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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2018. 
 
                                            

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

 
Aos trinta dias do mês de agosto 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 a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Francisco Felix a leitura de 
um texto bíblico, sendo lido no livro de .1 Crônicas cap. 16 vers. 18. 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 o seguinte assunto; Projeto de Resolução nº 02/2018 que 
estabelece mudanças nas reuniões Ordinárias da Câmara Municipal e dá outras 
providencias. 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 dando início ao Grande Expediente concede a palavra ao 
plenário. Com a palavra o vereador Francisco Félix  que após cumprimentar os presentes de 
início convida os presentes para um evento político no próximo sábado e em continuidade 
cita sobre a inauguração do diretório municipal do PSDB quando esteve presente em nosso 
município o candidato ao senado Flexa Ribeiro e após comentar sobre o assunto, o tribuno 
cita que na realidade é necessário votar em pessoas que de fato tem um compromisso com o 
município, e após mais comentários sobre o assunto, o orador informa ainda que está à frente 
de uma coordenação política no município, onde o mesmo tem orientado a não falar mal dos 
políticos atuais de nosso município, mas que deve-se fazer avaliação junto ao povo como 
está a atuação situação no município nas áreas da saúde, da educação e etc.... o tribuno 
comenta ainda acerca do governador Simão Jatene que o considerou como um bom 
administrador, fazendo assim um discurso sobre este assunto  e depois de mais algumas 
palavras agradeceu a oportunidade. O presidente usando da palavra ressalta que devemos 
ter muito cuidado em quem vamos votar, mencionando aqueles candidatos que descem de 
paraquedas em nosso município,  enfatizando ainda as novas regras de campanha eleitoral e 
após mais comentários sobre o assunto, e se dirigindo ao vereador Fabio do Hospital enfatiza 
que o mesmo está fazendo sua campanha para Deputado Estadual, mas que está batendo 
nos seus colegas vereadores quando está em campanha, solicitando assim respeito do nobre 
colega vereador. Através de aparte o vereador Felix não acredita que o nobre vereador Fabio 
do Hospital está denegrindo a imagem de seus colegas, pois isso seria uma grande agressão 
a seus pares, e mais uma vez citou quem em seus discursos para ganhar votos aos seus 
candidatos o mesmo irá questionar as questões técnicas do município, sem agredir ninguém. 
Em continuidade o senhor presidente concede a palavra ao vereador Marcos Amaral  que 
após cumprimentar os presentes, cita sobre um levantamento feito pela ONU onde cerca de 
um milhão de pessoas perdem a vida em acidente de transito por ano, e em seguida deixa 
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nota de repudio referente aos assaltos ultimamente ocorrido em nosso município e em 
seguida denuncia que está havendo aliciadores de menores que estão agindo em nossa 
cidade, solicitando aos pais presentes cuidado com os seus filhos,  enfatizando que de fato h 
um grupo de pessoas que estão agindo na pracinha da igreja são Pedro neste aspecto, 
citando que já acionou o conselho tutelar sobre este assunto, e suas principais características 
é que eles se vestem de roupa preta, e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Fabio do Hospital  que também 
cumprimenta os presentes e comentando sobre o assunto abordado pelo vereador 
Eurípedes, cita que  jamais irá estar derrubando os demais colegas vereadores, citando que 
de fato respeita os nobres colegas, citando que o vereador Eurípedes deve juntar provas para 
poder acusar, se possível gravar quem vem trazer este tipo de assunto, enfatizando que essa 
história de disse e me disse é muito chato, e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. O vereador Eurípedes enfatizou que já está procurando provas sobre este 
assunto. Em seguida ouve um longo debate político entre os vereadores Felix, Eurípedes e 
Fabio do Hospital relativo a quem vai apoiar nessa eleição. Com a palavra o vereador  Bruno 
Pastana  que também cumprimenta os presentes e em seguida cita sobre o momento que 
estamos vivenciando em relação a política brasileira mencionando que em nosso município 
