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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018. 
                                            

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

 
Aos treze 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 há quórum o senhor presidente solicita ao 
primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve os seguintes assuntos; 
Projetos de Lei nº 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49/2018 acompanhado de ofícios e 
mensagens respectivamente; Parecer de número diversos das comissões competentes 
da Casa referente a diversos projetos de lei da pauta. 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, pronunciando-se de 
início o vereador Jagunço que após os devidos cumprimentos cita sobre a sessão 
solene que será realizada logo a seguir quando serão homenageadas pessoas do 
município enfatizando assim sobre os dois homenageados por sua pessoa fazendo 
assim um discurso acerca dos citados homenageados, e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Com a palavra ao vereador Fabio do Hospital que 
após os devidos cumprimentos cita também sobre a entrega de título honorifico de 
cidadão concordiense a pessoas ligados a agricultura do município, enfatizando assim 
que as pessoas escolhidas para serem homenageadas certamente merecem o referido 
título. O orador também agradece a Deus por ter participado neste período legislativo e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o 
vereador Marcos Amaral  que após os devidos cumprimentos cita sobre a homenagem 
que será realizada no dia de hoje com a entrega de título de cidadão concordiense, 
comenta sobre o seu projeto de lei que está na pauta enfatizando assim da importância 
de se implantar um interprete de sinais de libras nas palestras públicas, fazendo assim 
um discurso acerca deste assunto e cita algumas professoras da área de ensino escolar 
que já enfrentaram esse desafio em ensinar com sinais de libras, e ato continuo cita 
sobre a violência contra a mulher que é mais real do que se imagina, citando que nosso 
município o índice de violência contra a mulher é muito alto, citando que não se pode 
aceitar mais essa situação, e que por este motivo apresentou projeto requerendo a 
implantação de um núcleo de atendimento à mulher em nosso município, e em 
prosseguimento comenta sobre o seu projeto social de nominado de Zero Grau menino 
Maluquinho, incentivando assim um bem estar social as crianças e adolescentes de 
nosso município, citando assim o nome daqueles que colaboraram com esse projeto, e 
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em continuação cita sobre o padre Carlos que estará se despedindo de nosso município, 
citando que o mesmo deixará saudades no município, agradecendo em seguida a 
oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Adilson Londres que após os devidos 
cumprimentos agradece ao presidente da Casa pelo excelente trabalho que o mesmo 
realizou a frente desta Casa de Leis, o qual surpreendeu na sua administração e em 
seguida cita ainda sobre o novo presidente que será eleito hoje nesta sessão, citando 
que continuará com o seu povo junto a este governo e que irá votar no candidato a 
presidente da Mesa e comenta ainda sobre as festividades realizadas em sua região mas 
que não compareceu nenhum vereador nesses eventos, e relata sobre o índice de 
violência que assola nosso município e em continuidade se desculpa com os nobres 
colegas vereadores desejando a todos um feliz natal e um feliz ano novo, solicitando 
para que 2019 venha repleto de prosperidade a todos e agradece ainda ao padre Carlos 
pelos seus relevantes serviços prestados  à comunidade concordiense,  e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Junior Martins 
que após os devidos cumprimentos demostra a sua alegria pela plenária lotada e relata 
acerca de que hoje é a última sessão ordinária deste período legislativo e após tecer 
comentários sobre o assunto, enfatizando que tem consciência de que fez bem os seus 
trabalhos junto a comunidade concordiense. Através de aparte o presidente da mesa cita 
que a ambulância adquirida através do vereador Junior Martins será direcionada à 
comunidade do Arapiranga. O vereador Junior Martins voltando com a palavra cita que 
em primeiro lugar está a vontade do povo que é soberana citando que as picuinhas 
