
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 nº 225- E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

CEP: 68.685-000  Concórdia do Pará - PA 

 

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2018. 
 
                                       Presidente: Eurípedes Guimarães 

1º Secretário: Edson Elias da Silva Santana 
2º Secretário: Magnaldo Meneses de Andrade 

 
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, ás 09 horas e 30 minutos 
da manhã, havendo número legal, o presidente da Casa vereador Eurípedes Guimarães deu 
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 há quórum o senhor 
presidente convida o vereador Magnaldo Meneses a fazer parte da mesa diretora como 
segundo secretário na ausência de titular, e em continuação solicitou ao primeiro secretário a 
leitura do expediente em pauta. Oficio nº 017/2018 do Poder Executivo Municipal em anexo 
Projeto de Lei nº 15/2018 que Altera a Lei nº 248/2006 e dispõe sobre a revisão do Plano 
Diretor do Município de Concórdia do Pará para os próximos dez anos. Ato continuo 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. A seguir o senhor presidente concede a palavra ao 
plenário pronunciando-se de início o vereador Adilson Londres que após os devidos 
cumprimentos cita sobre sua visita em algumas comunidades de sua região onde detectou as 
necessidades dessas comunidades procurando assim trazer soluções com a ajuda do 
executivo, enfatizando da união que há entre o legislativo e o executivo. O orador convida os 
presentes para o bingão que ocorrerá na sua região no próximo domingo, onde os recursos 
arrecadados serão aplicados exclusivamente na comunidade e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Ato continuo usou da palavra o vereador Jagunço que pós 
o devido cumprimento demostra a sua alegria pela conclusão da ponte do km 10, via Tomé 
Açu, sendo uma ação do executivo em parceria com as comunidades da região, informando 
ainda que no próximo dia 29 de julho estará acontecendo o segundo campeonato de rabeta e 
canoagem na região do baixo Bujaru, tecendo assim comentários acerca da importância deste 
campeonato, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da 
tribuna o vereador Fabio do Hospital que de início faz a leitura de um convite recebido do 
Conselho Municipal de Saúde no próximo dia 27 de junho para tratar sobre diversos assuntos 
relacionados a saúde municipal, convidando os demais membros de sua comissão para 
participarem do citado evento, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Elias Santana que também cumprimenta os presentes e em 
seguida informa o recebimento de recursos através de emenda parlamentar do Deputado 
Estadual Hélio Leite no valor de cento e vinte mil reais para aquisição de um aparelho de Raio 
X para o hospital municipal, agradecendo assim de público o deputado Hélio Leite por esta 
emenda. Através de aparte o vereador Fabio do Hospital lembra que em março foi aprovado 
um requerimento de sua autoria onde também requereu equipamentos para o hospital 
municipal, e cita que atualmente está havendo um problema em virtude das mulheres 
gravidas não estarem podendo fazer o exame de sangue, citando que isso é grave e solicita a 
compreensão de todos. O presidente da Casa usando da palavra cita também sobre as 
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questões das lutas dos vereadores para aquisição de equipamentos do hospital municipal. A 
seguir usa da tribuna o vereador Junior Martins que também cumprimenta os presentes e de 
início convida todos os presentes para a sua festa de aniversário que acontecerá n próximo 
dia 23 de junho no espaço da antiga serraria do senhor chico preto, onde haverá ainda 
diversas programações relacionado a prestação de serviços à comunidade nas áreas da 
saúde e serviços sociais aguardando assim a presença de todos. O tribuno indaga ao 
presidente da Casa como está a situação do transporte do TFD do município, pois o mesmo 
está sendo bastante cobrado pela população acerca deste assunto, em especial aqueles que 
necessitam desse serviço. O tribuno cita ainda sobre a festa do Baile do Cheiro que neste 
governo está perdendo a força como festa tradicional do município, enfatizando que de fato 
está faltando planejamento de governo municipal. Através de aparte o presidente da Casa 
informa que em nenhum momento o executivo autorizou divulgação acerca do Baile do 
Cheiro, informando que o mesmo irá acontecer no mês de julho e que a tradição irá continuar. 
Em relação ao TFD cita que está havendo problema neste programa pois foi detectado que 
houve uma paciente que usou o serviço do TFD, mas que não residia em nosso município, 
informando ainda que o transporte do TFD está em plena atividade por este governo, e 
