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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 3º PERIODO DA 8ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, 
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2018. 
 
                                     Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos quinze dias do mês de fevereiro ano de dois mil e dezoito, ás 10:00 horas 
da manhã, havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes 
Guimarães deu inicio a esta sessão solene de abertura deste período legislativo, 
solicitando em seguida ao vereador Paulo Paiva  a leitura de um texto bíblico 
sendo lido no livro de Provérbios cap.22 vers.17. 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 convida os vereadores 
Magnaldo Meneses e Marcos Amaral a conduzirem o exm° senhor Elias 
Guimarães Santiago Prefeito Municipal até a mesa dos trabalhos, e em 
continuidade convida  a fazer parte a Tribuna de Honra os seguintes senhores;  
Presbitero Alexsandro Perdigão, representante da Assembleia de Deus em 
Concórdia do Pará; Elizamar de Lima Souza, Secretária Municipal de 
Planejamento; Alfonso Luiz Batista, Secretario Municipal de Saúde, e demais 
representantes de segmentos do nosso município. Ato contínuo o senhor 
presidente solicita para que todos fiquem de pé para a entoação do hino 
nacional brasileiro. Após a entoação do hino nacional o senhor presidente 
concede a palavra ao plenário que de inicio pronunciou-se o vereador Jagunço  
que após os devidos cumprimentos ressalta da sua alegria em estar de volta a 
esta Casa Legislativa, mas demonstra a sua tristeza pela perca de sua genitora, 
recebendo assim solidariedade dos demais colegas vereadores, citando que 
agora só restam as lembranças do amor e carinho que recebeu de sua mãe. 
Depois de mais algumas palavras o orador agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Fábio do Hospital  que também cumprimenta os presentes 
e presta suas condolências ao vereador Jagunço pela perca de sua genitora, e 
em continuidade cita sobre o inicio deste novo período legislativo que se inicia, 
solicitando aos representes do governo municipal e demais vereadores para que 
se priorize a saúde de nosso município e após mais algumas palavras agradece 
a oportunidade. Em continuação usou da palavra o vereador Junior Martins  
que também cumprimenta os presentes e enfatiza sobre este novo período de 
trabalho legislativo que se inicia, demonstrando assim a sua alegria em estar de 
volta aos trabalhos nesta Casa de Leis, e cita sobre os importantes eventos no 
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meio político que irão ocorrer este ano em nosso país. O orador também 
demonstra seus sentimentos ao nobre colega vereador Jagunço pela perca de 
sua genitora, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A 
seguir usa da tribuna o vereador Coco, que também se congratula com os 
presentes  prestando também suas homenagens ao nobre vereador Jagunço 
pelo falecimento de sua genitora. O orador cita ainda sobre outros 
acontecimentos ocorridos na cidade nos últimos dias envolvendo crimes e 
acidentes trágicos, no qual vidas foram ceifadas, e em continuidade comenta 
sobre mais uma audiência que irá ocorrer nesta sexta feira para se tratar 
novamente sobre o Plano Diretor que já está na sua fase final, e comenta sobre 
ter passado na área de engenharia agrícola pela UFRA, e em seguida cita que 
no ano anterior o governo trabalhos com os recursos aprovados na 
administração passada, mas que neste ano o mesmo já pode usar os recursos 
aprovados já nesta nova gestão sendo assim possível realizar remanejamento 
de recursos para o bom desenvolvimento municipal. Acreditando que em 2018 
pode se fazer um trabalho com a cara deste novo governo e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador  
Adilson Londres  que após os devidos cumprimentos demonstra a sua alegria 
em estar de volta a esta Casa neste novo período legislativo, agradecendo ao 
prefeito municipal pela realização das obras na sua região, citando que de fato 
devemos continuar vivendo unidos em prol do desenvolvimento municipal, e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 
vereador  Marcos Amaral  que também cumprimenta os presentes  e presta a 
sua solidariedade ao vereador Jagunço pela perca repentina de sua genitora. O 
orador também presta solidariedade ao presidente da Casa vereador Eurípedes 
Guimarães que teve a sua vida ameaçada por alguém. Após mais comentários 
