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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 
2018. 
 
                                            

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

Aos vinte e dois dias do mês de novembro ano de dois mil e dezoito, ás 09 horas e 30 
minutos da manhã, havendo número legal, no Pequeno Expediente, o presidente da 
Casa vereador Eurípedes Guimarães invocando as bênçãos de Deus, deu início a esta 
sessão ordinária, solicitando ao vereador Marcos Amaral a leitura de um texto bíblico, e 
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; 
Projetos de Decreto Legislativo nº 01 e 02/2018 que concede Título Honorífico de 
Cidadão de Concórdia do Pará, a pessoas do município pelos seus relevantes serviços 
prestados ao município na área da agricultura; Convite aos vereadores para participarem 
da VI Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a realizar-se no 
próximo dia 23 de novembro na Aciacon. 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 retificação o senhor presidente colocou a referida ata em votação sendo a 
mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor presidente deu 
início ao Grande Expediente, fazendo a leitura dos ofícios expedidos por esta Casa ao 
senhor Nivaldo Ribeiro Mendonça e senhor Melquese Maciel, convidados para prestarem 
esclarecimentos referentes ao  SAAE e o índice de atendimento de vítimas de transito 
em nosso município, concedendo assim primeiramente o espaço da Tribuna Popular ao 
senhor  Nivaldo Ribeiro Mendonça, presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto- 
SAAE, que após os devidos cumprimentos faz a leitura de levantamento realizado 
referente ao SAAE, enfatizando que em breve estará vindo para esta Casa projeto de lei 
instituindo as tarifas relativo ao assunto em tela, citando que de fato a agua é o maior 
bem natural da humanidade, sendo o primeiro item de preocupação do Ministério das 
Cidades, explicando ainda os quatro itens em  que o saneamento está restrito, 
mencionando uma portaria do Ministério das Cidades que cobra do município um plano 
elaborado do sistema básico, para que assim seja realizado convênios em busca de 
recursos. O vereador Felix usando da palavra cita que de fato o projeto de lei que institui 
o SAAE, e indaga se senhor Nivaldo já está disponível a este serviço, ou se ainda está 
agregado a prefeitura, e indaga ainda se há uma previsão para que este sistema comece 
a funcionar em nosso município. O senhor Nivaldo informa que há uma portaria citando a 
sua nomeação ao cargo de presidente do SAAE, citando que há cerca de sessenta 
outros sistemas a serem implantados mencionando que já existe um começo para a 
implantação do sistema. O vereador Felix indaga ainda acerca do Projeto Alvorada que 
foi extinta, se este sistema de agua já foi testado. O senhor Nivaldo da a devida resposta. 
O vereador Marcos Amaral também usando da palavra, cita que o seu bairro cerca de 
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40% ainda não foi contemplado com o sistema de agua, indagando se há possibilidade 
de ser ampliado essa extensão, e indaga como será calculado o consumo de agua aos 
consumidores. O senhor Nivaldo informa cita que a lei concede direito para que todos os 
cidadãos tenham direito a agua, citando que está se prontificando e dimensionando a 
receita deste departamento, concedendo assim mais informações desse sistema. O 
senhor presidente também usando da palavra cita que o principal dos vereadores é de 
fato quando essa agua será inaugurada, pois todos esperam por esse dia, e é isso que a 
