
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 

 

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2018. 
 
                                            

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

 
Aos vinte e três dias do mês de agosto ano de dois mil e dezoito, ás 10 horas e 30 minutos da 
manhã, havendo número legal, o presidente da Casa vereador Eurípedes Guimarães deu 
início a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Marcos Amaral a leitura de 
um texto bíblico. Sendo lido o livro de Salmos 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 solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta 
que obteve os seguintes assuntos; Oficio nº 024/2018 do Poder Executivo Municipal em 
anexo Projetos de Lei nº 22, 23, 24,25/2018 que dispõe sobre autorização para alienar imóvel 
urbano para fins de regularização fundiária de pessoas diversas, juntamente com mensagem; 
Oficio nº 388/2018 da Secretaria Municipal de Educação que solicita a indicação de três 
vereadores representantes deste Poder Legislativo para comporem a Comissão Municipal de 
Assessoramento e Acompanhamento ao Processo Eleitoral que será realizado neste ano 
letivo nas escolas públicas do município de Concórdia do Pará; Convite da Comunidade São 
Raimundo (Nova Inácia) para a realização do arraial da citada comunidade a realizar-se no 
dia 02 de setembro de 2018. Em prosseguimento o senhor presidente solicitou ao primeiro 
secretário a leitura das atas anteriores. Após a referida leitura o senhor presidente colocou as 
respectivas atas para retificação dos senhores vereadores. Não havendo retificação o senhor 
presidente colocou as referidas atas em votação sendo as mesmas aprovadas por 
unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor presidente concede a palavra ao plenário. 
Com a palavra o vereador Francisco Felix que após os devidos cumprimentos indaga ao 
presidente da Casa acerca do recurso relativo a recuperação do ramal do Jutaí, mas cita que 
o presidente da Casa falou uma coisa, e o líder do governo disse outra, havendo assim 
divergências entre os mesmos, solicitando assim um esclarecimento melhor do nobre 
vereador Eurípedes. O senhor presidente usando da palavra presta esclarecimento, citando 
que será feita nova licitação para a empresa que vai concluir a creche da Asa Branca. O 
vereador Felix voltando coma palavra cita que dificilmente esta empresa voltara a prestar 
serviço em nosso município, enfatizando que continuará cobrando, uma vez que o serviço 
não foi executado de forma correta. E em relação a creche municipal do bairro Asa Branca 
cita que conforme alguém lhe informou a obra parou porque faltou recursos para pagar os 
funcionários da citada obra. E em relação a pavimentação asfáltica da cidade, cita que é bom 
os vereadores ficarem de olho nesse serviço, pois é dinheiro público e que se o mesmo 
perceber que o serviço não está adequado, o mesmo ira denunciar no ministério público e 
cita que a piçarra que estão colocando não é de boa qualidade, e em continuidade cita que 
não pode haver repatriação de recursos, enfatizando que não se pode mais negociar 
recursos com ninguém, citando que está atento a implantação dessa pavimentação asfáltica 
em algumas ruas da cidade. Citando ainda que os agentes públicos devem ter 
responsabilidade na gestão, e em relação a eleição 2018, cita que a pesquisa que aponta o 
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candidato Helder Barbalho na frente não está correta, expondo assim o seu ponto acerca 
desta pesquisa, e em relação a presidência do país ressalta que a Justiça não permitirá que o 
senhor Lula seja candidato   e após discursar sobre o assunto, e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Fabio do Hospital que após os 
devidos cumprimentos comenta sobre a questão dos casos de doença de chagas que está 
acometendo o nosso município vizinho, explicando de forma correta como é contraída essa 
doença, e em relação ao nosso município, o mesmo cita que está entrando em contato com a 
Drª Luana, de nosso município para ver como esta situação por aqui. Através de aparte o 
vereador Marcos Amaral cita sobre este assunto, demostrando assim sua preocupação sobre 
essa questão propondo para que através da comissão de saúde desta Casa, se convoque 
todos os batedores de açaí de nossa cidade, para que os mesmos possam receber 
orientações corretas do manejo no preparo do açaí, para assim se evitar esta doença em 
nosso município.  O vereador Fabio voltando com a palavra cita que de fato o assunto é 
preocupante e que não se pode demorar muito para agir. E em relação a eleição 2018, o 
mesmo cita sobre os candidatos que o seu partido está apoiando, agradecendo logo em 
seguida. A seguir usa da tribuna o vereador Adilson Londres que após os devidos 
cumprimentos cita que esta preocupação com o preparo do açaí deve se estender também 
para o espaço rural, e após mais comentários sobre o assunto agradece a oportunidade. Em 
continuação usa da tribuna o vereador Junior Martins que após os devidos cumprimentos 
