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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 
2017. 
 
                                            Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

Aos três dias do mês de agosto ano de dois mil e dezessete, ás 10:00 horas da manhã, 
havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu início a esta 
sessão solene de abertura do 2º período da 8ª legislatura desta Câmara Municipal, solicitando 
em seguida ao vereador Paulo Paiva a leitura de um texto bíblico. 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 aos vereadores Bruno Pastana Feio e 
Magnaldo Meneses a adentrarem até a Mesa dos Trabalhos a Srª Elisângela Paiva Celestino, 
prefeita municipal em exercício. Ato continuo o senhor presidente solicita a todos para que de 
pé seja entoado o hino nacional brasileiro. Em prosseguimento o senhor presidente concede a 
palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador Raimundo Lopes  que após os 
devidos cumprimentos comenta sobre o início deste novo período legislativo parabenizando 
os convidados presentes nesta sessão e em seguida comenta sobre a sessão na câmara dos 
deputados quando foi votado o pedido de arquivamento da denúncia contra o presidente 
Michel Temer, onde a maioria dos deputados votaram a favor deste arquivamento, livrando-o 
assim de responder a processo por corrupção passiva e após comentar sobre o assunto, 
agradece logo em seguida a oportunidade. Com a palavra o vereador Fabio Souza que 
também cumprimenta os presentes em especial aos convidados da tribuna de honra e 
demonstra a sua alegria em estar voltando para mais um período legislativo em prol do 
desenvolvimento municipal. No termino agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador 
Junior Martins que também cumprimenta os presentes citando nominalmente o nome dos 
convidados da tribuna de honra e solicita para que nessa nova legislatura o poder público 
trabalhe ainda com mais ênfase em prol do bem do povo concordiense e em seguida 
agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Francisco Felix que após os 
devidos cumprimentos aos convidados especiais nesta sessão e ressalta que de volta aos 
trabalhos cita ao executivo para que dê prioridade ao nosso Plano Diretor Municipal 
comentando assim sobre as necessidades de se elaborar este projeto, fazendo ainda 
cobrança da PPA. O orador comenta ainda sobre  a situação lastimável da saúde que não é 
somente em nosso município, mas em todo o território nacional, e acredita que tudo isso 
respinga nos deputados e vereadores, solicitando ao executivo para que olhe com melhor 
atenção para a área da saúde municipal, enfatizando que nesse segundo semestre as 
cobranças por parte da oposição será maior, mas que tudo será em prol de um bom 
desenvolvimento de nosso município e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade, a seguir usa da tribuna o vereador Magnaldo Meneses  que após os devidos 
cumprimentos cita sobre que parece que já foi esquecido os trabalhos realizados pelo 
executivo nesse primeiro semestre, citando em seguida as ações já realizadas pelo executivo 
enfatizando que a perspectiva para o futuro é muito melhor do que dos últimos seis meses. O 
orador também parabeniza o deputado Carlos Bordalo pelos atos já realizados em prol deste 
município. Em relação a votação do arquivamento da denúncia contra o presidente Michel 
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Temer, acreditando que esse seria o momento ideal de mudar a história de nosso pais, mas 
que infelizmente, disse o orador, a votação foi dentro dos interesses pessoais sem pensar no 
povo brasileiro. No termino agradece a oportunidade. Em continuação usa da tribuna o 
vereador Adilson Londres que também cumprimenta os presentes em especial aos 
convidados de honra e cita sobre a sua alegria em estar de volta aos trabalhos legislativos e 
ressalta que está a disposição para colaborar com o desenvolvimento municipal neste novo 
período legislativo e em seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Marcos 
Amaral que após os devidos cumprimentos agradece particularmente ao deputado Carlos 
Bordalo pelas constantes contribuições a este poder legislativo e ao município em geral, e em 
seguida cita sobre o seu pedido em prol do ESF do curuperezinho, o tribuno também cita 
sobre o trabalho do executivo, enfatizando sobre o compromisso que este grupo político tem 
com o povo concordiense e após mais algumas palavras o orador agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Bruno Pastana que também cumprimenta os presentes e na 
pessoa do pastor Elim Cavalcante cumprimenta os demais presentes e parabeniza o 
deputado Carlos Bordalo pela sua constante ação em prol deste município. O tribuno cita 
sobre esta sessão solene referente a abertura deste novo período legislativo e se dirigindo ao 
líder da oposição cita que não há nenhuma dificuldade deste governo se reunir com a 
oposição dando assim as boas-vindas aos demais colegas vereadores e cita sobre os 
trabalhos já realizados pelo executivo no primeiro semestre e que no segundo semestre existe 
cerca de dez obras a serem inauguradas e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. A seguir usa da palavra o vereador Elias Santana que cumprimenta o pastor 