população cobra, indagando se há uma possível previsão de tempo para esse sistema 
funcionar. O senhor Nivaldo explica que na próxima semana será feito um teste no 
reservatório e verificar a distribuição da agua e que no máximo em quinze dias, se não 
houver nenhum imprevisto, o sistema já irá funcionar. O senhor presidente cita que 
conforme lhe foi notificado em alguns lugares da cidade onde já funciona o sistema de 
agua, os consumidores desperdiçam dessa agua deixando as torneiras abertas, 
indagando se há uma forma de se conter este desperdício. O senhor Nivaldo informa 
sobre a forma de como essa agua é monitorada e cita que quando o projeto chegar na 
Casa pode-se apresentar emenda acerca das penalidades aqueles que por ventura 
desperdiçarem agua. O vereador Junior Martins cita sobre a importância da água aos 
consumidores e indaga de onde vem os recursos destinados a manutenção do SAAE, e 
como será cobrada as taxas de consumo. O senhor Nivaldo informa que que o mesmo 
ainda não tem determinadas autonomia, mas cita que é a comunidade que está lhe 
informando os pontos críticos do sistema e que a partir da aprovação de um orçamento, 
o mesmo então poderá agir com mais praticidade, citando que o cidadão tem direito a 
agua limpa e que a própria FUNASA fiscaliza a qualidade da agua. O senhor presidente 
enfatiza que o orçamento nunca dá para custear as despesas do SAAE, sem contar que 
em muitos lugares as prefeituras estão enfrentando problemas em virtude de muito das 
vezes o consumidor não pagar as devidas taxas do consumo de agua, citando que de 
fato isso é um grande problema. O vereador Paulo Paiva também usando da palavra cita 
sobre o sistema de agua potável na comunidade da Nova conduta é a única que tem um 
filtro, onde lá mensalmente é feito o controle da qualidade da agua, enfatizando que de 
fato a agua é vital para o ser humano. O senhor Nivaldo voltando com a palavra cita que 
está sendo catalogado todo o sistema para a distribuição dessa agua, agradecendo 
assim o convite feito a sua pessoa se colocando à disposição desta Casa Legislativa. O 
presidente da Casa agradece a presença do senhor Nivaldo. Ato contínuo o espaço da 
Tribuna Popular é concedido ao senhor Melquese Maciel, enfermeiro técnico do hospital 
Municipal que cumprimenta os presentes e em seguida cita que atualmente em nosso 
município há um índice muito alto de acidentes, citando que os acidentes gera 
transtornos e traumas explicando que já não se pode mais atender determinado 
acidente, por mais grave que seja o acidente, é o pronto socorro quem determina se o 
paciente vai ou não para atendimento especifico, tem que primeiro regular o paciente em 
nosso município, aumentando assim os riscos de morte do paciente, e em seguida 
apresenta o índice de transito municipal, de janeiro a dezembro de 2017, 219 vítimas de 
acidentes em Concordia com 4 vítimas fatais, no período de janeiro a outubro de 2018 
com 203 vítimas com 3 indo a óbito, somando um total de 402 vítimas de acidentes de 
transito num total de 7 óbitos, citando que é necessário fazer estratégias para diminuir 
esse índice , citando que o transito só muda se nós também mudarmos. O vereador 
Fabio do Hospital agradece a vinda do senhor Melquese prestando essas informações. O 
vereador Marcos também cita sobre o número altíssimo de vítimas do trânsito durante o 
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ano de 2017 e até outubro de 2018, e indaga qual é o trabalho dentro da área da saúde 
que se faz para reduzir este índice. O senhor Melquese cita que todas as vítimas 
atendidas são conscientizadas sobre a prevenção de acidente e cita que atualmente 
