses 
ramais, o outro requerimento é alusivo ao voto pesar pelo falecimento do jovem Marcos Vitor 
e após mais comentário sobe o assunto o tribuno comenta sobre as comemorações alusivo ao 
aniversário do município, enfatizando que a cada ano a participação popular está menor em 
virtude provavelmente da crise que afeta nosso país.  O tribuno comenta sobre o vereador 
Fabio do hospital que em função do seu grande número de votos o mesmo é bastante 
cobrado na área da saúde, quando o mesmo pretende convocar o secretário municipal de 
saúde para esclarecer os motivos da atual situação da saúde municipal e que o mesmo tem o 
apoio na aprovação desta convocação e lamenta que o vereador Fabio tenha tirado pó 
requerimento da pauta. Através de aparte o vereador Fabio cita que na próxima sessão o seu 
Requerimento estará entrando em pauta para votação, citando assim sobre vários exames 
que não são mais realizados em nosso município. O vereador Felix voltando com a palavra 
denúncia sobre uma senhora ter dado entrada no hospital para dar a luz a um filho mas que 
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em virtude o médico de plantão não estar no local a criança nasceu e sem os procedimentos 
feitos corretamente, a criança nasceu mas esta mãe perdeu a vida, solicitando para que este 
assunto seja investigado e que seja descoberto quem era o médico de plantão na data do fato 
ocorrido, pois providencias devem serem tomadas, relatando assim da preocupação do 
vereador Fabio sobre o assunto da saúde municipal. Através de aparte o vereador Fabio cita 
sobre os horários de plantão de cada medico no hospital e que este assunto precisa ser 
averiguado, pois de fato deveria estar presente o médico de plantão. O vereador Felix 
voltando com a palavra cita que deve-se apurar qual o médico que estava de plantão naquele 
dia, e em seguida cobra do Poder Executivo a LDO referente ao exercício de 2018, para que 
esta lei seja aprovado antes do recesso desta Casa. Através de aparte o vereador Bruno 
Pastana e explica que na verdade as empresas instaladas em nosso município não 
contribuem para a manutenção dos ramais que são usados por seus veículos, e que em 
função de alguns ajustes que precisam ser realizados, a LDO está de fato atrasado, mas 
quem breve estará sendo dado entrada nesta Casa para análise e votação. O vereador Felix 
voltando com a palavra cita que as prestações de contas do carnaval venham de fato  para 
esta Casa, e cita que o presidente desta Casa comprovou a este vereador os comprovantes 
de pagamentos referente ao recolhimento do INSS dos vereadores e servidores desta Casa, 
parabenizando o mesmo por esta ação, provando assim que não está se apropriando de 
recursos ilícitos, e cobra sobre a emenda parlamentar que o Deputado Beto Faro prometeu 
para recuperar o ramal da Trasnjutaí, mas que até agora este recurso não chegou, 
agradecendo assim a oportunidade concedida. Com a palavra o vereador Paulo Paiva que 
após cumprimentar os presentes cita sobre a forma de reunião ministerial de sua igreja, 
informando que a informação citada pelo vereador Felix na sessão anterior não foi de uma 
reunião de presbítero que é mais restrito e sim uma reunião ministerial da igreja que é mais 
aberta e cita que está trabalhando em um projeto para que no aniversário do município seja 
incluído o momento gospel realizado pelas igrejas evangélicas. Através de aparte o vereador 
Felix cita que a informação obtida foi que o vereador Paulo Paiva não estava conseguindo 
cumprir os acordos em virtude da situação que o prefeito anterior deixou neste município. O 
vereador Paulo Paiva cita novamente sobre a insistência do vereador Felix falar sobre acordo, 
pois o assunto tratado foi sobre desenvolvimento social na sua região, citando que de fato o 
vereador Felix não entende sobre o regimento das igrejas evangélicas e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir por questão de ordem o senhor 
presidente passa a direção da mesa ao primeiro secretário para fazer uso da palavra. Com a 
palavra o vereador Eurípedes Guimarães  que de início lamentou sobre a morte trágica do 
jovem Marcos Vitor, enfatizando que entende perfeitamente a dor pela qual a família está 
passando, restando somente a Deus confortar o coração dessa família e em seguida comenta 
sobre o cuidado que se deve ter na hora de se adquirir uma moto e desconfiar do preço 
quando essa for barata demais, pois no momento da abordagem pelos policiais competentes 
os mesmos vão agir dentro da lei. Através de aparte o vereador Bruno alerta sobre a 
falsificação de documentos de veículos que estão sendo elaborados nesta cidade, onde 
pessoas compram motos furtadas e falsificam a documentação deste veículo. O vereador 
Eurípedes voltando com a palavra parabeniza a ação realizada no Cravo onde diversas 
pessoas foram beneficiadas com esta ação na área da saúde. O tribuno cita ainda sobre a 
situação atual que o município está passando e que isso resultou na diminuição dos dias de 
comemoração do aniversário da cidade e que a mesma se realizou dentro das normalidades 
com exceção apenas do trágico acidente ocorrido, e cita que apenas os dois dias de festa 
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mas movimentou o comercio da cidade. Através de aparte o vereador Elias Santana 
parabeniza o nosso município pelo seu aniversário e lamenta o acidente que ceifou a vida do 
