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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017. 
  

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

 
Aos sete dias do mês de dezembro ano de dois mil e dezessete, ás dez horas da manhã, 
havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu inicio a esta 
sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador  Paulo Paiva  a leitura de um texto 
bíblico, sendo lido no livro do. 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; Requerimento nº 97/2017; Projeto de Lei nº 30/2017 de autoria do 
vereador Magnaldo Meneses de Andrade que Dispõe sobre a supressão do inciso I do art. 8º 
e acrescenta o inciso V no Parágrafo Único do referido artigo da Lei Municipal nº 411/2011 
que Regulamenta o exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 
Combate às Endemias no âmbito do Município e dá outras providências. Projeto de Lei nº 
31/2017 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a Alienar Imóvel Urbano para Fins de 
Regularização Fundiária para o SINDTER;  Projetos de Decretos Legislativo nº 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48/2017 que concede 
Título Honorífico de Cidadão de Concórdia do Pará a diversas pessoas do município pelos 
seus relevantes serviços prestados ao município nas áreas, educacional, cultural, ambiental, 
empresarial, social, e religioso. Ato contínuo o senhor presidente concede a palavra ao 
plenário que de início pronunciou-se o vereador Jagunço que após cumprimentar os 
presentes cita sobre os constantes assaltos que estão ocorrendo nos ramais da região via 
capim, e cita sobre o perigo que de adolescentes estarem empinando suas motos próximas 
aos colégios da cidade, solicitando para que as providencias sejam tomadas, pois vidas estão 
sendo colocadas em risco e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Fabio do Hospital que cumprimento os presentes em especial aos ACS 
presentes na plenária e em continuidade cita sobre alguns problemas relacionados a 
determinados profissionais da área da saúde, e cita sobre as reivindicações dos ACS deste 
município, que solicitam ajuda deste poder legislativo. Em relação aos menores que ficam 
empinando motos na cidade, relata que de fato isto está ficando cada vez mais grave essa 
situação, e que de fato algo deve ser feito, após mais comentários sobre o assunto, agradece 
a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Junior Martins que também cumprimenta 
os presentes em especial aos ACS do município, acreditando que com certeza os mesmos 
estão em busca de reivindicações para a sua categoria, fazendo assim um discurso sobre o 
assunto, em especial na função dos ACS que trabalham na prevenção de doenças e solicita 
para que seja convidado a estar presente na reunião com o executivo e os ACS. Em relação a 
segurança, ressalta que um assunto delicado, mas cabe a cada pai aconselhar seu filho a não 
empinar a moto nas ruas da cidade e comenta ainda sobre o lixo que em determinados locais 
estão espalhados pelos locais, não havendo assim a consciência de se jogar o lixo no lixo, 
enfatizando que cada um é responsável em fazer a sua parte, citando ainda sobre a condição 
de ajudar a sociedade quando se entra ou se afasta da política. O tribuno cita ainda que o 
poder público precisa atentar mais a determinados assuntos relacionados a sociedade pois e 
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em continuidade informa sobre o seu evento religioso que estará realizando no próximo dia 
14/12 na praça municipal, onde através de um culto ecumênico evangélicos e católicos estão 
unidos orando em prol das famílias concordiense, e em seguida comenta sobre o Deputado 
Tiririca que em discurso enfatizou que está encerrando sua carreira política. Em seguida 
agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Magnaldo Meneses  que após 
os devidos cumprimentos cita de início sobre a questão de menores estarem empinando 
motos, enfatizando que o mais correto é mexer no bolso, citando que com certeza essas 
motos são sempre dos pais, sendo que multando os pais, os mesmos reterem suas motos em 
casa e com certeza os problemas irão ser amenizados, pois não é somente suas vidas que 
estão sendo colocadas em risco, mas também a dos pedestres, e em seguida cita sobre as 
reivindicações dos ACS, comentando ainda sobre a importância do trabalho dos ACS, que 
