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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO 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 dezembro ano de dois mil e dezoito, ás 13 horas e 50 minutos, 
havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu início a 
esta sessão solene de encerramento do 4º período da 8ª legislatura desta Câmara 
Municipal, solicitando ao primeiro secretário a verificação de quórum. Uma vez sendo 
informado que há quórum 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 encerramento deste período legislativo e após comentar sobre o 
assunto, agradece logo em seguida a oportunidade. Pronunciou-se ainda os vereadores 
Fábio Souza, Junior Martins, Bruno Pastana e Adilson Londres respectivamente que em 
meio as suas palavras formam unanimes em enfatizar sobre os trabalhos realizados 
neste período legislativo o qual contribuiu para o desenvolvimento do município, e que 
cada um na sua particularidade realizou trabalhos em busca do progresso e 
desenvolvimento das comunidades, sempre que no final de suas palavras os desejaram 
um feliz natal e um prospero ano novo a todos os presentes. 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 como este Poder Legislativo realizou suas atividades neste período que está se 
findando, citando que o legislativo procurou sempre estar ombreado com o executivo 
proporcionando assim um bem-estar em prol dos benefícios para a comunidade. O 
orador depois de desejar a todos um feliz natal e um ano novo repleto de alegrias, 
agradecendo logo em seguida a oportunidade. Novamente como presidente da Casa o 
vereador declara que não havendo mais nada a tratar, estava encerrada esta sessão, 
sendo o seu término ás 14 horas e 30 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. 
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