partidárias não podem atrapalhar o desenvolvimento do município, citando que se tiver 
outra oportunidade trará mais uma ambulância para este município, e em seguida 
comenta ainda sobre o seu trabalho à frente da implantação do programa luz para todos 
que já está sendo implantado em diversas comunidades de nosso município, e em 
seguida parabeniza todos aqueles que serão homenageados na entrega de título de 
cidadão concordiense e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade.  Em 
prosseguimento usou da tribuna o vereador Paulo Paiva  que também cumprimenta os 
presentes e comenta sobre o vereador Eurípedes que presidiu esta Casa de leis por dois 
anos com bastante sabedoria enfatizando em poucos momentos será eleito o novo 
presidente legislativo desejando para que o mesmo realize um bom trabalho à frente 
desta Câmara, e cita sobre os seus requerimentos que foram aprovados nesta Casa e 
executados pelo executivo mencionando assim o trabalho realizado pelo poder executivo 
que não mediu esforços pelo bom andamento do nosso município, e cita sobre a 
homenagem a alguns agricultores de nosso município enfatizando que esta homenagem 
dever ser estendida a outros na próxima gestão, solicitando para que o próximo 
presidente da Casa exerça um trabalho de progresso e desenvolvimento e em 
continuidade menciona acerca das suas ações realizadas durante este período 
legislativo, o qual acredita que contribuiu pelo bom desenvolvimento municipal, e também 
parabeniza a oposição da Casa que soube agir com uma oposição mas com 
responsabilidade, como sempre diz o vereador Felix, e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador  Francisco Félix  que após os 
devidos cumprimentos cita sobre o almoço oferecido por sua pessoa em sua residência, 
onde foi convidado vereadores e servidores desta Casa e após mais algumas palavras 
sobre o evento, o orador cita sobre a lei orgânica municipal que foi totalmente revisada, 
mas que em virtude do atraso na correção ortográfica, não será possível aprovar esta 
revisão nesse ano, acreditando que no início do próximo ano a mesma com certeza será 
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votada e em seguida cita sobre a eleição da mesa que ocorrerá nesta sessão, 
mencionando assim o seu voto a chapa que estará concorrendo nesta  eleição, e após 
mais comentários sobre o assunto o orador cita sobre os projetos que estão na pauta, 
em especial a  LOA 2019, mencionando que através da comissão de orçamento está 
apresentando emenda aditiva ao citado projeto, comentando assim sobre a importância 
das emendas apresentadas, assim como também estará sendo votado o projeto de lei 
que concede desconto no  pagamento do IPTU 2018, mencionando que o mesmo estará 
votando favorável a todos os projetos da pauta, e em relação a entrega dos títulos de 
cidadão concordiense lembrou que no ano passado foi ortogado esta honraria a várias 
pessoas do município e que nesse ano está sendo direcionado a pessoas ligadas a 
agricultura familiar, sendo que o mesmo escolheu duas pessoas para receber a referida 
homenagem e após mais comentários sobre o assunto,  cita sobre muito das vezes se 
misturar a amizade coma apolítica, mencionando que a partir de agora continuará com 
sua oposição ao governo, mas sendo uma oposição com responsabilidade e em seguida 
menciona sobre a eleição da mesa diretora, mencionando em seguida sobre o vereador 
Eurípedes que presidiu esta Casa com transparência,  o qual agiu realmente com essa 
transparência recolhendo corretamente o INSS e consignados, agradecendo em seguida 
a oportunidade. Com a palavra o vereador Bruno Pastana  líder do governo na Câmara, 
que também cumprimenta os presentes e cita sobre aqueles  que logo mais estarão 
sendo homenageados com o título de cidadão concordiense, mencionando assim sobre 
a senhora Rosa Lucia que também será homenageada e em seguida faz discurso acerca 
deste período legislativo que em muitos momentos ouve até um certo atrito, mas que 
isso faz parte dos debates políticos, se desculpando assim se por acaso ofendeu algum 
de seus colegas parlamentares e ato continuo menciona como o prefeito Elias recebeu 
este município, no qual foi enfatizado que não seria fácil essa administração citando 
assim os pontos da gestão anterior que segundo o orador deixou o município em uma 
situação bastante degradante, onde o mais agravante estava na área da educação 
