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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA (ITINERANTE) DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO 
DE 2017. 
   Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

Aos trinta dias do mês de novembro ano de dois mil e dezessete, ás dez horas da manhã, 
havendo número legal, o presidente da Casa vereador Eurípedes Guimarães deu início a esta 
sessão ordinária itinerante na Comunidade São Francisco Xavier, solicitando em seguida ao 
vereador Bruno Pastana a leitura de um texto bíblico, sendo lido no livro do Provérbios cap.13 
vers. 13. 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 
solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve os seguintes 
assuntos; oficio da Comunidade São Francisco Xavier referente a solicitação da sessão 
itinerante nesta comunidade; Requerimentos nº 93, 94, 95, 96/2017; Projeto de Lei nº 29/2017 
de autoria do Poder Executivo Municipal que altera a Lei Municipal nº 142/1997 juntamente 
com mensagem; Projetos de Decretos Legislativos nº 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25/2017 que concede Título Honorífico de Cidadão de 
Concórdia do Pará a diversas pessoas do município pelos seus relevantes serviços prestados 
ao município nas áreas, educacional, cultural, ambiental, empresarial, social, e religioso. Ato 
contínuo o senhor presidente concede a palavra a tribuna popular. Ato contínuo o senhor 
presidente em obediência a Resolução nº 03/01 concede a palavra aos usuários da Tribuna 
Popular. Com a palavra o senhor Marivaldo dos Santos Ribeiro, Presidente da Comunidade 
que após cumprimentar os presentes e enfatiza para que chegue aos ouvidos do prefeito para 
que o mesmo olhe com mais atenção para esta comunidade em especial na área da saúde, 
embora seja consciente da crise que o país está passando, e solicita também para que seja 
construído uma casa de apoio de atendimento médico para atender os usuários da saúde 
assim como também faz reinvindicações relativo a educação e comenta ainda sobre o 
conselho escolar que ainda não eleito nesta comunidade trazendo assim sérios prejuízos na 
área educacional pela falta da existência de um conselho escolar. O orador solicita ainda uma 
melhor fiscalização da SEMEC pois disse o orador, há professores que não estão dando seus 
planos de aulas completo trazendo assim sérios prejuízos aos alunos da rede escolar. O 
tribuno reivindica ainda melhorias nos ramais desta região, requerendo ainda cerca de dez 
tambores que solicitou a Bio Vale que serão usados para a realização de coleta seletiva do 
lixo, e enfatiza ainda sobre a realização de uma palestra em prol de conscientização do uso 
da agua do sistema de abastecimento de agua, e enfatiza a ausência dos vereadores nesta 
comunidade, e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usou da 
tribuna a senhora Erica Roberta Barbosa da Silva Coordenadora da Comunidade, 
coordenadora da comunidade que após cumprimentar os presentes cita que as principais 
reivindicações já foram citadas pelo senhor Marivaldo, mas reforça para que sejam 
recuperados os principais ramais desta comunidade, enfatizando que esta comunidade é 
carente de melhorias, fazendo assim cobranças em especial aos vereadores Bruno Pastana e 
Fabio do Hospital que foram os mais votados nesta região, e cita ainda sobre as melhorias no 
campo de futebol da comunidade, reivindicando ainda a presença do prefeito nesta 
comunidade,  e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra a 
senhora Celina Ribeiro Barbosa, ACS da comunidade, que também cumprimenta os 
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presentes e cita sobre a ponte que leva ao ramal do senhor Paiva que está em situação 
precária, citando que o prefeito prometeu recuperar esta ponte até agosto deste ano, mas que 
até agora nada foi feito, e após realizar suas reivindicações agradece. Em prosseguimento 
aos trabalhos o senhor presidente concede a palavra aos senhores vereadores que de início 
pronunciou-se o vereador Jagunço  que após cumprimentar os presentes agradece ao 
público presente nesta sessão e cita que o governo está trabalhando e vai trabalhar muito 
mais, citando em seguida sobre o seu Requerimento que está na pauta e após solicitar apoio 
dos demais vereadores para a sua aprovação, comenta sobre a ausência de energia elétrica 
na comunidade do peixe, discursando assim sobre o assunto, e em seguida cita que é uma 
honra está sentado nesta cadeira como defensor do povo, e informa que já realizou eventos 
esportivos próximos a esta comunidade, citando que a comunidade está certa em realizar 
suas cobranças fazendo suas reivindicações e em seguida agradece a oportunidade. com a 
palavra o vereador Fábio do Hospital  que também cumprimenta os presentes e de início 
apresenta Requerimento Verbal para que seja construído o ramal e a ponte a reforma da 
escola... citando que conforme o prefeito já citou o mesmo está empenhado em realizar os 
anseios da comunidade,  e comenta sobre o Requerimento nº 30/2017 aprovado no dia 
16/03/2017 onde o mesmo reivindica a construção de um ponto de apoio de atendimento 
médico e odontológico para atender a demanda desta comunidades e região vizinhas, 
informando ainda sobre alguns deputados que prometeram ajudar na área da saúde municipal 
e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em seguida usa da palavra o 
vereador Junior Martins  que após cumprimentar os presentes agradece a solicitação desta 
sessão itinerante por esta comunidade, onde se houve as reivindicações da comunidade e 
também mostrado as comunidades as ações do poder legislativo, citando que conseguiu com 
ajuda do Deputado Junior Ferrai e Cilene Couto mais uma ambulância para este município 
onde estará atendendo no espaço rural, em especial par atender as comunidades localizadas 
na via Bujaru, citando que na gestão anterior foi adquirido uma ambulância para atender os 
usuários do espaço rural, mas que por algum motivo a atual gestão retirou esta ambulância, 
trazendo assim transtornos aqueles que precisam de um atendimento médico com urgência. 