trabalham na prevenção das doenças, e enfatiza que estará apresentando uma emenda na 
Lei Municipal nº 411/2011 que regulamenta as atividades de ACS e ACE, e após discursar 
sobre o assunto, comenta sobre o Plano Diretor que está sendo planejado por uma equipe do 
governo que após aprovado nesta Casa, terá uma validade de dez anos, e informa sobre a 
Criação do SAAD,(sistema de abastecimento de água e esgoto) citando que este projeto está 
nas comissões sendo analisado para ser votado em breve. Através de aparte o vereador 
Fabio do Hospital comenta propõe algumas emendas que devem ser colocadas no Plano 
Diretor relativo a saúde. O vereador Magnaldo voltando com a palavra cita que estas 
propostas serão acrescentadas, citando ainda outras propostas que serão acrescentadas na 
área da agricultura e por fim cita sobre seus projetos de decretos legislativos que estarão 
homenageando através de título honorífico contemplando pessoas do município pelos seus 
relevantes prestados ao município fazendo assim defesa dos mesmos e após mais 
comentários agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Marcos Amaral que após 
os devidos cumprimentos solicita ao secretário de meio ambiente para que se realize debate 
acerca dos agrotóxicos, enfatizando que Concórdia não é diferente, pois não se pode 
imaginar a quantidade de agrotóxicos que estão sendo inseridos no ar de nosso município, 
citando que não devemos ficar omissos sobre este assunto, mas que é importante saber o 
que está sendo depositado no solo de nosso município, e em continuidade parabeniza os 
ACS presentes, citando que o debate é importante, e comenta ainda sobre o debate do 
transito em concórdia, citando que este é um debate longo, pois de início, devemos fazer a 
nossa parte,  pois enquanto não mudarmos esse conceito, nada vai melhorar, citando que o 
transito é responsabilidade nossa. Através de aparte o vereador Eurípedes informa que 
nesses dias uma viatura do DETRAN está fazendo blitz na cidade para orientação e 
conscientização do transito, informando que não se pode fazer nada, pois eles estão fazendo 
o seu trabalho e após comentários sobre o assunto agradece aparte. O vereador Marcos 
Amaral voltando com a palavra concorda com a gravidade da situação, e em seguida solicita a 
mesa diretora para que seja realizado pelo secretário de meio ambiente o trabalho de recolher 
os caroços de açaí de frente as batedeiras nesta cidade, pois os mesmos acumulam em 
grande excesso, e após parabenizar o vereador Fabio pela sua constante luta em prol da 
saúde municipal, e solicita para que através da secretaria de obras e transporte para que seja 
criado um mecanismo para que os ônibus de transporte escolar sejam todos revisados no 
período das férias de fim de ano,  proporcionando assim uma melhor segurança aos alunos 
da rede de ensino escolar, agradecendo em seguida a oportunidade. Em continuidade usa da 
palavra o vereador Paulo `Paiva que também cumprimenta os presentes em especial os 
ACS, parabenizando os mesmos pelas suas reivindicações, reconhecendo assim o trabalho 
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do ACS e em continuidade agradece ao deputado Beto Faro pelo incentivo na construção da 
ponte de sua região, que irá beneficiar determinadas comunidades, fazendo assim um 
discurso acerca dos recursos que o deputado Beto Faro tem destinado a este município, e em 
continuidade faz um discurso sobre as propostas para melhorar o transito em nosso município 
e em continuidade cita sobre os caminhões que passam com altas cargas descobertas 
colocando em risco a vida de pedestres, pois a qualquer momento acontecer um acidente 
com a possível queda desses materiais transportados. O orador comenta ainda sobre o final 
dessa legislatura que se aproxima, citando que já se pode fazer uma avaliação dos trabalhos 
deste poder legislativo e cita sobre determinados comentários de um cidadão que desfez das 
ações dos vereadores desta Casa de leis e parabenizou os vereadores de Paragominas, 
havendo em seguida um debate acerca das ações desta Casa de leis, sendo ainda proposto 
para que esta Casa divulgue mais suas ações. O vereador Paulo Paiva voltando com a 
palavra agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Francisco Felix  líder 
da bancada da oposição na câmara, que após os devidos cumprimentos cita sobre as 
reivindicações que foram feitas na sessão itinerante semana passada entre essas cobranças 