informa que ainda este ano Concórdia poderá estar recebendo um recurso para aquisição de 
um micro-ônibus para ser usado no transporte do TFD através de emenda parlamentar de 
determinados deputados. Através de aparte o vereador Felix cita sobre os recursos citados 
pelo vereador Eurípedes direcionados à saúde, solicitando para que o presidente detalhasse o 
destino especifico dessas emendas. Também usaram de aparte os vereadores Fabio do 
Hospital e Coco que citaram acerca dos assuntos em pauta sendo que o vereador Coco alerta 
o vereador Junior Martins acerca dos serviços sociais que serão realizados no dia do seu 
aniversário, que geram uma expectativa muito grande na população e de repente a demanda 
não é suficiente para atender a todos, citando como exemplo outros fatos já acontecidos onde 
muitos ficaram sem atendimentos, e esclarece ainda que está sendo confundido programa do 
TFD  com marcação de consultas, explicando assim a real necessidade da obrigação do 
executivo no transporte, e que neste caso é obrigação do município o transporte com o TFD. 
O vereador Junior Martins voltando coma a palavra cita que procura atender a todos com suas 
ações sociais, mas que nem sempre é possível devido grande demanda, e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Coco que também 
cumprimenta os presentes e cita sobre O Plano Diretor Municipal que será analisado pelas 
comissões competentes da Casa, citando ainda sobre os projetos de lei que estão tramitando 
nas comissões, citando que os mesmos serão liberados para a votação já na próxima sessão 
ordinária. E comentando sobre o Plano Diretor Municipal cita que se as comissões se 
reunirem antes da próxima sessão o mesmo poderá ser votado antes do recesso do mês de 
julho, citando que este Plano diretor foi construído com a participação ativa da população 
representada nas suas diversas categorias. O tribuno em seguida informa que no sábado 
anoite se inicia a festa do padroeiro do município e no domingo acontecerá uma cavalgada 
continuando assim as festividades de São Pedro, e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Agraves de aparte o vereador Adilson Londres agradece de público 
o secretário de obras pelo seu empenho nas ações que estão sendo realizadas em especial a 
recuperação das pontes do nosso município. A seguir usa da tribuna o vereador Francisco 
Felix,  líder da oposição na Câmara, que após os devidos cumprimentos cita de início sobre a 
conclusão da ponte do km 10, citando que na realidade foi uma luta de todos, relembrando 
ainda que em tempo anterior a mesma já havia passada por um revitalização, e em relação as 
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ações do PROPAZ cita que as carteiras de identidade são sempre insuficientes em função de 
uma exigência maior na apresentação desse documento, citando como exemplo a rede de 
ensino escolar, propondo para que as escolas também se mobilizem nesse aspecto para que 
seja realizado uma ação somente para a emissão da carteira de identidade aos alunos da 
rede de ensino escolar e em seguida cita sobre a questão da educação enfatizando que os 
cortes em determinados vencimentos salariais não irá resolver a situação, o que tem que se 
fazer é gestão, relembrando que certa vez o prefeito Elias disse seria um prefeito estadista, 
enfatizando que isso deve ser colocado em pratica, e que sendo necessário os cortes devem 
começar na própria carne. O tribuno comenta ainda sobre a questão do atendimento na 
saúde, enfatizando que de fato a demanda é grande e que o SUS não consegue atender a 
todos e após mais comentários sobre o assunto, o orador tece novamente comentários sobre 
a questão da educação, informando que não irá mais participar de reuniões sobre o assunto, 
pois disse o orador; é muita conversa e pouca ação, esclarecendo que não se pode pagar 
uma conta em virtude daqueles eu fizeram um gasto desordenado, e após discursar sobre o 
assunto, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Ato continuo o senhor 
presidente dá alguns informes de utilidade pública aos presentes e em continuação dá início a 
Ordem do Dia fazendo o encaminhamento do Projeto de Lei nº 15/2018 que dispõe sobre 
Plano Diretor Municipal para as Comissões competentes da Casa para estudo, analise e 
parecer do referido projeto. 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 10 minutos na qual além da Mesa 
acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, 
Walber Nogueira e Silva Junior, Fabio Souza de Araújo, Raimundo Ferreira Lopes, Antonio 
Marcos Lima do Amaral, Bruno Pastana Feio e Magnaldo Meneses de Andrade. Estando 
ausente na sessão o vereador Paulo Conceição de Paiva por motivo justificado.  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 21 de junho de 2018. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