O tribuno comenta ainda sobre a aprovação da implantação do programa Luz Para Todos 
para a comunidade do Peixe, Tucuruvi e Dona e após se colocar a disposição desta 
comunidade, agradece a oportunidade. a seguir usa da tribuna o vereador Coco  que também 
cumprimenta os presentes e agradece a solicitação desta comunidade para a realização desta 
sessão itinerante, trazendo assim o poder legislativo até a comunidade, informando ainda 
sobre o real papel da Câmara Municipal, e cita sobre algumas ações que o atual prefeito já 
realizou em prol do desenvolvimento das comunidades e cita que todas as demandas 
reivindicadas nesta sessão serão repassadas ao prefeito municipal e que possivelmente serão 
colocadas na PPA que está em análise nesta Casa Legislativa, citando que nenhum governo 
garante realizar todas as obras carentes e que apesar de nem sempre os vereadores estarem 
presentes na comunidades mas os benefícios aprovados na Casa são aprovados por todos os 
vereadores legislativos e em seguida cita sobre o seu empenho na elaboração do Plano 
Diretor Municipal onde esteve participando de seminários em prol do assunto. Em relação ao 
programa luz para todos o governo Elias é um marco neste programa, citando sobre cerca de 
mais de 90 por cento de energia elétrica implantada em nossas comunidades, citando que é 
uma questão de tempo a energia chegar na comunidade do peixe, basta ter um pouco mais 
de paciência, citando em seguida daqui em diante irá se esforçar para eleger o Lula 
novamente como presidente do Brasil para que, disse o orador, o social volte a funcionar 
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novamente em nosso país, e em seguida torna público o nome de homenageados de sua 
autoria que entrarão na próxima semana, Celso Yamaguchi, Jair Carrera do SENAR, 
Margareth Chermont da EMATER e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. O 
presidente também usando da palavra cita mais homenageados que deverão receber títulos 
honoríficos. Através de aparte o vereador Junior Martins cita que a primeira vista o vereador 
coco no seu discurso tentou minimizar a sua participação na implantação de energia elétrica 
nas comunidades, explicando assim a origem do Programa Luz Todos que teve início no 
governo Fernando Henrique e que o governo Lula apenas ampliou o programa, explicando 
assim todo o processo que é realizado para enfim a energia chegue na comunidade solicitada. 