sobre a questão do mau odor emitido pelas fabricas das empresas de dendê instaladas em 
nosso município, que assola a cidade quando chove em continuidade cita sobre a LOA 2018 
que está sendo analisada pelas comissões competentes da Casa, e cita ainda sobre uma 
denúncia que recebeu quando em determinadas escolas na cidade e espaço rural está 
ocorrendo falta de merenda escolar, citando que isso não pode acontecer pois todos os 
meses os recursos para a educação chegam integralmente, enfatizando que vai estar mais 
atento a esta situação e que irá intensificar suas fiscalização nesse assunto, pois esse é o 
papel do vereador. O tribuno cita ainda sobre a questão da saúde municipal, citando que 
mesmo a crise estando afetando o país inteiro, mas devemos atentar para o nosso município, 
trabalhando com coerência e mais responsabilidades, e em relação ao Plano Diretor cita 
sobre a importância deste plano que terá uma vigência de dez anos e após mais comentários 
sobre o assunto, cita ainda sobre a questão do transito no município, enfatizando que o nosso 
município mesmo com seus problemas,  está mais avançado nessa dos muitos municípios 
mais antigos, e em continuidade cita sobre  a CGU que está no município, onde se está 
fiscalizando o resultado governo anterior para assim comparar com o governo atual, citando 
que onde for encontrado irregularidade os culpados serão punidos. Através de aparte o 
vereador Magnaldo cita que deve se explicar o que de fato a CGU está investigando, citando 
assim exemplo de alguns casos ocorridos no governo anterior, citando que se de fato for 
comprovado irregularidades os culpados serão punidos, e parabeniza atuação do SINTEPP e 
o conselho do FUNDEB que denunciaram e hoje essas denúncias estão sendo investigadas. 
Voltando com a palavra o vereador Felix cita que a investigação de fato começa de baixo mas 
vai chegar em cima, enfatizando que a CGU está fazendo o seu trabalho e em continuidade 
comenta sobre a questão das reivindicações dos ACS, e após mais comentários sobre o 
assunto agradece a oportunidade. A seguir por questão de ordem o senhor presidente passa 
o cargo ao primeiro secretário para fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador 
Eurípedes Guimarães, que também cumprimenta os presentes e comenta sobre as 
reivindicações dos ACS citando que serão acrescentadas emendas na LOA 2018 para que 
dentro das possibilidades essa categoria seja contemplada, enfatizando que no próximo ano 
irá cobrar da secretaria de saúde essas reivindicações, citando que para ser aprovado uma 
seletiva relacionado aos ACS é necessário o apoio de todos os vereadores, tecendo assim 
comentários sobre este assunto, solicitando para a categoria dos ACS se aproximem mais 
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desta Casa e em seguida comenta sobre a presença da CGU neste município quando está 
investigando a gestão anterior em especial a documentos que sumiram no termino do 
mandato anterior, enfatizando que em virtude das fiscalizações que estão acirradas os 
governos devem procurar fazer tudo certo, e em seguida agradece a oportunidade. A seguir o 
cargo de presidente é novamente repassado ao vereador Eurípedes Guimarães que em 
continuidade dá início a Ordem do Dia fazendo o encaminhamento dos Projetos de Lei nº 30 e 
31/2017 para as comissões competentes da Casa, para estudo, análise e parecer dos citados 
projetos e em seguida solicita ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que 
obteve a seguinte pauta; Requerimento nº 97/2017 de autoria do vereador Adilson Londres 
que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, 
no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie 2 (duas) traves de ferro para o 
campo de futebol da comunidade São Francisco Xavier, km 46 (Rod. PA 140 – via Bujarú), 
espaço rural deste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Em continuidade o presidente da Casa 
informa que neste momento será dado início a votação dos Projetos de Decretos Legislativos 
que concede Título Honorífico de Cidadão de Concórdia do Pará a diversas pessoas de nosso 
município pelos seus relevantes serviços prestados a este município na área social, 
educacional, cultural, ambiental, empresarial e religioso. É informado ainda que todos 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 Adilson 
