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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 
2018. 
 
                                            

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

Aos oito 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 Francisco Felix 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 a quórum o senhor presidente solicitou ao 
primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve o seguinte assunto; 
Oficio nº 042/2018 do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 37/2018 
que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 (LOA 2019) 
juntamente com mensagem; Oficio nº 034/2018 do Poder Executivo Municipal em anexo 
Projeto de Lei nº 38/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto 
no pagamento do IPTU 2018 e dá outras providências, juntamente com mensagem; 
Requerimentos nº 25, 26, 27/2018 de autoria do vereador Marcos Amaral; Informativo do 
vereador Francisco Felix que anuncia a sua decisão em não liderar mais a bancada de 
oposição nesta Casa Legislativa. 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, concedendo a palavra ao plenário. Com a palavra o vereador 
Francisco Felix  que de início comenta sobre o seu oficio lido no Pequeno Expediente, 
no qual o mesmo anuncia a sua renúncia a liderança da bancada de oposição nesta 
Casa Legislativa explicando assim os seus motivos por esta decisão, colocando assim o 
cargo a disposição dos demais vereadores que fazem oposição ao governo, e em 
seguida comenta sobre as eleições 2018, citando assim sobre os candidatos que o 
mesmo apoiou, dizendo-se decepcionado com o PSDB a nível nacional,  contando assim 
toda a sua trajetória  referente ao apoio ao PSDB. Através de aparte o vereador 
Eurípedes parabeniza o vereador Felix pelo tempo que o mesmo permaneceu nesta 
como líder de oposição ao governo, agradecendo pela forma que o vereador Felix atuou 
como líder de oposição. Também através de aparte o vereador Elias Santana parabeniza 
o vereador Felix pelo tempo que o mesmo foi oposição com responsabilidade, 
convidando assim o vereador Felix para compor o partido do MDB. O vereador Felix 
voltando com a palavra comenta ainda sobre a LOA 2019, e que mesmo chegando em 
atraso, a mesma será analisada e após mais comentários sobre o assunto, o orador 
agradeceu a oportunidade. Com a palavra o vereador Marcos Amaral  que também 
cumprimenta os presentes, enfatizando que a renúncia do vereador Felix de líder da 
oposição nesta Casa traz um certo vazio nesta parte, e em seguida o orador cita sobre a 
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questão da violência contra a mulher que a cada dia está maior em nosso município, 
citando que o feminicídio é algo frequente em nosso município, citando ainda sobre a 
pedofilia que também existe em nosso município, tecendo assim comentários sobre este 
assunto que considerou como algo grave em nosso município. Através de aparte o 
vereador Paulo Paiva faz a narrativa de um episódio ocorrido em uma determinada 
comunidade do município onde um homem agrediu fisicamente uma mulher, 
comprovando assim que de fato este fato de violência contra a mulher é real. O vereador 
Marcos voltando com a palavra cita novamente sobre a questão do transito, solicitando 
para que os motociclistas usem o capacete, proporcionando assim uma melhor 
segurança aos referidos usuários e após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. A seguir usou da palavra o vereador Junior Martins  que após 
cumprimentar os presentes cita sobre a renúncia do vereador Felix como líder da 
oposição na Câmara, dizendo-se surpreso com esta decisão do  nobre vereador, citando 
em seguida sobre a sua carreira política neste município, o qual segundo pesquisas o 
mesmo aparece propenso a ser candidato a prefeito, citando ainda sobre a sua trajetória 
partidária até chegar no PSDB municipal, mas enfatiza que tudo acontece naturalmente e 
concorda que de fato o PSDB apresentou queda neste município. Através de aparte o 
vereador Marcos Amaral   
Menciona que de certa forma o vereador Junior Martins está com a oportunidade de se 
tornar o novo líder da oposição e que isso poderá levanta-lo ou derruba-lo politicamente. 
O vereador Junior Martins voltando com a palavra cita que a sigla partidária não tem vida 
própria e após mais comentários sobre o assunto, o orador também concede aparte ao 
vereador Felix, que cita acerca de determinadas maneiras que o vereador Junior Martins 
se posiciona, mencionando que na eleição para prefeito o mesmo votou no candidato do 
13, e que ajudou a boicotar o candidato adversário que de fato perdeu a eleição 
municipal, citando que na realidade o vereador Junior Martins tem uma grande ganancia 
em ser prefeito neste município, enfatizando que o vereador Felix não está ganancia pois 
o mesmo tem princípios, e que também em nenhum momento irá tentar tomar o PSDB 
do vereador Junior Martins, enfatizando que o mesmo poderá sim ser candidato a 
prefeito, pois ressalta que tem mais capacidade em gerenciar o município. O vereador 
Junior Martins voltando com a palavra cita que em nenhum momento o mesmo votou no 
candidato do 13, enfatizando que não ajudou, mas que também não atrapalhou o 
candidato do 40, e que foi esse o seu discurso, desafiando assim o vereador Felix acerca 
das suas palavras, e também cita que o próprio vereador Felix em determinados 
momentos recuou da sua palavra, não mantendo aquilo que falou anteriormente 
agradecendo logo em seguida. Através de aparte novamente o vereador Felix enfatiza 
que a sua fala foi em cima daqueles que não fazem nada por Concordia, mas que após 
uma conversa com o candidato Daniel que posteriormente atendeu o seu pedido na 
implantação de dois sistemas de abastecimento de agua potável, citando em seguida 
sobre as inúmeras vezes que o dr Daniel atendeu pacientes de nosso município, e que 
por esse motivo decidiu apoia-lo. A seguir usa da tribuna o vereador Adilson Londres 