E que embora o governo Elias tenha realizado mais de 90 por cento na implantação de 
energia elétrica, mas que ninguém tira o seu mérito das comunidades do Peixe, Dona e 
Tucuruvi, solicitando para ninguém tire o mérito do outro, e após mais algumas palavras 
agradece aparte. Através de aparte o vereador Coco enfatiza que não está tirando mérito de 
ninguém, mas afirma que o documento para a implantação de energia elétrica em 
determinadas localidades partiu do Gabinete do Prefeito, citando que todos sabem que o 
programa Luz Para todos é uma luta antiga do PT, e que no governo do Fernando Henrique 
era necessário pagar primeiro para poder ter energia elétrica e agora o consumidor só paga a 
energia após 30 dias de consumo. Com a palavra o vereador Marcos Amaral que após 
cumprimentar os presentes  e cita que a Câmara é um parlamento e que por isso há debates, 
citando que as reivindicações solicitadas nesta sessão estão sendo ouvidas por todos os 
legisladores, e cita sobre a liberdade atual de se ter um prefeito que recebe o povo, é o 
chamado governo participativo, e em seguida cita sobre determinadas empresas instaladas no 
município não ter nenhuma contrapartida na área social, nas comunidades do município, e 
cita que o governo Elias precisa fazer muito mais do que já foi feito, mas que é necessário 
caminhar passo a passo, citando que todos os vereadores são populares e cita que sempre 
há comunidades que está com maiores dificuldades que esta, e após mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Em prosseguimento usou da palavra o vereador Adilson Londres 
que após cumprimentar os demais presentes comenta sobre a sua alegria em estar pela 
primeira vez nesta comunidade, citando sobre as reivindicações desta comunidade, e em 
seguida cita sobre a questão da energia elétrica nas comunidades, citando que todos os 
benefícios em prol das comunidades são aprovados pela Câmara, citando que sempre é feito 
algo em prol das comunidades, e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com 
a palavra o vereador Elias Santana que após cumprimentar os presentes cita sobre as 
reivindicações apresentadas nesta sessão, citando que as mesmas serão apresentadas ao 
prefeito municipal. O orador agradece os votos obtidos nesta comunidade, parabenizando 
assim esta comunidade pelas suas solicitações e após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. em prosseguimento usa da palavra o vereador Paulo Paiva  que após 
cumprimentar os presentes cita sobre as reivindicações apresentadas nesta Casa Legislativa 
e comenta especificamente sobre os ramais, citando que a maioria dos ramais já foram 
recuperados pelo governo Elias e em relação a cobrança de uma maior presença dos 
vereadores, o mesmo concorda com esse ideal, mas enfatiza sobre a responsabilidade de 
cada vereador nas suas ações legislativa, citando que embora estejamos passando por serias 
dificuldades financeiras, mas o governo Elias está procurando realizar um trabalho de 
relevante interesse das comunidades, citando que é necessário mais união dos legisladores 
com o executivo, pois o povo é sábio, sabendo julgar as ações dos governos municipais. 
Através de aparte o vereador Elias Santana parabeniza o prefeito Elias pelo seu esforço em 
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atender as demandas que surgem no município, mesmo nos estando passando por momento 
muito instável na área política e em seguida agradece aparte. O vereador Paulo voltando com 
a palavra faz a leitura de oficio recebido da FUNASA em relação a melhorias do sistema de 
agua potável com uma melhor qualidade de agua para os usuários, quando serão instalados 
dosadores de cloro pela FUNASA e após parabenizar a comunidade pela solicitação desta 
sessão itinerante agradece a oportunidade. com a palavra o vereador Francisco Felix líder 
da bancada da oposição na Câmara, e que após agradecer  o incentivo desta comunidade 
para a realização desta sessão itinerante, citando em seguida que o conselho escolar desta 
comunidade chegou a funcionar em um determinado momento e em relação a ausência dos 
professores em salas de aula, cita que de fato em todas categorias há bons funcionários e 
maus funcionários, citando que por este motivo estamos perdendo um grande programa de 
benefício na área educacional, que é o SOME  (Sistema de Organização Modular de Ensino) 
que provavelmente será substituído SEI (Sistema de Ensino Interativo), citando ainda sobre 
determinados educadores que foram batizados de “TQQ” (terça, quarta e quinta) que é 
somente nesses dias que esses servidores estão em sala de aula, incentivando para que os 
pais de alunos fiscalizem a ausência do professor em sala de aula, sem temer represálias, 
informando que mais de 30 por cento da merenda escolar deve vir da agricultura familiar e 
que devem ser fiscalizados se de fato esta merenda está chegando nas escolas, pois disse o 
orador, na realidade não são respeitados os direitos do povo, e em relação a presença dos 
políticos nas comunidades cita que de fato a comunidade deve cobrar a presença dos 
mesmos, e em relação a legalização do terreno para a comunidade, o mesmo não vê nenhum 
problema nesse assunto, citando que a prefeitura também pode doar este terreno, e em 
relação a cobrança da recuperação dos ramais, citando que os maquinários da prefeitura são 
poucos para atender toda a demanda em tempo ágil, e em relação ao um ponto de 
atendimento médico reivindicado, cita sobre a agregação do posto de saúde da comunidade 
do cravo, citando que nesta comunidade já é possível a construção de um posto avançado. 