sobre o assunto, o tribuno cita sobre a possibilidade de haver um grupo de homo 
fóbicos na cidade em virtude de recentemente dois homossexuais terem sido 
assassinados, citando que não podemos permitir que tais atos continuem 
acontecendo, e cita ainda as vidas que foram ceifadas recentemente em nossa 
cidade de forma trágica por acidente de motos, citando que podemos sim fazer 
alguma coisa para salvar vidas e em seguida agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador  Paulo Paiva  que após cumprimentar os presentes e cita 
que de fato há sim uma possibilidade de realizar um bom trabalho neste ano de 
2018, pois, disse o orador, o prefeito tem demonstrado sua preocupação pelo 
bom desenvolvimento municipal e em seguida também presta solidariedade pelo 
momento que o nobre vereador Eurípedes está passando, mas acrescenta que 
a nossa maior segurança está em Deus, e que de fato há uma grande 
necessidade de se voltar para Deus, citando que todos os trabalhos do 
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legislativo são voltados para o bem do povo concordiense e em seguida 
agradece a oportunidade. Em prosseguimento usa da tribuna o vereador Elias 
Santana que após os devidos cumprimentos demonstra também da sua alegria 
em estar de volta a esta Casa legislativa, e também presta solidariedade ao 
vereador Jagunço pela perca de sua genitora, prestando ainda homenagem ao 
nobre vereador Eurípedes Guimarães pelo momento difícil que o mesmo está 
passando, quando teve a sua vida ameaçada de morte, e em seguida agradece 
a oportunidade. Com a palavra o vereador Francisco Félix que também 
cumprimenta os presentes e enfatiza que ultimamente lhe foi negado um pedido 
relacionado aos processos de licitação do poder executivo, citando ainda que 
esses documentos não estão no Portal da Transparência do município, e em 
seguida cita que de fato a sociedade está assustada com o grande numero de 
acidentes no transito ocorridas nesta cidade, ceifando assim vidas inocentes, e 
em continuidade faz um discurso relacionado a violência que está assolada em 
nosso país, no qual este ano está servindo de tema na Campanha da 
Fraternidade, e em continuidade critica a ausência da maioria dos secretários 
municipais nesta sessão solene, e em relação a ameaça de morte sofrida pelo 
presidente da Câmara, o mesmo não acredita que já se chegou a este ponto em 
nosso município, mas que pelo outro lado já houve de fato em nosso Estado 
casos em que vidas de políticos foram ceifadas para se obter poder político, 
acreditando que este é um assunto que precisa ser bem apurado, e em seguida 
o  orador se congratula com o vereador Jagunço pelo falecimento de sua 
genitora, solicitando para que seja emitido voto de pesar ao nobre vereador e 
família, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em 
continuação usou da palavra o vereador Bruno Pastana que também 
cumprimenta os presentes e em seguida parabeniza o vereador Magnaldo 
Meneses por uma nova etapa que se inicia na sua vida na área educacional e 
em continuidade cita sobre o inicio deste trabalho legislativo do ano de 2018, 
citando que de fato será um ano bem mais árduo em virtude de ser ano eleitoral, 
mas está confiante que o governo municipal fará muito mais do que já foi feito 
por este município, mesmo com as dificuldades que irão surgir e depois de mais 
algumas palavras 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 cumprimenta os 
presentes e relata sobre a importância de estar de volta aos trabalhos 
legislativos, agradecendo assim Deus por até o momento presente o estar 
ajudando nesta árdua caminhada, mas cita que não queria estar na situação 
pelo qual o mesmo está passando, quando recentemente foi ameaçado de  
morte, acreditando que de fato Deus lhe deu mais um livramento, agradecendo 
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assim aos amigos que o está apoiando neste momento, e cita que ainda acredita 
na justiça informando que fez um boletim de ocorrência na Segup/PA, 
aguardando para que este caso seja apurado, e presta também sua homenagem 
ao vereador Jagunço pela perca de sua genitora, e voltando a comentar sobre a 
ameaça de morte sofrida, enfatiza que não precisa chegar a este ponto em 
busca de poder, pois nada vamos levar desta terra e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Novamente como presidente da Casa o 
vereador Eurípedes concede a palavra ao Presbítero Alexsandro Perdigão, 