que após os devidos cumprimentos cita sobre o embate no discurso dos vereadores Felix 
e Junior Martins, e em seguida comenta sobre a eleição para presidente desta Casa, 
citando que o mesmo é pré candidato a presidência da mesa diretora, justificando assim 
os seus motivos para esta decisão pessoal, solicitando para que cada vereador analise a 
sua pessoa e que se o mesmo for merecedor do voto de cada um, que assim possa 
acontecer. E em seguida cita sobre a violência que esta assolando o nosso município, e 
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depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O senhor presidente usando 
da palavra cita sobre a doação de um maquinário para o nosso município o qual está 
sendo direcionado a secretaria de agricultura. A seguir a palavra é concedida ao 
vereador Jagunço  que após os devidos cumprimentos cita que muito foi falado nesta 
sessão, mas não foi falado acerca de algo mais grave que está ocorrendo em nosso 
município que é a falta de atendimento bancário, em virtude dos problemas gerado pelo 
assalto ocorrido recentemente em nossa agencia bancaria, propondo para que esta Casa 
emita oficio ao BANPARÁ solicitando a informação do prazo que o banco vai funcionar 
normalmente, pois está causando grandes transtornos a população concordiense. O 
orador cita ainda sobre o presidente do Brasil eleito, enfatizando que se daqui a dois 
anos o mesmo ter sido bem-sucedido em seu governo, o mesmo ficara satisfeito, mas se 
o presidente eleito não proporcionar nenhuma melhoria, o mesmo andara de cabeça 
erguida, pois não votou e nem apoiou o citado candidato e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. O presidente da casa usando da palavra cita que está 
em contato com a gerencia do banco que lhe foi informado que em breve os cashs 
eletrônicos da frente estarão funcionando em atendimento ao público, mas que na parte 
interna os serviços poderão demorar um pouco mais em virtude de questões 
burocráticas. Em prosseguimento usa da tribuna o vereador Fabio do Hospital que após 
os devidos cumprimentos comenta sobre a falta de segurança que há em nossa cidade 
citando assim diversos assaltos que estão ocorrendo na cidade em especial nos locais 
onde a iluminação pública não está funcionando. Através de aparte o presidente da Casa 
informa que a questão da falta de recuperação das iluminarias apagadas se dá por 
questão de licitação, explicando assim todo o processo que é realizado até a empresa 
chegar e realizar este serviço. O vereador Fabio voltando com a palavra e após mais 
alguns comentários agradece a oportunidade. Ato continuo usa da tribuna o vereador 
Paulo Paiva que também cumprimenta os presentes e parabeniza o vereador Eurípedes 
pela forma como o mesmo vem conduzindo a presidência desta Casa e que na qualidade 
de parlamentar o mesmo já pode fazer essa avaliação positiva de que esta Casa tem 
cumprido com o seu papel. E em seguida cita que pode contemplar a queda nacional do 
PSDB, e que o grande responsável por esta queda chama-se Bolsonaro, e que mesmo 
sendo de outra ideologia política, o mesmo torce para que o presidente eleito faça um 
bom governo, mas enfatiza que daqui a dois estarão pedindo o PT novamente para o 
governo nacional, fazendo assim defesa aos candidatos de seu grupo político, e em 
seguida cita sobre a renúncia do vereador Felix da liderança da oposição na Casa e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em continuação não 
havendo mais pronunciamento no plenário o senhor presidente dá início a Ordem do Dia, 
fazendo o encaminhamento dos projetos de leis nº 37 e 38/2018 às comissões 
competentes da Casa, para estudo, análise e parecer, e em continuação solicita ao 
primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Requerimento nº 25/2018 de autoria do 
vereador Marcos Amaral que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do 
Pará Elias Guimarães Santiago, no sentido de que seja feita a revitalização do Sistema 
de Abastecimento de água Potável da comunidade Nª. Srª. do Perpetuo Socorro (km 04 
da Rod. PA 252 - Via Capim), espaço rural, neste município de Concórdia do Pará. Em 
discussão; sem discussão; em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 26/2018 de autoria do vereador Marcos Amaral que solicita ao Exmº. 
Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, no sentido de 
que seja construída uma Praça Pública na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo 
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Socorro Km 04 Via Capim, zona rural neste Município de Concórdia do Pará. Em 
discussão; sem discussão; em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 27/2018 de autoria do vereador Marcos Amaral que solicita ao Exmº. 

Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago e Sr. Alfonso 
Luiz Batista, Secretário Municipal de Saúde no sentido de que seja realizada a 
implantação de um ESF (Estratégia Saúde da Família) na comunidade do Campo 
Verde, espaço rural, município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 
discussão; em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Em continuidade o 
senhor presidente informa que em virtude de na próxima quinta (15 de novembro) ser 
feriado nacional quando se comemora a proclamação da república, propõe para que a 
sessão ordinária seja antecipada para quarta-feira (14 de novembro) no mesmo horário 
habitual, sendo esta proposta aprovada pelos vereadores presentes e em seguida 
declara que não havendo mais nada a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu 
término ás 12 horas e 40 minutos 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, Adilson da Silva Londres e Jose de Queiroz Moreira. Estando ausente na sessão 
o vereador 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 08 de novembro de 2018. 

 
 
 

                     
1° Secretário                                 2° Secretário 
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