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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 
2018. 
 
                                            

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

Aos quatorze 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, informando que em virtude do feriado nacional de amanhã (15/11) esta 
sessão está sendo realizada na data de hoje conforme aprovado pelos vereadores na 
sessão anterior e em seguida solicita 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 a quórum o senhor presidente 
solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve o seguinte 
assunto; Requerimentos nº 29,30,31/2018 de autoria de vereadores diversos; Oficio nº 
073/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Concórdia 
do Pará informando a realização da VI Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Concórdia do Pará a realizar-se no dia 23 de novembro de 2018 na 
ACIACON, no qual solicita o encaminhamento de representantes desta Casa Legislativa 
ao citado evento; 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, 
enfatizando que muito das vezes são aprovados requerimentos de vereadores e os 
mesmos levam para as comunidades e dizem que fizeram a sua parte jogando assim a 
responsabilidade para o prefeito, solicitando para que a partir de agora os vereadores 
mudem o seu discurso e comenta ainda acerca dos deputados apoiados por 
determinados vereadores que nunca trouxeram nada para o nosso município, 
mencionando sobre um determinado  deputado que já averbou recursos para o nosso 
município, e em seguida denuncia acerca de uma técnica de enfermagem de nome 
Luciene de nosso hospital que agiu de forma inadequada no tratamento de um paciente 
que precisava de atendimento médico, citando que a mesma estava fixada no face book, 
não atendendo de forma adequada aqueles que necessitam ser atendidos no hospital 
municipal, informando que gastamos um alto valor na saúde mas que devido a forma do 
mal atendimento de alguns servidores da saúde causando assim um mal-estar ao setor 
público, solicitando para que o secretário municipal de saúde tome as devidas 
providencias acerca desta funcionaria, complementando que isso é inaceitável, o orador 
comenta ainda sobre a sua ida a Belém em alguns órgãos públicos em busca de 
equipamentos para o nosso município, e acredita que esta Casa deve se sentar com o 
senador eleito Zequinha Marinho para conversarmos acerca do nosso município. Em 
seguida a palavra foi concedida ao vereador Adilson Londres que após os devidos 
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cumprimentos cita sobre o fato ocorrido no atendimento na área da saúde, mas reforça 
que de fato a sal de estar melhor em nosso município, mas que de fato precisamos estar 
atentos na forma dos servidores da saúde atenderem os usuários que precisam deste 
serviço, assim como nas demais áreas dos servidores e em seguida convida os 
presentes para as festividades da comunidade Jutaí (Vila Bomfim) que ocorrerá no dia 
25/11 e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador Marcos Amaral que após os devidos cumprimentos   parabeniza a presidência 
da Casa pela forma como o mesmo vem conduzindo os trabalhos legislativos, citando 
que isto deve ser divulgado a população, para que a mesma saiba que há transparência. 
O tribuno cita ainda acerca de muito das vezes o mesmo estar solicitando algo junto às 
secretarias enfatizando que sempre é em prol da comunidade concordiense e também 
cita sobre a forma do atendimento adequado pelos servidores municipais. Através de 
aparte o vereador Eurípedes cita que o trabalho que o mesmo faz é devido ao apoio que 
recebe dos demais vereadores, comentando assim sobre os pedidos dos vereadores que 
muito das vezes não são atendidos pelos secretários. O vereador Marcos Amaral 
voltando com a palavra cita que sabe que o tratamento muito das vezes recebido por 
parte dos secretários não provem do prefeito, e após mais comentários sobre o assunto 
propõe para que seja convidado a estar nesta Casa o senhor Nivaldo Ribeiro para 
prestar esclarecimentos acerca da forma de como irá funcionar o SAAE, e que também 
seja convidado o senhor Melquese Maciel, enfermeiro técnico do hospital para que o 
mesmo apresente dados reativo ao índice de pessoas atendidas no hospital  por motivo 
de acidentes  de carros e motos em nossa cidade, comentando que muito das vezes os 
vereadores ficam mal informados acerca de determinadas obras que estão sendo 
realizado no município, por falta de informação. E comenta ainda sobre muito das vezes 
que a emissão da nota fiscal emitida por determinadas empresas não saem pelo nosso 
município, prejudicando assim a arrecadação municipal, e denuncia ainda que há 
veículos locados para este município mas que estão sendo dirigidos por pessoas não 
habilitadas, citando que isso pode futuramente causar determinados problemas para o 
governo, e comenta ainda sobre a necessidade da revitalização dos canais e bueiros da 
cidade prevenindo assim o próximo inverno que já não está muito longe, e solicita  para 
que seja agendado uma reunião junto ao gerente do BANPARÁ para que pelo menos os 
cash eletrônicos voltem a funcionar ao atendimento ao público, comentando ainda sobre 
a rede CELPA que até o momento não procurou atender o pedido desta Casa na 
implantação de um escritório de atendimento ao público em nosso município, o qual tem 
gerado grandes transtornos aos consumidores de energia elétrica e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. O presidente da câmara usando da palavra 
cita que conforme informação do Banpará os cash eletrônicos já estariam funcionando 