da Silva Londres para proceder com o seu voto; 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 Magnaldo Meneses de Andrade para proceder com o seu 
voto; Vereador Marcos Antonio Lima do Amaral  para proceder com 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 26/2017 de 
autoria do vereador Eurípedes Guimarães que concede Título Honorífico de “Cidadão de 
Concórdia do Pará” a Srª Risoleta Melo Guimarães, Pastor Presidente da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus de Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços prestados ao Município 
em especial na área da saúde, aprovado por 10 votos a favor, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 26/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 27/2017 de autoria do vereador Elias 
Santana que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Antonio 
Marques da Cunha, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área 
empresarial, aprovado por 10 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
27/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 28/2017 de autoria do vereador Bruno Pastana 
Feio que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Afonso Lopes 
dos Reis, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área política e 
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agricultura, aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 28/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 29/2017 de autoria do vereador 
Bruno Pastana Feio que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. 
Antonio Matos da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área 
comercial, aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 29/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 30/2017 de autoria do vereador 
Bruno Pastana Feio que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. 
Djaniro Rodrigues do Carmo ex-vereador municipal, pelos relevantes serviços prestados ao 
Município em especial na área política e agricultura, aprovado por 9 votos a favor e 1 voto 
contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 30/2017; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 31/2017 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que concede Título Honorífico de 
“Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Ricardo Pereira dos Santos, ex-vereador municipal, 
pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área política, aprovado por 9 
votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 31/2017; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 32/2017 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que concede 
Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Elias Guimarães Santiago, 
prefeito municipal de Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços prestados ao Município em 
especial na área política, aprovado por 10 votos a favor, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 32/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 33/2017 de autoria do vereador 
Bruno Pastana Feio que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. 
Manoel Urbano Luz Ferreira, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na 
área religiosa, aprovado por 10 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
33/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 34/2017 de autoria do vereador Fábio Souza de 
Araujo que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Raimundo 
Gaspar Araujo, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área política, 
aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
34/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 35/2017 de autoria do vereador Fábio Souza de 
Araújo que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Srª. Maria Estela 
Guerra de Amorim, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área da 
educação, aprovado por 10 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
35/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 36/2017 de autoria do vereador Fábio Souza de 
Araújo que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Etevaldo 
José Mendes, ex-vereador municipal, pelos relevantes serviços prestados ao Município em 
especial na área política, aprovado por 10 votos a favor, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 36/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 37/2017 de autoria do vereador Fábio 
Souza de Araújo que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Srª. 