está sendo vivenciado um grande acontecimento onde está havendo um racha político entre 
o grupo do PSDB, envolvendo o vereador Felix e o vereador Junior Martins e em seguida 
enfatiza que o seu grupo (PT) está já definido os seus candidatos, mencionado que não se 
pode um candidato está acima dos 30 pontos e não ganhar uma eleição, acreditando que é 
muito difícil o candidato Helder Barbalho não ser eleito o próximo governador do Pará, e em 
seguida enfatiza que apesar de ter um grande respeito e admiração pelo vereador Fabio, 
considera no mínimo estranho o vereador não ter ainda seu candidato a governador. 
Acreditando que isso pode apenas ser estratégia do nobre vereador. O vereador Fabio 
usando novamente da palavra cita que até tentou acompanhar os candidatos que o seu 
partido está apoiando, mas que percebeu uma grande rejeição dos seus eleitores, e que por 
essa razão em respeito ao povo, o mesmo ainda está analisando os candidatos. em seguida 
a palavra é concedida ao vereador Paulo Paiva que após cumprimentar os presentes cita 
sobre questão de campanha política já muito comentada nesta sessão, citando que de fato o 
povo não é bobo, mencionando assim a liderança nas pesquisas de Lula para as eleições 
presidenciais, sendo assim reconhecido pelo povo o seu grande trabalho, fazendo em 
seguida um discurso acerca de não se reconhecer os trabalhos que foram realizados pelos 
candidatos do PT em nosso município, e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Em questão de ordem o vereador Marcos Amaral solicita para que seja emitido 
documento solicitando a devolução dos documentos referentes a prestação de contas do ex 
prefeito municipal Renato Coradassi e Ricardo Pereira pois a sua comissão pretende já 
expedir parecer sobre esta matéria. Em prosseguimento o senhor presidente dá início a 
Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta. Projeto de 
Resolução nº 02/2018 que estabelece mudanças nas reuniões Ordinárias da Câmara 
Municipal de Concórdia do Pará onde rege que considerando as eleições no próximo dia 07 
de outubro de 2018, para os cargos de Presidente da República, Governador, Senador, 
Deputado Federal e Deputado Estadual, sendo que dos onze vereadores da Câmara 
Municipal de Concórdia do Pará, a maioria está engajada nas campanhas eleitorais na 
pretensão de eleger seus candidatos, sendo assim  a Câmara Municipal de Concórdia do 
Pará aprova e sua Mesa Executiva promulga a seguinte Resolução; Art.1º - As reuniões das 
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sessões ordinárias da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, no período de 30 de agosto a 
11 de outubro de 2018, serão realizadas de 15 em 15 dias, às 09:30h da manhã, 
permanecendo o mesmo dia habitual. § 1º -  As Sessões de que trata o “Caput” deste artigo 
ficarão assim distribuídas: a) Mês de Agosto: dia 30; b) Mês de Setembro: dias 13, 27; c) Mês 
de Outubro: dia 11. § 2º - Após a data de 11 de outubro as sessões serão realizadas 
normalmente nos seus dias determinados. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua aprovação, revogadas as disposições em contrário, com os seus efeitos de 30 de agosto 
a 11 de outubro de 2018. Em discussão; com a palavra o senhor presidente que enfatiza que 
realidade a maioria dos vereadores de fato estão fazendo campanhas para seus candidatos, 
e que por este motivo geralmente neste período é grande a ausência dos edis vereadores 
nas sessões, achando assim viável a aprovação deste projeto de resolução, ressaltando que 
o citado pedido é dos nobres vereadores. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes, dando assim origem a Resolução nº 02/2018. Em continuidade o senhor 
presidente convida os presentes para a próxima sessão ordinária conforme o calendário 
aprovado na pauta de hoje, 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, Fabio 
Araújo de Souza, Raimundo Ferreira Lopes, Bruno Pastana Feio, Marcos Antonio Lima do 
Amaral e Jose de Queiroz Moreira. Estando ausente na sessão os vereadores Adilson da 
Silva Londres e Walber Nogueira e Silva Junior 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 30 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
             1° Secretário                                 2° Secretário 
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