Paragominas é um exemplo de conscientização no trânsito, e cita que de fato isso será 
mudado quando for mexer no bolso dos usuários de veículos, e após mais algumas 
palavras agradece a oportunidade concedida. O senhor presidente usando da palavra dá 
prosseguimento a sessão mencionando acerca do prêmio recebido referente ao Selo de 
Gestor Transparente 100% expedido pelo TCM, enfatizando que esse prêmio é dividido 
com todos os demais vereadores e servidores da Casa, esclarecendo que conforme 
divulgação do presidente do TCM, essa premiação não acontecerá mais, e que a partir 
de 2019, serão cobrado multas pesadas àqueles que não cumprirem com a 
transparência, enfatizando que esse prêmio o deixou emocionado, agradecendo assim a 
todos. Em prosseguimento a palavra é concedida ao plenário, pronunciando-se de início 
o vereador Jagunço que após os devidos cumprimentos agradece aos usuários da 
tribuna onde expuseram seus esclarecimentos sobre a questão da agua e do transito 
municipal, citando sobre um acidente que o mesmo presenciou e que agora entende o 
motivo da demora em que o paciente foi conduzido para Belém. O orador cita sobre os 
seus projetos de decreto legislativo que está na pauta, propondo a homenagem da 
entrega de título honorifico a dois cidadãos concordiense ligados a agricultura, 
solicitando assim o apoio dos demais colegas vereadores na aprovação desses decretos, 
agradecendo logo em seguida. Com a palavra o vereador Marcos Amaral  que após os 
devidos cumprimentos cita sobre os usuários da tribuna que expuseram suas 
explicações acerca do sistema de saneamento de agua potável, onde o senhor Nivaldo 
Ribeiro deixou bem claro a forma do andamento desse processo, deixando bem claro 
que o senhor Nivaldo foi convidado e não convocado, e parabeniza a presidência da 
Casa pela premiação recebida do TCM por estar 100% transparente, e comenta ainda da 
sua alegria em relação ao senhor Melquese que também usou a tribuna para citar sobre 
o índice de paciente de transito em nosso município. Através de aparte o vereador Elias 
Santana também parabeniza o vereador Eurípedes Guimaraes pela premiação recebida 
e parabeniza ainda o prefeito Elias por também ter recebido a premiação de 100% 
transparente, e em seguida comenta sobre a questão da mobilidade urbana citando que 
em breve estará apresentando projeto de lei para criação de ciclo faixas de bicicletas, 
agradecendo também a presença do senhor Melquese. A seguir usa da palavra o 
vereador Fabio do Hospital que após os devidos cumprimentos cita que está 
convidando o representante da empresa que está realizando a implantação do asfalto na 
cidade, solicitando aos demais colegas vereadores para que aprovem o seu pedido, pois 
o mesmo tem sido bastante cobrado acerca deste assunto. O vereador Eurípedes indaga 
qual é a empresa que está sendo convidada para prestar esclarecimento, pois se for o 
asfalto antigo não tem com concertar e atualmente a empresa está realizando um asfalto 
de melhor qualidade com meio fio. O vereador Francisco Felix também cita sobre a forma 
da implantação do asfalto mencionando que o valor do asfalto é muito baixo por isso a 
qualidade não está boa, citando que o segredo de um bom asfalto está na espessura do 
mesmo, citando que o atual asfalto está obedecendo os requisitos, mas o asfalto mais 
antigo infelizmente não muito o que se fazer. O vereador Fabio do Hospital voltando com 
a palavra cita sobre a falta de uma ambulância que está trazendo bastante transtornos 
aqueles que precisam ser transportados para fora do município. O vereador Eurípedes 
informa que a empresa que ganhou a licitação disse que não dá mais pra enviar a 