Citando sobre a questão da energia elétrica cita que no seu primeiro mandato como vereador 
realizou um trabalho juntamente com o vereador Coco em prol da implantação de energia 
elétrica em diversas comunidades, onde a comunidade teve prioridade desta contemplação, 
contando assim o histórico da implantação da energia elétrica nas comunidades, e que hoje 
praticamente há energia em todas comunidades, mas que falta apenas as extensões, 
informando que na realidade não há nada de graça na instalação d energia elétrica, sendo 
cobrado através de impostos e no termino citando sobre a Bio Vale cita que no momento da 
implantação desta empresa nesta cidade foi apresentado somente o capital, um determinado 
morador desta  região contestou as ações desta empresa em especial a falta de preservação 
do meio ambiente, citando que os problemas já estão começando a surgir em especial aos 
danos causados ao meio ambiente, e cita que mesmo sendo oposição, tem procurado ajudar 
o governo municipal em prol dos benefícios ao município e  após se colocar a disposição 
desta comunidade, agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Bruno Pastana  líder 
do governo na Câmara,  que após cumprimentar os presentes, de início solicita apoio dos 
demais colegas vereadores para aprovação de seus requerimentos que estão na pauta, 
justificando assim o seu pedido, e em continuidade comenta sobre as reivindicações dos 
usuários da tribuna, quando em suas reivindicações  entre outras é sobre melhorias na 
distribuição de agua potável comentando assim sobre o projeto de lei que está na Câmara 
Municipal que trata sobre a questão do sistema de agua e esgoto do município, e cita sobre a 
importância de uma sociedade organizada, e comenta sobre as reivindicações já reivindicada 
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por essa comunidade junto a sua pessoa, considerando justo as cobranças desta 
comunidade, mas enfatiza sobre uma melhor organização para que assim as reivindicações 
sejam atendidas, e em relação a questão de energia elétrica na comunidade do Peixe, e 
comenta ainda sobre a solicitação dos tambores para a coleta seletiva de lixo, citando que o 
secretario de meio ambiente está trabalhando na aquisição desses tambores. Após 
parabenizar esta comunidade pela sua iniciativa na realização desta sessão itinerante o 
orador 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 também cumprimenta os presentes e comenta e cita sobre a luta do senhor 
Marivaldo em prol desta comunidade, enfatizando da importância desta sessão itinerante 
onde se houve as reivindicações da comunidade. O orador informa sobre os projetos da PPA, 
LOA sistema de agua e esgoto, que estão em análise na câmara municipal, citando em 
seguida sobre os trabalhos que estão sendo realizados pelo governo municipal e comentando 
sobre a questão da Bio Vale citando que é necessário mexer no bolso da empresa para que a 
mesma comece a olhar para as questões que estão surgindo, e cita que o governo que não o 
povo comete mais erros do que acertos, mas a comunidade também deve fazer a sua parte 
sendo a mesma coletiva. Através de aparte o vereador Felix cita sobre o baixo valor que está 
orçado para 2018 para a agricultura, e cita que não seria bom usar o povo para as questões 
da Bio Vale, pois é de responsabilidade dos legisladores. O vereador Eurípedes voltando com 
a palavra cita que ninguém está aqui usando povo, mas que infelizmente no Brasil só funciona 
dessa forma; ou povo se reúne ou nada é feito, e após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. A seguir o cargo de presidente é novamente repassado ao vereador Eurípedes 
Guimarães que em continuidade dá início a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a 
leitura do expediente em pauta que obteve a seguinte pauta; Encaminhamento do Projeto de 
Lei nº 29/2017 para as comissões competentes da Casa para estudo, análise e parecer do 
citado projeto. Requerimento nº 93/2017 de autoria do vereador Raimundo Lopes (Jagunço) 
que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, 
solicitando a permanência de no mínimo 3 (três) Agentes de Segurança na Praça municipal 
Gabriel Penha nos finais de semana (sexta, sábado e domingo) nesta cidade de Concórdia do 
Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento nº 94/2017 de autoria do vereador Raimundo Lopes (Jagunço) que solicita ao 
Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, solicitando a 
providencias para a construção de uma Praça Pública em frente a igreja que está sendo 
construída na Comunidade Nª. Srª do Perpétuo Socorro no arraial do Arapiranga, neste 
município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 95/2017 de autoria do vereador Bruno Pastana 
Feio que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães 
Santiago, solicitando a providencias para a construção de uma Praçinha  Pública em frente a 
igreja católica da Comunidade São Francisco Xavier (Rod. PA 140, KM 46 – via Bujaru), neste 
município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 96/2017 de autoria do vereador Bruno Pastana 
Feio que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães 
Santiago, solicitando para seja criado através de Projeto de Lei o Programa Municipal de 
Doação de aterros e piçarras para atender as demandas dos serviços pertinentes neste 
município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em continuidade o presidente da Casa informa que neste 
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momento será dado início a votação dos Projetos de Decretos Legislativos que concede Título 
Honorífico de cidadão de Concórdia do Pará a diversas pessoas de nosso município pelos 
seus relevantes serviços prestados a este município na área social, educacional, cultural, 
ambiental, empresarial e religioso. É informado ainda que todos os Projetos de Decretos 
Legislativos estão acompanhados da Biografia do homenageado e que de acordo com artigo 
268 do Regimento Interno desta Câmara Municipal os Decretos Legislativos terão votação 
única pelo voto secreto, e que os mesmos só serão aprovados se obter no mínimo o voto de 