também cita sobre o surto da doença de chagas que está afetando o município de Acará, 
onde já teve vítimas fatais, citando que de fato é necessário se fazer uma reunião com os 
batedores do açaí, para que os mesmos possam receber orientações acerca do manejo do 
açaí. Através de aparte o vereador Marcos Amaral cita que seria também razoável convidar o 
chefe dos ACS pois esta categoria anda praticamente em toda as casas do município e seria 
um bom meio de divulgação. O vereador Junior Martins voltando com a palavra comenta 
ainda sobre as eleições que se aproxima fazendo assim um discurso acerca do candidato 
que após ganhar as eleições somem da vista do eleitor, fazendo um discurso acerca deste 
assunto e em continuidade faz um convite para que no próximo domingo estará sendo 
inaugurado o diretório municipal do PSDB, convidando a todos os presentes para este evento 
e em seguida agradece a oportunidade. O vereador Adilson Londres usando novamente da 
palavra solicita para que esta Casa se mobilize em agilizar a tiragem de documento de 
identidade, em virtude de as escolas estarem exigindo este documento dos alunos. O senhor 
presidente usando da palavra registra a reinauguração do diretório do PT nesta cidade para 
as eleições 2018, onde em seu discurso enfatizou para que este diretório fique aberto 
constantemente ao público. Com a palavra o vereador Paulo Paiva que também 
cumprimenta os presentes, e cita sobre a questão da doença de chagas que está afetando 
moradores de Acara através do consumo de açaí, citando que quando há uma boa 
higienização no preparo do açaí, se evita esta contaminação, explicando que a reunião da 
próxima semana será para conscientizar os batedores de açaí acerca deste assunto. E em 
relação a política, cita que o melhor para o Brasil ainda é o Lula expondo assim os seus feitos 
quando o mesmo foi presidente do Brasil, e que o PSDB está sem qualificação para 
apresentar candidato, fazendo assim um discurso acerca da atual política brasileira, e 
comenta ainda sobre o censo escolar que foi reduzido a quantidade de alunos em nosso 
município na gestão anterior, acreditando que o governo municipal vai encontrar uma solução 
para sairmos desta situação, agradecendo logo em seguida. Com a palavra o vereador Zeca 
do Bar, que também cumprimenta os presentes e cita também sobre a questão da doença de 
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chagas que é contraída através do consumo do açaí, citando que de fato é necessário se 
reunir com os batedores de açaí, para receberem orientações acerca de como manejar 
adequadamente este alimento e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
A seguir o senhor presidente dá início a Ordem do Dia colocando em votação o nome dos 
vereadores indicados para representarem este Poder Legislativo para assim comporem a 
Comissão Municipal de Assessoramento e Acompanhamento ao Processo Eleitoral que será 
realizado neste ano letivo nas escolas públicas do município de Concórdia do Pará, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Educação, sendo indicado o vereador Bruno Pastana 
Feio, Walber Nogueira e Silva Junior e Marcos Antonio Lima do Amaral. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor presidente 
esclarece que os vereadores indicados fazem parte da Comissão de Educação desta Casa 
de Leis.  Em prosseguimento o vereador Francisco Felix usando da palavra propõe a Mesa 
diretora para que os projetos de lei de alienação de bens imóvel sejam votados ainda nesta 
sessão, dispensando assim o parecer das comissões. O senhor presidente coloca a proposta 
em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes, informando oficialmente que 
será dispensado parecer das comissões aos relativos projetos, solicitando ao primeiro 
secretário a leitura da matéria em pauta; Projeto de Lei nº 22/2018 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária à pessoa do 
senhor Alcides Cardoso de Souza. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 23/2018 que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária à pessoa do senhor 
Francisco de Assis Souza Rocha. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 24/2018 que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária à pessoa do senhor 
Jose Waldy Paiva Lucena. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 25/2018 que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária à pessoa do senhor 
Elizeu Aristides Santana. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em continuidade 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 12:00 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, Adilson da Silva Londres, Marcos Antonio 
Lima do Amaral e Jose de Queiroz Moreira. Estando ausente na sessão o vereador Bruno 
Pastana Feio e Raimundo Ferreira Lopes, 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 23 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

                            1° Secretário                                 2° Secretário 
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