municipal, citando que atualmente mesmo com o clima desfavorável o nosso município 
está com cerca de 95% dos ramais recuperados,  citando assim os pontos essenciais 
que levam o município ao um bom desenvolvimento mencionando os avanços na área da 
saúde, e meio ambiente. O orador comenta ainda sobre os recursos adquiridos durante 
este ano pelo nosso município e em continuidade cita sobre a eleição da mesa diretora 
desta casa para o biênio 2019/2020, comentando assim acerca da importância desta 
eleição 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 Guimaraes  que após os devidos 
cumprimentos cita sobre o mesmo estar presidindo a última sessão ordinária desta casa 
neste período  legislativo, comentando em seguida acerca do novo desafio que o 
aguarda, mencionando ainda como foi sua trajetória até  chegar à presidência desta 
Casa, citando que foi orientado pelos seus pais ao longo da vida a ser um homem 
compromissado com a vontade do povo, relembrando assim toda a sua trajetória até 
chegar na política, mencionando fatos que serviram como experiência para que o mesmo 
pudesse chegar até aqui, e que hoje está chegando ao fim dois anos de sua 
administração a frente desta Casa, onde procurou realizar um trabalho em prol do 
desenvolvimento municipal, mencionando que tem orgulho em pertencer a este grupo, 
agradecendo assim a sua família que sempre o apoiou na sua luta, agradecendo ao 
vereador Francisco Felix pela forma como o mesmo faz oposição ao governo,  
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agradecendo assim nominalmente a cada vereador que de uma forma ou de outra 
contribuíram para a realização do bom andamento desta Casa de Leis, solicitando 
desculpas se por ventura ofendeu algum de seus nobre colegas vereadores, e menciona 
que não é fácil ser ordenador de despesa de um órgão público, e agradece também aos 
servidores da Casa pela grande contribuição proporcionado no desenvolvimento e 
progresso deste poder legislativo, agradecendo ainda ao prefeito municipal pelo grande 
apoio que o mesmo lhe concedeu e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Novamente o cargo da presidência da mesa é repassado ao vereador 
Eurípedes Guimarães que em prosseguimento aos trabalhos dá início a Ordem do Dia 
solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta, que obteve os seguintes 
assuntos; Emenda Aditiva nº 02/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
de Leis em conjunto com a Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização ao Projeto 
de Lei nº 37/2018 (LOA 2019), que acrescenta na Área da Agricultura os seguintes itens: 
Construção de 1 (um) galpão para manutenção e abrigo dos maquinários da Secretaria 
Municipal de Agricultura; Conclusão do Matadouro Público Municipal; Apoio de cultivo ao 
Dendê na agricultura familiar;  Aquisição de sementes e insumos; Construção de viveiros 
de mudas nas comunidades, e acrescente-se onde couber: Inclusão de recursos aos 
Institutos de Desenvolvimento Solidário e Sustentável do município. Em discussão; com 
a palavra o vereador Francisco Felix citando que essas emendas visam assegurar 
melhor desenvolvimento produtivo e econômico na área da agricultura, e concede ainda 
aos institutos do município recursos para seus investimentos, assim como é concedido 
às associações do município. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes; 
Parecer em conjunto nº 03/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 
Leis, e Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização, que após estudo, análise e 
parecer do Projeto de Lei nº 37/2018 (LOA 2019) é de parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que o mesmo seja submetido na íntegra ao plenário desta Câmara. 
Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes 
com ressalva da emenda aditiva apresentada. Projeto de Lei nº 37/2018 de autoria do 
Poder Executivo Municipal que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Concórdia do Pará para o exercício financeiro de 2019 (LOA 2019). Em discussão; sem 
discussão. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes; Parecer nº 13/2018 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos 
projetos de lei nº 38, 39, 40 e 41/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que 
os mesmos sejam submetidos ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. 
Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes; Parecer nº 05/2018 da Comissão 
de educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise dos projetos de lei nº 
39 e 40/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam 
submetidos ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação: 
aprovado por unanimidade dos presentes; Projeto de Lei nº 38/2018 de autoria do Poder 
Executivo municipal que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento 
do IPTU 2018, e dá outras providencias. Em discussão; sem discussão. Em votação: 
aprovado por unanimidade dos presentes; Projeto de Lei nº 39/2018 de autoria do 
vereador Elias Santana que Institui um momento diário de leitura bíblica nas salas de 
aula das escolas públicas e privadas do município de Concórdia do Pará e dá outras 
providências. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade dos 
presentes; Projeto de Lei nº 40/2018 de autoria do vereador Marcos Amaral que dispõe 
sobre a inserção do intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em todos os 
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eventos públicos oficiais realizados pelo poder executivo no município e dá outras 
providências. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade dos 
presentes; Projeto de Lei nº 41/2018 de autoria do vereador Bruno Pastana que dispõe 
sobre a denominação do Cemitério Público Municipal localizado na Vila Comissário e dá 
outras providências. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor presidente informa sobre os projetos 
de lei nº 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 que deram entrada na pauta desta sessão no 
Pequeno Expediente, enfatizando que hoje será a última sessão ordinária deste ano, 
propondo aos demais vereadores para que seja expedido parecer das comissões ainda 
nesta sessão, e que nesta forma a pauta ficará limpa, evitando assim pendencia de 
matéria para o próximo período legislativo, sendo esta proposta concordada pela 
plenária. Diante da concordata por unanimidade o senhor presidente faz o 
encaminhamento dos citados projetos para as comissões permanentes da Casa, 
concedendo assim um espaço de dez minutos para que as comissões competentes aos 
seus respectivos projetos possam analisar e emitir parecer dos mesmos. Passado o 
espaço de tempo concedido às comissões, o senhor presidente solicita ao primeiro 
secretário leitura da matéria em pauta; Parecer nº 14/2018 da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos projetos de lei nº 42 e 43/2018 
é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos ao 
plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos presentes; Parecer nº 06/2018 da Comissão de Educação, Cultura e 
Política Social que após estudo e análise dos projetos de lei nº 42 e 43/2018 é de 
parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos ao plenário 
para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade 
dos presentes; Projeto de Lei nº 42/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que 
dispõe sobre o Desmembramento e a criação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, 
Cultura e Turismo de Concórdia do Pará e dá outras providencias. Em discussão; sem 
discussão. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes; Projeto de Lei nº 
43/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Lei Municipal nº 
343/2009, alterando o art. 21 e art. 22 e dá outras providencias (PCCR da Educação), 
sendo que o art. 21 passará a ter a seguinte redação: A gratificação de interiorização é 
pelo exercício da docência em escola do espaço rural e incidirá sobre o vencimento 
base. Só terão direito os docentes da educação pública municipal, residentes e 
domiciliados no município de concórdia do Pará, que se deslocarem da sede do 
município para exercerem suas atividades em outras localidades dentro os limites do 
município, obedecendo aos seguintes percentuais; I – 10% (dez por cento) para 
deslocamento de 04 km até 15 km; II – 20% (vinte por cento) para deslocamento de 15 
km até 30 km; III – 30% (trinta por cento) para deslocamento acima de 30 km. O art. 22 
passará a ter a seguinte redação; A gratificação pelo exercício da função de direção de 
unidades escolares observará a tipologia das escolas e corresponderá a: I – 30% (trinta 
por cento) para as escolas de pequeno porte; II – 40% (quarenta por cento) para as 
escolas de médio porte; III – 50% (trinta por cento) para as escolas de grande porte; É 
acrescentado ainda parágrafo primeiro citando que a gratificação pelo exercício da 
função de vice direção de unidades escolares corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) da gratificação devida a função de direção correspondente. Em discussão; sem 
discussão. Em votação: aprovado por 9 (nove) votos a favor, sendo que o vereador 
Francisco Félix se absteve do seu voto. Parecer nº 15/2018 da Comissão de 
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Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos projetos de lei nº 
44, 45 e 46/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam 
submetidos ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação: 
aprovado por unanimidade dos presentes; Parecer nº 09/2018 da Comissão de Política 
Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, que após estudo e análise 
dos projetos de lei nº 44, 45 e 46/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que 
os mesmos sejam submetidos ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. 
Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes; Projeto de Lei nº 44/2018 que 
autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel Urbano para fins de Regularização fundiária 
a Srª. Samara Ferreira Cascaes. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado 
por unanimidade dos presentes; Projeto de Lei nº 45/2018 que autoriza o Poder 
Executivo a alienar imóvel Urbano para fins de Regularização fundiária ao Sr. Laurentino 
Matsumura Lima Junior. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos presentes; Projeto de Lei nº 46/2018 que autoriza o Poder Executivo a 
alienar imóvel Urbano para fins de Regularização fundiária a Srª. Maria Lorena Dantas 
dos Santos. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade dos 
presentes; Parecer nº 16/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis 
que após estudo e análise dos projetos de lei nº 47, 48 e 49/2018 é de parecer favorável 
pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos ao plenário para votação. Em 
discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes; 
Parecer nº 10/2018 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos 
e Meio Ambiente, que após estudo e análise do projeto de lei nº 48/2018 é de parecer 
favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido ao plenário para votação. 
Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes; 
Projeto de Lei nº 47/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que Institui a Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica e dá outras providências. Em discussão; sem discussão. 
Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 48/2018 de 
autoria do Poder Executivo Municipal que autoriza o município doar área de terra de sua 
propriedade ao Fundo Arrendamento Residencial – FAR, administrado pela Caixa 
Econômica Federal. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 49/2018 de autoria do Poder Executivo 
Municipal que dispõe sobre alteração do art. 2º, inciso III, art. 5º, inciso I e acrescenta-se 
o inciso VII, art. 6º caput e remunerando-se o Parágrafo Único como § 1º, e acrescenta-
se o § 2º e altera o art. 11 e art. 13, bem como estabelece as Taxas por Categorias de 
Serviços Médios e Estimado para fornecimento de Água e Esgoto de que trata a Lei nº 
874/2017 e dá outras providencias. Em discussão; sem discussão. Em votação: 
aprovado por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento o senhor presidente 
informa que em comum acordo com a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da 
Casa será dado início ao processo da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020, 
sendo solicitado para que os candidatos apresentem as chapas que irão concorrer às 
eleições para a mesa diretora, sendo apresentada à mesa somente uma chapa, 
denominada “Com Deus do nosso lado venceremos” composta pelos seguintes 
vereadores e cargo: Presidente: Edson Elias da Silva Santana; 1º Secretário; Bruno 
Pastana Feio; 2º Secretário; Francisco Félix de Souza, sendo que o senhor presidente 
concede em seguida um espaço de dez minutos, para a confecção das cédulas. Após a 
confecção das cédulas o senhor presidente informou que a eleição será através de voto 
nominal e secreto, solicitando ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores 
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para votarem. Em seguida foi procedido a chamada nominal dos vereadores na seguinte 
ordem; Vereador Francisco Félix de Souza para proceder com seu voto; Vereador 
Walber Nogueira e Silva Junior para proceder com seu voto; Vereador Fábio Souza de 
Araujo para proceder com seu voto; Vereador Raimundo Ferreira Lopes para proceder 
com seu voto; Vereador José de Queiroz Moreira para proceder com seu voto; Vereador 
Adilson da Silva Londres para proceder com seu voto; Vereador Marcos Antonio Lima do 
Amaral para proceder com seu voto; Vereador Bruno Pastana Feio para proceder com 
seu voto; Vereador Paulo Conceição de Paiva para proceder com seu voto; Vereador 
Edson Elias da Silva Santana para proceder com seu voto;  
Vereador Eurípedes Guimarães para proceder com seu voto. No termino da votação o 
senhor Presidente designa o Secretário à retirada das cédulas da urna sendo em 
seguida feita a verificação da coincidência de votos com o número de votantes. Ato 
continuo é feito a contagem dos votos sendo os mesmos devidamente anotados pelo 1° 
Secretário, onde foi constatado onze votos, e em continuidade é anunciado o resultado 
da votação pelo senhor presidente tendo o seguinte resultado; Chapa “Com Deus do 
nosso lado venceremos” composta pelos seguintes vereadores e cargo: Presidente: 
Edson Elias da Silva Santana; 1º Secretário; Bruno Pastana Feio; 2º Secretário; 
Francisco Félix de Souza que obteve nove votos, sendo a referida chapa proclamada 
vencedora pelo presidente da Casa para o biênio 2019-2020. A seguir a palavra é 
concedida ao presidente eleito vereador Elias Santana que usando da palavra demostra 
a sua alegria pela vitória obtida se comprometendo a ser um presidente a trabalhar 
sempre com a transparência necessária, agradecendo assim aos nobres vereadores que 
votaram na sua pessoa, citando que continuará no trabalho do desenvolvimento deste 
poder legislativo e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Ato contínuo o 
senhor presidente 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, Fabio Araújo de Souza, Raimundo Ferreira Lopes, Marcos 
Antonio Lima do Amaral, Bruno Pastana Feio, Adilson da Silva Londres e Jose de 
Queiroz Moreira. 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 13 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 

                    1° Secretário                             2° Secretário 
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