em breve, mas que de fato até agora nada foi feito, citando ainda sobre a 
retroescavadeira que já está atendendo pedido dos agricultores do município e em 
seguida o senhor presidente propõe para que seja entregue novamente título de cidadão 
honoríficos a pessoas do municípios que prestaram serviços na área da agricultura, 
propondo para que cada vereador apresente dois nomes para receberem esta 
homenagem, quando esses títulos serão entregues na última sessão legislativa deste 
ano. A seguir usa da tribuna o vereador Zeca do Bar que também cumprimenta os 
presentes e também parabeniza o presidente da Casa pela forma como fende esta Casa 
e o governo municipal, citando ainda acerca de quando houver uma festa em 
determinada comunidade que não haja outro evento festivo, para que assim a 
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comunidade seja beneficiada, assim como também acerca dos campeonatos esportivos, 
pois muito das vezes acontece de ocorrer dois campeonatos no mesmo dia dentro do 
município, e após pedir apoio ao seu requerimento que está na pauta o orador agradece 
a oportunidade.  A seguir usa da tribuna o vereador Paulo Paiva que também 
cumprimenta os presentes e também tece agradecimentos ao presidente da Casa 
citando ainda sobre os trabalhos já realizados pelo governo municipal, fazendo assim um 
discurso acerca desse assunto, enfatizando que o governo Elias demostrou força 
elegendo seus candidatos nas eleições 2018, citando ainda sobre a questão de muito 
das vezes o secretário municipal não atender corretamente os pedidos dos vereadores. 
O vereador Marcos Amaral também comenta sobre o assunto e cita que seria ideal se no 
final do ano pudesse estar na mesa da Câmara o relatório das secretarias municipais, 
enfatizando que o mesmo que somente ser respeitado pelos secretários, proporcionando 
um bom atendimento a todos. O vereador Paulo Paiva cita que apenas expos a sua 
forma de ser atendido pelos secretários, citando que na realidade todos tem falhas, e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O Presidente informa que já 
ouve uma reunião do prefeito com os secretários municipais, e acredita que este assunto 
já foi debatido, havendo em seguida um debate acerca de muito das vezes determinados 
secretários e servidores não atenderem bem a comunidade. Em continuação não 
havendo mais pronunciamento no plenário o senhor presidente dá início a Ordem do Dia, 
solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta que obteve os seguintes 
assuntos; Requerimento nº 29/2018 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio 
requerendo que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja 
oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães 
Santiago, no sentido de que seja feita a implantação de um novo Sistema de 
Abastecimento de água Potável na Comunidade de Nova Redenção, espaço rural, neste 
município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 30/2018 de autoria do vereador Jose 
de Queiroz Moreira requerendo que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se 
aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias 
Guimarães Santiago, no sentido de que seja feita a implantação de um Sistema de 
Abastecimento de Água Potável na Escola Municipal de Ensino Fundamental São 
Sebastião, localizada na Comunidade Nª. Srª. de Aparecida (Rod. PA 140 km 12 – ramal 
– via Tomé-Açu), espaço rural neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 
31/2018 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral requerendo que depois 
de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. 
Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, e ao senhor 
Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, no sentido de 
que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a revitalização do ramal da Maria de 
Jesus (Curuperé) e do ramal do Seu Rosa (Rod. PA 252, km 03, Via capim, espaço, 
rural, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Pedido verbal do vereador Marcos Amaral que 
solicita a presença do senhor Nivaldo Ribeiro Mendonça, Presidente do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE para trazer informações acerca dos trabalhos do 
SAAE neste município. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Pedido verbal do vereador Marcos Amaral que solicita a 
presença do senhor Melquese Maciel, Enfermeiro Técnico do Hospital Municipal para 
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trazer informações através de relatório, o índice de atendimento à pessoas vítimas de 
acidentes de veículos (motos e automóveis) no período de janeiro a outubro de 2018, 
nesse hospital municipal. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Pedido verbal do vereador Eurípedes Guimaraes que 
solicita a Administração Municipal o Calendário esportivo e cultural do município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. A seguir o senhor presidente indica os vereadores que irão 
representar esta Casa Legislativa na VI Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Concórdia do Pará, sendo os seguintes senhores; Vereador 
Eurípedes Guimarães, vereador Paulo Conceição de Paiva e vereador Marcos Antonio 
Lima do Amaral. 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; Raimundo 
Ferreira Lopes, Marcos Antonio Lima do Amaral, Adilson da Silva Londres e Jose de 
Queiroz Moreira. Estando ausente na sessão os vereadores Francisco Felix de Souza, 
Walber Nogueira e Silva Junior, Fabio Araújo de Souza, 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 14 de novembro de 2018. 

 
 
 

                     
1° Secretário                                 2° Secretário 
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