mailto:camaraconcordiadopara@hotmail.com


ESTADO DO PARÁ 
                  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCÓÓRRDDIIAA  DDOO  PPAARRÁÁ  

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 

 

ambulância e que por causa desse motivo, haverá outra licitação para a aquisição de 
uma outra ambulância e que em breve esta ambulância estará chegando em nosso 
município. O vereador Fabio voltando com a palavra agradece logo em seguida. O 
vereador Felix usando novamente da palavra convida os vereadores e servidores para 
almoço em sua residência no próximo dia 06 de dezembro. Através de aparte o vereador 
Elias Santana pede para retificar a fala do vereador Felix na ata do dia 08 de novembro, 
quando o mesmo disse que não votaria mais na sigla do PSDB, exceto ao candidato 
Nilson Pinto, sendo assim feito a retificação. Em prosseguimento usa da palavra o 
vereador Junior Martins que usando da palavra parabeniza a presidência da Casa pelo 
recebimento do prêmio Selo de Gestor Transparente 100% e em seguida solicita uma 
cópia da Lei Orçamentaria para que o mesmo possa também analisar este projeto, e 
agradece a presença do senhor Nivaldo Ribeiro que concedeu esclarecimentos acerca 
do SAAE, e em seguida cita sobre os esclarecimentos acerca dos acidentes de transito 
em nosso município. Através de aparte o vereador Felix cita sobre a burocracia que há 
para fazer funcionar o DEMUTRAN em nosso município, citando que o debate é bom, 
mas falta acontecer muita coisa para que o trânsito municipal funcione de fato em nossa 
cidade. O vereador Junior Martins voltando com a palavra apoia o vereador Fabio na sua 
solicitação de vir a esta casa o representante da empresa que está implantando o asfalto 
em algumas ruas de nossa cidade, e indaga se o gestor municipal irá pagar o decimo 
terceiro salário dos servidores públicos, pois já há comentários de servidores que estão 
desanimados a esse respeito em virtude de que em algumas áreas os salários estarem 
atrasados. Através de aparte o presidente da Casa da as devidas explicações acerca das 
dificuldades que os prefeitos estão tendo para pagar o decimo terceiro salário, mas em 
nosso município o prefeito está se esforçando para que dentro das possibilidades os 
servidores também recebam o seu decimo, havendo em seguida um debate entre os 
vereadores Felix, Eurípedes, Fabio do Hospital e Marcos Amaral sobre os assuntos 
debatidos nesta sessão. O vereador Junior Martins voltando com a palavra cita que é 
justo as explicações do presidente da Casa, mas que isso é muito difícil de explicar a um 
pai ou mãe de família que anseiam em receber seus vencimentos salariais e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade.  Em continuação usa da palavra o 
vereador Paulo Paiva que após os devidos cumprimentos cita sobre a revitalização do 
ramal da comunidade do senhor Maximiliano, e faz críticas a saída dos médicos cubanos 
de nosso país, e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em continuação 
não havendo mais pronunciamento no plenário o senhor presidente dá início a Ordem do 
Dia, informando que neste momento será dado início a votação dos Projetos de Decretos 
Legislativos que concede Título Honorífico de Cidadão de Concórdia do Pará a pessoas 
de nosso município pelos seus relevantes serviços prestados a este município na área 
da agricultura. É informado ainda que os Projetos de Decretos Legislativos estão 
acompanhados da Biografia do homenageado e que de acordo com artigo 268 do 
Regimento Interno desta Câmara Municipal os Decretos Legislativos terão votação única 
pelo voto secreto, e que os mesmos só serão aprovados se obter no mínimo o voto de 
dois terços dos membros da Câmara (8 vereadores). Ato continuo o senhor presidente 
faz a chamada nominal dos vereadores para votação. Vereador Elias Santana para 
proceder com o seu voto; Vereador Eurípedes Guimarães para proceder com o seu voto; 
Vereador Fabio Souza de Araújo para proceder com o seu voto; Vereador Francisco 
Felix de Souza para proceder com o seu voto; Vereador José de Queiroz Moreira para 
proceder com o seu voto; Vereador Marcos Antonio Lima do Amaral  para proceder com 
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o seu voto; Vereador Paulo Conceição de Paiva para proceder com o seu voto; Vereador 
Raimundo Ferreira Lopes para proceder com o seu voto; Vereador Walber Nogueira e 
Silva Junior para proceder com o seu voto; A seguir o senhor Presidente designa o 1° 
Secretário a retirada das cédulas da urna e em prosseguimento foi feito a verificação da 
coincidência de votos com o número de votantes. Após a verificação de coincidência de 
votos, o senhor presidente faz a contagem dos votos, sendo os mesmos anotados pelo 
primeiro secretário. Ato contínuo o senhor presidente divulga o resultado da votação; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018 de autoria do vereador Raimundo Ferreira 
Lopes que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Srª. Luiza 
Loiola de Souza, pelos relevantes serviços prestados ao Município na área da 
agricultura, aprovado por 9 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
01/2018; Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018 de autoria do vereador Raimundo 
Ferreira Lopes que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr 
Jonas Lima da Trindade, pelos seus relevantes serviços prestados ao Município na área 
da agricultura, aprovado por 9 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo 
nº 02/2018. Em prosseguimento o senhor presidente informa que a entrega desta 
honraria será em Sessão Solene que será realizada no dia 13 de dezembro de 2018 
nesta Casa Legislativa. Ato contínuo o senhor presidente declara que não havendo mais 
nada a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu término ás 12 horas na qual 
além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; 
Francisco Felix de Souza, Walber Nogueira e Silva Junior, Fabio Araújo de Souza, 
Raimundo Ferreira Lopes, Marcos Antonio Lima do Amaral, e Jose de Queiroz Moreira. 
Estando ausente na sessão os vereadores Adilson da Silva Londres e Bruno Pastana 
Feio. 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 22 de novembro de 2018. 

 
 
 

                     
1° Secretário                                 2° Secretário 
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