jovem marcos Vitor. O vereador Felix também usando de aparte indaga ao vereador 
Eurípedes se a governabilidade do prefeito Elias está bem, ou será necessário a vice assumir 
até que o prefeito se normalize. O vereador Eurípedes informa que o prefeito Elias está 
governando bem e se referindo ao fato ocorrido no hospital envolvendo novamente o nome da 
médica Iza, acreditando que agora está na hora de se tomar uma providência sobre este 
assunto, pois o mesmo é contra qualquer servidor que trata mal a população, citando que é 
contra a forma da Drª Iza tratar os pacientes no hospital. Através de aparte o vereador Marcos 
Amaral cita que é bastante grave a forma de um funcionário tratar a população, mas que o 
mesmo não irá mais se indispor sobre determinados assuntos, mas quando não fizer mais 
parte da bancada o mesmo poderá falar o que quiser. O vereador Eurípedes voltando com a 
palavra cita novamente sobre a forma de determinados servidores de o hospital tratarem a 
população, enfatizando que não aceita esta forma de tratamento. Através de aparte o 
vereador Felix indaga qual será o procedimento feito contra a medica que estava de plantão 
no dia do parto da senhora que perdeu sua vida pela forma dos procedimentos errados, para 
que assim a população fique sabendo. O vereador Eurípedes voltando novamente com a 
palavra afirma que as providencias serão tomadas pois isto não será mais tolerado. O 
vereador Fabio propõe para seja realizado curso de capacitação aos funcionários de todas as 
secretarias. O vereador Eurípedes novamente com a palavra agradece a logo em seguida. O 
vereador Magnaldo usando novamente da palavra cita que se tomado providencias sobre este 
assunto tem que ser feito de forma correta, pois não adianta agir sem provas concretas e que 
a citada medica pode novamente voltar e ainda zombar dos vereadores, orientando para que 
seja criado um dossiê e assim solicitar a demissão da referida médica. Em relação a 
convocação do secretário de saúde cita que é legitimo a solicitação do vereador Fabio, mas 
que existem outras alternativas que podem encontrar solução para os problemas 
apresentados e em último caso seja a convocação. O vereador também apoia o requerimento 
do vereador Felix na recuperação do ramal do km 12, pois conforme informação dos 
moradores daquela região, os mesmos podem fechar o citado ramal em protesto. Novamente 
como presidente da Casa o senhor presidente de início cita que será solicitado ao Poder 
Executivo a transferência da Drª.  Iza para um postinho de saúde, onde são realizados 
somente consultas e em continuidade dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro 
secretário a leitura do expediente em pauta, que obteve o seguinte assunto; Requerimento nº 
37/2017 de autoria do vereador Francisco Felix de Souza 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 km 12 , Rod. PA 140 - via Tomé-Açu, (lado direito), 
espaço rural deste município de Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em 
votação; Aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 38/2017 de autoria do 
vereador Raimundo Ferreira Lopes que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia 
do Pará, Elias Guimarães Santiago a construção de um Abrigo no Ponto de Espera de Ônibus 
Escolar no km 06 da Rod. PA 140 – Via Tomé-Açu, Comunidade Cristo Ressuscitado, neste 
município de Concórdia do Pará. Em discussão: Sem discussão. Em votação; Aprovado por 
unanimidade dos presentes; Requerimento nº 40/2017 de autoria do vereador Walber 
Nogueira e Silva Junior que vem requerer a esta Casa legislativa a realização de Sessão 
Solene em celebração ao Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica (RCC) no 
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Brasil, a realizar-se no dia 20 de maio de 2017, às 10 horas da manhã. Em discussão: Com a 
palavra o vereador Junior Martins que faz justificativa ao seu pedido ressaltando que a RCC 
no compromisso com o bem comum, através das ações do Ministério de Fé e Política, 
dedicando ao longo de toda a sua história, tem realizado um dinâmico trabalho em nosso 
município durante o período de 8 anos implantada nesta cidade, considerando assim justo a 
realização de uma homenagem, pois este movimento tem como missão propagar a cultura de 
pentecostes, mas porém mantendo os dogmas do Catolicismo Romano, acreditando ser jus a 
referida homenagem, solicitando assim o apoio dos demais vereadores na aprovação do seu 
Requerimento. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento nº 
41/2017 de autoria do vereador Francisco Felix de Souza que requer nos termos do 
Regimento Interno desta Casa, seja registrado nos Anais desta Casa, voto de pesar pelo 
falecimento de Marcos Vitor de Oliveira Lima, ocorrido na última quarta-feira, (10/05/2017) 
nesta cidade de Concórdia do Pará em um acidente fatal. 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 15 minutos 
na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; 
Francisco Felix de Souza, Magnaldo Meneses de Andrade, Walber Nogueira e Silva Junior, 
Marcos Antonio Lima do Amaral, Fábio Souza de Araujo,  Bruno Pastana Feio, Adilson da 
Silva Londres e Raimundo Ferreira Lopes. 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 11 de maio de 2017. 
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