dois terços dos membros da Câmara (8 vereadores). Ato continuo o senhor presidente faz a 
chamada nominal dos vereadores para votação. Vereador Adilson da Silva Londres para 
proceder com o seu voto; Vereador Bruno Pastana Feio para proceder com o seu voto; 
Vereador Elias Santana para proceder com o seu voto; Vereador Eurípedes Guimarães para 
proceder com o seu voto; Vereador Fabio Souza de Araújo para proceder com o seu voto; 
Vereador Francisco Felix de Souza para proceder com o seu voto; Vereador Magnaldo 
Meneses de Andrade para proceder com o seu voto; Vereador Marcos Antonio Lima do 
Amaral  para proceder com o seu voto; Vereador Paulo Conceição de Paiva para proceder 
com o seu voto; Vereador Raimundo Ferreira Lopes para proceder com o seu voto; Vereador 
Walber Nogueira e Silva Junior para proceder com o seu voto; A seguir o senhor Presidente 
designa o 1° Secretário a retirada das cédulas da urna e em prosseguimento foi feito a 
verificação da coincidência de votos com o número de votantes. Após a verificação de 
coincidência de votos, o senhor presidente faz a contagem dos votos, sendo os mesmos 
anotados pelo primeiro secretário. Ato contínuo o senhor presidente divulga o resultado da 
votação; Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2017 de autoria do vereador Elias Santana que 
concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr Elim Cavalcante de Paula 
Guimarães, Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Concórdia do 
Pará, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área de atendimento 
social e espiritual, aprovado por 9 votos a favor e 2 contra, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 05/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2017 de autoria do vereador Elias 
Santana que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr Jesiel 
Roberto de Freitas, Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do km 08, 
pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área de atendimento social e 
espiritual, aprovado por 9 votos a favor e 2 votos contra, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 06/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2017 de autoria do vereador Elias 
Santana que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr Antonio 
Firmiano de Souza, Servidor Público Municipal, pelos relevantes serviços prestados a este 
Poder Legislativo, aprovado por 11 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo 
nº 07/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2017 de autoria do vereador Paulo Conceição 
de Paiva que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Isaac de 
Souza Vaz Filho, Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Comunidade 
de Nova Conduta, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial na área de 
atendimento social e espiritual, aprovado por 11 votos a favor, dando assim origem ao 
Decreto Legislativo nº 08/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2017 de autoria do 
vereador Francisco Felix de Souza que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia 
do Pará” a Srª. Zulmira Felizarda de Abreu, moradora de Concórdia do Pará, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial por ser uma das mais antigas moradoras de 
Concórdia do Pará, aprovado por 11 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo 
nº 09/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio 
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Lima do Amaral que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr 
Padre Carlos Alberto Pinho da Silva padre da Igreja Católica São Pedro, pelos relevantes 
serviços prestados ao Município em especial na área de atendimento social e espiritual, 
aprovado por 9 votos a favor e 2 votos contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
10/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2017 de autoria do vereador Eurípedes 
Guimarães que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr Pedro 
Oliare Desengrini (Pedro da Mapema) empresário e pequarista, pelos relevantes serviços 
prestados ao Município em especial na área empresarial e pequária, aprovado por 11 votos a 
favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 11/2017; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 12/2017 de autoria do vereador Eurípedes Guimarães que concede Título Honorífico de 
“Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr Carlos Bordalo, Deputado Estadual-PT/PA, pelos 
relevantes serviços prestados ao Município em especial na área social e política, aprovado 
por 10 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 12/2017; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2017 de autoria do vereador Eurípedes Guimarães que 
concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr José Roberto Oliveira 
Faro, Deputado Federal-PT/PA, pelos relevantes serviços prestados ao Município em especial 
na área social e política, aprovado por 10 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem 
ao Decreto Legislativo nº 13/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2017 de autoria do 
vereador Eurípedes Guimarães que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do 
Pará” a Srª. Maria da Conceição dos Santos, Professora aposentada da Rede Pública de 
Ensino de Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços prestados a este município, com 
grande parte da sua vida profissional dedicada a área de educação, aprovado por 11 votos a 
favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 14/2017; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 15/2017 de autoria do vereador Eurípedes Guimarães que concede Título Honorífico de 
“Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Edesmundo Justino Mesquita Paz, Professor 
aposentado da Rede Pública de Ensino de Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços 
prestados ao município, com grande parte da sua vida profissional dedicada a área de 
educação, aprovado por 11 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
15/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2017 de autoria do vereador Raimundo Ferreira 
Lopes (Jagunço) que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. 