Elim Cavalcante e os demais convidados presentes na tribuna e em seguida cita sobre o 
caminhão papa lixo doado a este município, citando assim sobre o bom trabalhos do governo 
Elias e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador 
Paulo Paiva que também cumprimenta os presentes e em seguida comenta sobre o retorno 
de trabalho neste novo período legislativo que se inicia citando uma passagem bíblica que fala 
sobre quem quiser ser o maior deve ser o menor, como sinal de humildade, agradecendo 
mais uma vez a Deus por tudo e em seguida agradece a oportunidade. A seguir o senhor 
presidente passa o cargo ao primeiro secretário para fazer uso da palavra. Com a palavra o 
vereador Eurípedes Guimarães que após os devidos cumprimentos cita sobre a forma que o 
legislativo caminha com o executivo e em continuidade faz elogios ao deputado Carlos 
Bordalo por ser um parlamentar atuante em nosso município e em seguida tece comentários 
acerca dos trabalhos legislativos citando que atualmente não está fácil administrar um órgão 
público, mas que com cuidado e prudência o mesmo continuará em sua luta para que assim 
Concórdia possa caminhar no rumo certo, agradecendo assim aos deputados que tem 
apoiado este governo, citando que na próxima semana estar apresentando projeto desta para 
reforma desta Casa, citando em seguida sobre sua correria em busca de recursos para este 
município e após desejar a todos as boas vindas neste novo período legislativo o orador 
agradece a oportunidade. Novamente como presidente da Casa o vereador Eurípedes faculta 
a palavra aos presentes na Tribuna de honra. Com a palavra o senhor Elim Cavalcante, 
pastor da Assembleia de Deus em Concórdia do Pará, que após os devidos cumprimentos 
citando que Deus tem um projeto para todos nós e cita sobre o seu apego rapidamente por 
esta cidade citando que esta cidade ele é também escolhida por Deus, enfatizando que já se 
sente um cidadão concordiense citando que estará do lado dos investimentos saudáveis à 
sociedade comentando assim sobre a existência de adolescentes vulneráveis e expostos a 
determinadas coisas ilícitas, mas também se alegra por muitos jovens e adolescentes saírem 
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para se formarem em nível superior e retornarem com seus respectivos diplomas, solicitando 
ao executivo para continue apoiando nossos jovens e adolescentes em ações agradável e 
após agradecer o convite recebido agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o 
Deputado Estadual Carlos Bordalo que após cumprimentar os presentes agradece ao 
presidente da Casa por lhe enviar convite para participar da abertura deste novo período 
legislativo e cita que também acompanhou a votação da câmara dos deputados quando se 
votou pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, e após comentar 
sobre o assunto, o tribuno cita sobre o papel do parlamentar que tem como função principal 
fiscalizar o poder executivo e representar o povo, e em seguida comenta sobre sua atuação 
em vários municípios, citando em seguida sobre determinadas leis de sua autoria vigente no 
Pará, e comenta que também foi de sua tória o projeto de emendas compartilhada e em 
seguida cita sobre a audiência marcada para a próxima terça feira com o chefe da casa civil 
com o prefeito municipal. O tribuno no termino se coloca à disposição deste município para 
continuar colaborando com o desenvolvimento municipal agradecendo assim a oportunidade 
concedida. Em prosseguimento a palavra é facultada a Srª. Elisângela Celestino, Prefeita 
Municipal em exercício, que após cumprimentar os presentes cita sobre o papel de grande 
importância deste poder legislativo que tem colaborado com o desenvolvimento municipal 
aprovando assim os projetos enviados pelo executivo, e cita que já está no organograma da 
prefeitura o estudo e formulação da PPA e do Plano Diretor Municipal e acredita que esses 
projetos estarão nesta casa até o final do ano. A oradora cita em seguida sobre algumas 
ações que estão sendo executadas pelo poder executivo citando sobre a continuação da 
recuperação da Transjutaí e acredita que até o final do ano todas as vicinais da zona rural 
estão recuperadas e que apesar das dificuldades, mas os trabalhos não param, e após 
comentar sobre as ações relacionadas a saúde municipal, acredita que no final o vereador da 
oposição irá aplaudir este governo. A oradora cita sobre a presença do ministro Helder 
Barbalho nesta cidade, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir 
o senhor presidente convida a todos para que de pé seja entoado o hino municipal de 
Concórdia do Pará e em continuidade convida os presentes para as sessões ordinárias desta 
Casa Legislativa que são realizadas sempre nas quinta feiras as dez horas da manhã,  e 
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 Félix de Souza, Walber Nogueira e Silva Junior, 
Fabio Souza de Araújo, Raimundo Ferreira Lopes, Bruno Pastana Feio, Marcos Antônio Lima 
do Amaral, Adilson da Silva Londres e Magnaldo Meneses de Andrade. 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 
Antônio Ribeiro da Silva em 03 de agosto de 2017. 
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