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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2017. 
 

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

 
Aos dezenove dias do mês de outubro ano de dois mil e dezessete, ás dez horas da manhã, 
havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu início a esta 
sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Fábio Souza a leitura de um texto 
bíblico. Sendo lido no livro do Salmos 119.1.   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; Projeto de Lei nº 24/2017 de autoria do Poder Executivo 
Municipal que Autoriza o Poder Executivo Municipal, a Alienar Imóvel Urbano para Fins de 
Regularização Fundiária e dá outras providências; Requerimentos nº 86 e 87/2017 de autoria 
do vereador Fábio do Hospital. 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 Jagunço que após os devidos cumprimentos cita sobre o trágico falecimento de 
uma jovem da comunidade do Arapiranga que foi atingida descarga elétrica enquanto 
manuseava o celular carregando a bateria, o qual sensibilizou toda a comunidade, 
incentivando para que os vereadores façam uma visita no velório da jovem falecida e depois 
de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Fábio do 
Hospital que também presta sua solidariedade à família da jovem falecida tragicamente e 
apresenta Requerimento Verbal solicitando ao secretário de saúde para que realize cursos de 
capacitação aos servidores da saúde municipal e após justificar o seu pedido, agradece a 
oportunidade. O senhor presidente usando da palavra ressalta sobre s forma de atendimento 
que está ocorrendo no hospital municipal, quando o usuário está sendo mal atendido por 
determinados funcionários do hospital, enfatizando que isto não é aceitável. A seguir a palavra 
é concedida ao vereador Junior Martins que após os devidos cumprimentos também presta 
solidariedade à família do jovem senhor que faleceu vítima de acidente rodoviário e também 
lamenta pelo trágico falecimento da jovem que foi vítima de descarga elétrica enquanto usava 
o celular, alertando para que se tenha mais cuidado na hora que for usado este aparelho, e 
comenta também sobre o mal atendimento do hospital municipal,  em especial aos servidores 
na hora de plantão, pois há reclamações de que está havendo falhas relativo a hora do 
plantão, e após mais comentários sobre o assunto o orador agradece a oportunidade. A seguir 
usa da palavra o vereador Francisco Felix líder da oposição na Câmara, que após os 
devidos cumprimentos também comenta sobre o falecimento do senhor conhecido por 
“Shande” que faleceu vítima de acidente rodoviário e solicita para que seja enviado voto de 
pesar à família da vítima e também lamenta sobre o falecimento da jovem vítima de descarga 
elétrica enquanto usava o celular e em seguida cita que está havendo inúmeras reclamações 
relativo a iluminação pública da cidade, onde proporciona o incentivo a assaltos, causando 
assim pânico aqueles que precisam transitar a noite pelas ruas da cidade e comenta sobre um 
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determinado servidor público que presta um mal atendimento ao contribuinte, enfatizando que 
solicitou por três vezes ao chefe de gabinete para fizesse um reparo de lâmpadas públicas em 
uma rua próxima a sua residência, mas que até agora nada foi feito solicitando assim 
providencias ao poder público para que acelere o processo da licitação sobre o assunto. Ato 
contínuo o vereador indaga se já está tudo certo  questão da energia elétrica na escola do 
Guadalupe e em relação à política nacional, enfatizando sobre os acordos absurdos que 
acontece no cenário político em Brasília alertando que os militares estão alerta sobre este 
assunto e adverte que a qualquer momento pode ocorrer uma intervenção militar em nosso 
país, mas relembra sobre o discurso que o deputado Sidney Rosa fez no dia da inauguração 
do Centro do Idoso, citando que o seu discurso ainda é correto, e alerta para que em nosso 
município os políticos não copiem os maus exemplos dos políticos de Brasília e comenta em 
seguida que se o município não conseguir conter determinadas despesas, até o final do ano 
podemos entrar em colapso, e relata que devemos procurar viver o melhor possível e 
novamente critica os políticos de Brasília que fazem negociação somente  para se beneficiar, 
e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade, demonstrando-se  preocupado 
quem será o próximo presidente do Brasil, citando que não entende como o ex-presidente 
Lula sendo simplesmente um torneiro mecânico antes de ser politico conseguiu ficar 
milionário, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O vereador 
Magnaldo usando da palavra ressalta que se preocupa com o preconceito, indagando se um 
simples trabalhador não pode melhorar de vida, e demonstra-se preocupado pelo rumo que o 
Brasil está tomando e em seguida lamenta os fatos acontecidos ultimamente no município 
onde vidas foram ceifadas de forma trágica, em especial a jovem que foi atingida por uma 
descarga elétrica, servindo o caso de alerta para que usam o celular de forma inadequada e 