José Fernandes da Silva, morador de Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços prestados 
a este município em especial por ser um dos mais antigos moradoras de Concórdia do Pará, 
aprovado por 11 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 16/2017; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 17/2017 de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes (Jagunço) 
que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Srª. Maria de Fátima 
Trindade Moraes, professora da rede pública de ensino fundamental de Concórdia do Pará, 
pelos relevantes serviços prestados a este município, com grande parte da sua vida 
profissional dedicada a área de educação, aprovado por 11 votos a favor, dando assim origem 
ao Decreto Legislativo nº 17/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2017 de autoria do 
vereador Raimundo Ferreira Lopes (Jagunço) que concede Título Honorífico de “Cidadão de 
Concórdia do Pará” a Srª. Maria Gomes Oliveira, empresaria na área de farmácia em 
Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços prestados a este município, com grande parte 
da sua vida profissional dedicada a área da saúde concordiense, aprovado por 11 votos a 
favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 18/2017; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 19/2017 de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes (Jagunço) que concede Título 
Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Srª. Maria Doraci do Nascimento Mendes, 
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coordenadora de comunidade em Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços prestados a 
este município, com grande parte da sua vida dedicada a área social e educacional, aprovado 
por 11 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 19/2017; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 20/2017 de autoria do vereador Eurípedes Guimarães que  
concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Sra. Nilce Trindade Feio, 
professora aposentada da Rede Pública de Ensino de Concórdia do Pará, pelos relevantes 
serviços prestados a este município, com grande parte da sua vida profissional dedicada a 
área de educação, aprovado por 11 votos a favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo 
nº 20/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 21/2017 de autoria do vereador Francisco Felix 
de Souza que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a Srª. Marly 
Sanches Cardoso, Professora da Rede Pública de Ensino Estadual e Municipal de Concórdia 
do Pará, pelos relevantes serviços prestados a este município, com grande parte da sua vida 
profissional dedicada a área de educação, com grande parte da sua vida profissional dedicada 
a área de educação, aprovado por 10 votos a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao 
Decreto Legislativo nº 21/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 22/2017 de autoria do 
vereador Francisco Felix de Souza que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia 
do Pará” ao Sr. João Holanda de Lima, ex-administrador distrital, pelos relevantes serviços 
prestados a este município, na área social, política e na agricultura, aprovado por 11 votos a 
favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 22/2017; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 23/2017 de autoria do vereador Francisco Felix de Souza que concede Título Honorífico de 
“Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Manoel Sales de Abreu “in memorian”, pelos 
relevantes serviços prestados a este município, na área da agricultura, aprovado por 10 votos 
a favor e 1 voto contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 23/2017; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 24/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que 
concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Roberto Koshi Mineshita, 
pelos relevantes serviços prestados ao Município de Concórdia do Pará, na área ambiental, 
aprovado por 9 votos a favor e 2 votos contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
24/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 25/2017 de autoria do vereador Marcos Antonio 
Lima do Amaral que concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. 
Faustino Conceição dos Reis Xavier, pelos relevantes serviços prestados ao Município de 
Concórdia do Pará, na área social, e empresarial, aprovado por 9 votos a favor e 2 votos 
contra, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 25/2017. Em prosseguimento o senhor 
presidente informa que a entrega desta honraria será em Sessão Solene que será realizada 
no dia 15 de dezembro de 2017. A seguir 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 e 15 minutos 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, Adilson da Silva Londres, Marcos Antonio Lima do Amaral 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 30 de novembro de 2017. 

 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 