representante da Assembleia de Deus em Concórdia do Pará, que de inicio 
cumprimenta os presentes e presta a sua solidariedade pelo falecimento de sua 
genitora, e cita que já vem acompanhando outras pessoas que passaram ou 
estão passando por este processo de perca de parentes, e em seguida faz 
referencia a um texto da palavra de Deus, trazendo assim uma palavra de 
conforto e ânimo aos presentes nesta sessão, enfatizando que de fato toda 
autoridade é constituída por Deus, e isso traz uma grande responsabilidade aos 
mesmos em procurar representar bem os interesses do povo concordiense, nas 
áreas do transito, da segurança e demais áreas, que de certa forma trazem 
grandes prejuízos ao cidadão concordiense, desejando assim para que nesse 
novo período legislativo os governantes possam de fato realizar trabalhos que 
venham de encontro as necessidades do povo, citando ainda que a igreja 
também tem seu papel na sociedade, que é orar pelos governantes para que 
assim possam proporcionar um bem estar a todos e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o Ilmª Srª Elisangela 
Celestino, Vice prefeita municipal que de inicio presta solidariedade ao vereador 
Jagunço pelo falecimento de sua genitora, e se referindo a ameaça de morte 
sofrida pelo vereador Eurípedes, lamentando assim o fato ocorrido, esperando 
que as investigações chegam logo na sua conclusão, e em seguida cita sobre a 
harmonia que há em nosso município entre o poder legislativo e o poder 
executivo, agradecendo assim aos vereadores da oposição que também de 
certa forma procuram compreender a gestão do governo e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o Exmº. Sr. Prefeito 
Municipal Elias Santiago, que após os devidos cumprimentos, também presta 
sua solidariedade ao vereador Jagunço pelo falecimento de sua genitora, e em 
seguida inicia sua fala lembrando que neste ano de 2018, Concórdia do Pará 
completará 30 anos, acreditando que estamos vivendo um processo de 
transição passando de cidade pequena para cidade média e que daqui a dez ou 
quinze anos estaremos passando para o aspecto de cidade grande e que por 
este motivo é necessário haver debates e que precisará da ajuda do povo para 
realizar um bom governo, enfatizando que de fato o ano de 2017, foi bastante 
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difícil, mas que mesmo assim foi possível fazer alguma coisa, citando algumas 
obras que em breve estarão sendo construídas novas pontes em varias 
localidades de nossa região, e comenta ainda sobre as obras que foram 
realizadas no ano de 2017, na área da educação, e que neste ano haverá a 
conclusão de novas escolas no espaço rural, citando ainda outras obras que 
estão projetadas para serem realizadas nas áreas da saúde, educação e infra 
estrutura, fazendo assim um discurso das prioridades nessas áreas, e cita que 
apesar das ações realizadas, acredita que de fato ainda está devendo para a 
sociedade, e justifica a ausência nesta sessão da maioria dos secretários, em 
virtude de estarem em suas tarefas, mas acredita que de fato deve-se dar mais 
prioridade aos trabalhos do Poder Legislativo  e em seguida cita sobre a questão 
dos impostos cobrados ao município, citando que é necessário fazer um debate 
aberto, acreditando que este ano nosso município receberá bastante 
equipamentos para a área da agricultura, infra estrutura e saúde, e comentando 
sobre a questão da violência em nossa cidade, conforme as palavras da 
delegada da cidade tem que de fato descobrir se os crimes foram de fato homo 
fóbicos, ou se foram crimes comuns e assim punir os culpados, e em relação as 
motos, enfatiza que de fato precisamos nos unir fazendo o nosso papel como 
bons cidadãos e após mais comentários sobre os trabalhos do poder executivo, 
o orador agradece a oportunidade. A seguir o senhor presidente convida a todos 
para que de pé seja entoado o hino municipal. Em prosseguimento o senhor 
presidente convida os presentes para a próxima  sessão ordinária,  e declara 
que não havendo mais nada a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu 
término ás 13 horas na qual além da Mesa acima referida compareceram os 
seguintes Senhores Vereadores; Francisco Felix de Souza,  Walber Nogueira e 
Silva Junior , Fábio Souza de Araujo, Raimundo Ferreira Lopes, Bruno  Pastana 
Feio, Marcos Antonio 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 Antonio Ribeiro da Silva em 15 de fevereiro de 2018. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 