em continuidade cita sobre o projeto de lei que está na sua comissão para alienação de bem 
imóvel, mas que em virtude de haver irregularidade nos tramites do processo, informa que 
este projeto ficará retido na comissão até que tudo se resolva. O orador comenta ainda sobre 
o projeto da comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará que estão no 
município realizando ação de área social a população concordiense. O tribuno parabeniza o 
Prefeito Municipal e o Deputado Estadual Sidney Rosa que durante a inauguração do Centro 
do Idoso fizeram seus discursos proporcionando paz e bem estar a comunidade 
concordiense, e cita ainda sobre os descontos que estão sendo realizados do FPM em virtude 
do debito com o INSS,  causando assim sérios transtornos financeiros ao município, em 
especial a arrecadação do município, e em relação a mau atendimento de servidor público, 
enfatiza que não pra acontecer, em especial no hospital quando o paciente já chega 
fragilizado em função do seu corpo debilitado enfatizando que se for necessário pode haver 
uma conversa junto ao prefeito para tratar este assunto e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Elias Santana que cita sobre uma 
ligação do Deputado Helio Leite que confirmou a liberação de emenda parlamentar para a 
aquisição de um aparelho de Raio X, notificando assim a notícia aos presentes e em seguida 
agradece a oportunidade. A seguir não havendo mais pronunciamento do plenário o senhor 
presidente o senhor presidente passa o cargo ao primeiro secretário para fazer uso da 
palavra. Com a palavra o vereador Eurípedes Guimarães  que de início cita sobre a sua 
impossibilidade de ir ao velório da jovem que perdeu a vida de forma trágica, e em 
continuidade cita sobre uma denúncia que uma equipe do ex-prefeito fez na justiça 
denunciando a atual administração pública por desvio de verbas públicas, mas que a justiça 
inocentou o governo e acusou a antiga administração por desvio de verba, enfatizando que os 
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recursos que ficaram em caixa era pra ser investido na Creche Municipal Rubeni citando 
assim detalhes dos recursos que eram pra ser investidos para crianças, citando que o tiro saiu 
pela culatra, pois a denúncia virou contra o próprio denunciante. Através de aparte o vereador 
Magnaldo cita que aqueles que lesaram o município devem ser punidos e que se o poder 
executivo não entrar com denúncia ao ministério público, este poder legislativo deve agir, 
citando que foram cerca de cento e oito mil reais o valor total do recurso destinado para a 
creche Rubeni. O vereador Eurípedes voltando coma palavra cita sobre determinado político 
de Concórdia ter ido a Belém tentar embargar emendas parlamentares para este município, 
em virtude do atual governo ser oposição, mas que se alegra pela resposta do Deputado que 
enfatizou que o mesmo trabalha em prol do município de Concórdia do Pará, e cita que o que 
pode ajudar a combater a atual situação política é manter a união, e informa que um 
representante da Receita Federal estará amanhã em nosso município relativo ao bloqueio do 
FPM, citando que a pesar das dificuldades o governo está trabalhando em prol do 
desenvolvimento municipal, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A 
seguir o cargo de presidente é novamente passado ao vereador Eurípedes Guimarães que 
novamente como presidente da Casa concede a palavra ao vereador Paulo Paiva que faz a 
leitura de um relatório emitido pela FUNASA acerca da qualidade da água em determinados 
pontos de nosso município. A seguir o senhor presidente dá início a Ordem do Dia fazendo o 
encaminhamento do Projeto de Lei n° 24/2017 para as Comissões competentes da Casa e em 
seguida solicita ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve a seguinte 
pauta; Requerimento nº 86/2017 de autoria do vereador Fábio do Hospital e assinado por 
demais vereadores da Câmara Municipal que solicita ao Exmº Sr, Prefeito Municipal de 
Concórdia do Pará, Elias G. Santiago, no sentido de que seja realizado o curso de relações 
humanas para todos os servidores do nosso Município de Concórdia do Pará. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 
87/2017 de autoria do vereador Fábio do Hospital e assinado por demais vereadores da 
Câmara Municipal que solicita ao Sr, Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito 
Municipal e Sr. Alfonso Luiz Batista Secretário Municipal de Saúde no sentido de que seja 
realizado o curso de capacitação de primeiros socorros para as seguintes áreas: 
Enfermagem, vigias, ACS e ACE, e o curso de relações humanas para os profissionais desta 
área no caráter de emergência. 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 12 horas e 25 minutos na qual além da Mesa 
acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Raimundo Ferreira Lopes, 
Fabio Souza de Araujo,  Bruno Pastana Feio,  e Adilson da Silva Londres. Estando ausente na 
sessão os vereadores Francisco Felix de Souza, Walber Nogueira e Silva Junior, Marcos 
Antonio Lima do Amaral e Magnaldo Meneses de Andrade, 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 19 de outubro de 2017. 
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