Maria Duarte da Silva, enfermeira aposentada, pelos relevantes serviços prestados ao 
Município em especial na área da saúde, aprovado por 10 votos a favor, dando assim origem 
ao Decreto Legislativo nº 37/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 38/2017 de autoria do 
vereador Francisco Félix de Souza, que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia 
do Pará” ao Sr. Nilson Pinto de Oliveira, Deputado Federal PSDB/PA pelos relevantes 
serviços prestados ao Município em especial na área política e social, aprovado por 9 votos a 
favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 38/2017; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 39/2017 de autoria do vereador Francisco Félix de Souza, que concede 
Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Renato Coradassi, ex-prefeito 
municipal,  pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área política, 
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aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
39/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 40/2017 de autoria do vereador Francisco Félix de 
Souza, que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Israel Sales 
de Abreu “in memoriam”,  pelos relevantes serviços prestados ao Município em vida, em 
especial na área política, aprovado por 10 votos a favor, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 40/2017;  Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2017 de autoria do vereador 
Francisco Félix de Souza, que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” 
ao Sr. Arcelino Gonçalves de Abreu, morador antigo do município,  pelos relevantes serviços 
prestados ao Município em especial na área da agricultura, aprovado por 10 votos a favor, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 41/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 
42/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade, que concede Título 
Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Jair Carrera Cardoso, funcionário  do 
SENAR/PA  pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área da 
agricultura, aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 42/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 43/2017 de autoria do vereador 
Magnaldo Meneses de Andrade, que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do 
Pará” ao Sr. Valdocir Antonio Presotto, empresário,  pelos relevantes serviços prestados ao 
Município em especial na área empresarial, aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 43/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 
44/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade, que concede Título 
Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Srª. Ivone Terezinha Censi Presotto, 
empresária,  pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área 
empresarial, aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 44/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 45/2017 de autoria do vereador 
Magnaldo Meneses de Andrade, que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do 
Pará” a Srª. Marli Margareth Chermont da Cunha, pelos relevantes serviços prestados ao 
Município em especial na área da agricultura, aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 45/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 
46/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade, que concede Título 
Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Srª. Alice do Carmo Moreno Cardoso, 
professora, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área da 
educação, aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 46/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 47/2017 de autoria do vereador 
Magnaldo Meneses de Andrade, que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do 
Pará” a Srª. Lucicleia Brasil, professora, pelos relevantes serviços prestados ao Município em 
especial na área da educação, aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, dando assim 
origem ao Decreto Legislativo nº 47/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 48/2017 de 
autoria do vereador Fábio Souza de Araújo, que concede Título Honorífico de “Cidadão de 
Concórdia do Pará” ao Sr. João da Silva Ribeiro, agricultor,  pelos relevantes serviços 
prestados ao Município em especial na área da agricultura, aprovado por 10 votos a favor, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 48/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 
49/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral, que concede Título 
Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Srª. Elisangela Paiva Celestino, vice-prefeita 
municipal, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área política, 
aprovado por 10 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 49/2017; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 50/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral, 
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que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Antonio pereira 
Laurentino, ex-vereador municipal,  pelos relevantes serviços prestados ao Município em 
especial na área política, aprovado por 10 votos a favor, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 50/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 51/2017 de autoria do vereador 
Walber Nogueira e Silva Junior, que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do 
Pará” ao Sr. José Reginaldo Carvalho da Costa, enfermeiro,  pelos relevantes serviços 
prestados ao Município em especial na área da saúde, aprovado por 9 votos a favor e 1 voto 
contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 51/2017; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 52/2017 de autoria do vereador Walber Nogueira e Silva Junior, que concede Título 
Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Francisco Edson Madeiro, ex-vereador 
municipal,  pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área política, 
aprovado por 9 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
52/2017; Em prosseguimento o senhor presidente informa que a entrega desta honraria será 
em Sessão Solene que será realizada no dia 15 de dezembro de 2017 na Aciacon. A seguir o 
senhor presidente convida os presentes para a  sessão solene que será realizada na 
Assembleia de Deus do campo de Nova Conduta no próximo dia 12 de dezembro, conforme 
Requerimento aprovado nesta Casa,  e declara que não havendo mais nada a tratar, estava 
encerrada esta sessão, sendo o seu término ás 13 horas e 05 minutos na qual além da Mesa 
acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza, 
Walber Nogueira e Silva Junior,  Adilson da Silva Londres, Fábio Souza de Araujo, Raimundo 
Ferreira Lopes, Marcos Antonio Lima do Amaral e Magnaldo Meneses de Andrade. Estando 
ausente na sessão o vereador Bruno Pastana Feio, 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 07 de dezembro de 2017. 
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