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ATA DA SESSÃO SOLENE DE CONCESSÃO DE TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO 
CONCORDIENSE, 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 dezembro ano de dois mil e dezoito, ás 13 horas e 05 minutos, 
no Plenário “Deputado Carlos Bordalo”, havendo número legal, o presidente da mesa 
vereador Eurípedes Guimarães deu início a esta sessão solene de concessão de Título 
Honorífico de Cidadão Concordiense, solicitando ao primeiro secretário a verificação de 
quórum.  Uma vez sendo informado que a quórum o senhor presidente solicita uma salva 
de palmas às bandeiras do Brasil, do Estado do Pará e do município de Concórdia do 
Pará, e em continuidade convida a todos os presentes para que de pé seja entoado o 
Hino Nacional Brasileiro. A seguir o senhor presidente informa que destina-se a presente 
sessão solene a conceder Título de Cidadão Concordiense a diversas pessoas do nosso 
município pelos seus relevantes serviços prestados a este município em especial na área 
da agricultura, de iniciativa de diversos vereadores desta Casa de Leis, citando ainda 
que é o propósito cívico do Poder Legislativo Municipal homenagear pessoas que, 
prestam ou prestaram trabalho relevante pelo bem comum, saudando em seguida em 
nome da Câmara Municipal, os ilustres homenageados e ato contínuo solicita ao Senhor 
Assistente da Câmara para fazer a leitura dos Decretos Legislativos, concedendo o título 
de cidadão concordiense aos homenageados. Após a leitura dos Decretos Legislativos, o 
senhor presidente informa que neste momento será dado início a entrega dos Títulos aos 
homenageados, sendo agraciado com o Título Honorífico de Cidadão Concordiense os 
senhores Jonas Lima da Trindade e  Luiza Loiola de Souza, ambos por indicação do 
vereador Raimundo Ferreira Lopes; Edvaldo Pontes da Silva e Dorivaldo Ferreira 
Barbosa Conceição, indicados pelo vereador Francisco Félix de Souza; Milton 
Nascimento e Raulino Paz de Abreu, ambos indicados pelo vereador Fábio do Hospital; 
Valdomiro Oliveira de Andrade, indicado pelo vereador Elias Santana; Laercio Nunes e 
João Cleo Pinto da Conceição, indicados pelo vereador Paulo Conceição de Paiva, e  
Rosa Lúcia Ferreira da Silva, indicada pelo vereador Bruno Pastana Feio. A seguir a 
palavra é concedida aos presentes na Tribuna de Honra, pronunciando-se de início o 
senhor Pedro Neto, pastor da Assembleia de Deus ministério que em meio a suas 
palavras enfatiza da sua importância em estar presente nesta sessão, fazendo assim um 
relato acerca das atividades desta Casa em prol do desenvolvimento municipal, 
agradecendo ainda aos nobres vereadores e poder executivo que sempre o apoiou nas 
suas ações sociais e eclesiásticas e após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra a senhora Carmem Lucia Guimarães, primeira dama do 
município, que também cumprimenta os presentes e em seguida comenta sobre a 
importância de cada homenageado nesta sessão citando que de fato todos tem uma 
história relacionado ao desenvolvimento de nosso município, justificando ainda a 
ausência do prefeito municipal nesta sessão solene. Após se congratular com os demais 
vereadores da Casa a mesma agradece a oportunidade. Em prosseguimento usou da 
palavra a Exmª senhora Elisangela Paiva Celestino, vice-prefeita municipal que também 
se congratula com os demais presentes, comentando em seguida da importância desta 
homenagem que está sendo realizada por esta Casa Legislativa, enfatizando que de fato 
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todos os homenageados contribuíram para o bom desenvolvimento municipal através da 
agricultura familiar, e em prosseguimento comenta sobre as ações do poder executivo 
referente ao bom andamento dos trabalhos em prol do desenvolvimento municipal. Em 
continuação o senhor presidente em nome da Câmara Municipal de Concórdia do Pará 
congratula-se com os homenageados pelo recebimento do título de Cidadão 
Concordiense, cumprimentando ainda as digníssimas famílias dos ilustres 
homenageados e agradecendo a honrosa presença de todos que vieram prestigiar este 
evento e em continuidade convida a todos para que de pé seja entoado o hino municipal 
de Concórdia do Pará declarando em seguida que não havendo mais nada a tratar, 
estava encerrada esta sessão, sendo o seu término ás 13 horas e 45 minutos, 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 

mailto:camaraconcordiadopara@hotmail.com

