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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017. 
  

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

 
Aos quatorze dias do mês de dezembro 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, solicitando em seguida ao vereador Bruno Pastana a leitura de um texto 
bíblico, sendo lido no livro de Salmos 91. 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; Requerimento nº 98/2017; Projetos de Lei nº 32, 33, 34 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá 
outras providencias a pessoas diversas, juntamente com mensagens em anexo; Oficio nº 
057/2017 do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 35/2017 que Institui o 
Sistema Municipal de Educação do Municipal de Concórdia do Pará, o qual disciplinará a 
educação escolar que se desenvolve, por meio do ensino em instituições próprias e dá outras 
providencias, juntamente com mensagem. Ato contínuo o senhor presidente concede a 
palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador Magnaldo Meneses (Coco) que 
após os devidos cumprimentos em especial a equipe de ACS e destaca os projetos que estão 
na pauta para votação fazendo assim a leitura dos projetos que estão sendo liberados hoje 
pela sua comissão à plenária. Fazendo assim um discurso relativo a cada projeto que está na 
pauta, citando que é necessário alterar o artigo 29 do Projeto de Lei nº 35/2017 onde rege que 
a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança  até seis anos de idade, enfatizando que o correto desta 
redação é até cinco anos de idade, citando que há uma necessidade de se corrigir este erro, 
no qual estará apresentando nesta sessão uma emenda substitutiva referente a este assunto, 
e em seguida cita sobre as emendas apresentadas a LOA 2018, em especial na área da 
saúde, e assistência social e cita ainda sobre a elaboração do plano diretor municipal. O 
senhor presidente solicitando a palavra faz agradecimentos ao mesmo que está 
representando muito bem esta Casa na elaboração deste plano. O vereador Coco voltando 
com a palavra enfatiza que se sente honrado por estar na elaboração deste plano que regerá 
o município por dez anos, e após mais comentários sobre o assunto agradece a oportunidade 
e enfatiza sobre a sessão solene que será realizada no próximo dia 15/12 onde serão 
entregues diversos títulos de cidadão concordiense e parabeniza a realização solene 
realizada na Assembleia de Deus da Comunidade de Nova Conduta onde foi comemorado 50 
anos do círculo de oração daquela igreja. Em seguida agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Adilson Londres que também cumprimenta os presentes e já agradece 
ao presidente da Casa pelo apoio concedido as suas preposições nesta Casa Legislativa, 
enfatizando assim sobre algumas ações realizadas na sua região e após mais 
agradecimentos encerra o seu pronunciamento. Com a palavra o vereador Marcos Amaral  
que após os cumprimentos solicita para que seja expedido Moção ao Sr. Enoc Conceição 
Galo, Secretário Municipal de Meio Ambiente e comenta sobre a dificuldade que o executivo 
está enfrentando na área financeira, mas cita que com todas as dificuldades o executivo está 
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trabalhando para o bom desenvolvimento municipal e em seguida parabeniza a Mesa Diretora 
atual desta Casa pela forma que regeu esta Câmara neste período legislativo, e parabeniza 
ainda os funcionários da Casa pelos seus respectivos trabalhos,  e após mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Jagunço que também 
cumprimenta os presentes e comenta sobre as ações dos vereadores desta Casa de Leis e 
comenta sobre a sessão solene realizada na comunidade de Nova Conduta em comemoração 
aos 50 anos do círculo de oração da Assembleia de Deus da referida Comunidade, o qual se 
sentiu muito feliz em estar presente na citada sessão. Agradecendo logo em seguida. A seguir 
usou da tribuna o vereador Fabio do Hospital  que após cumprimentar os presentes cita 
sobre a necessidade de se implantar uma equipe do NASF no município, e após discursar 
sobre o assunto, cita sobre determinado recurso que precisa vir para o município na área da 
saúde mas que está parado por falta de duas certidões negativas emitidas pelo TCM. Através 
de aparte o presidente da Casa cita que o TCM não emite as certidões em virtude de não ter 
sido enviado a LDO 2017 sancionado pela gestão anterior. O vereador Felix enfatiza que não 
aceita a desculpa da LDO, mas acredita que isso se deve em virtude de inadimplência junto 
ao INSS e em seguida agradece aparte. Através de aparte o vereador Coco afirma que o 
Projeto de Lei referente a LDO 2017 e após sua aprovação o mesmo foi enviado ao executivo, 
mas que não foi sancionado pela gestão anterior. O vereador Fabio voltando com a palavra 
cita sobre o recurso conseguido para a área da saúde, pois foi com o esforço de todos os 
vereadores, enfatizando que há áreas do município que falta compressor, citando que na hora 
de se conseguir recursos para a saúde aparecem muitas dificuldades, mas para salvar a pele 
de corruptos tudo se torna fácil. Em seguida o orador apresenta o parecer de sua comissão 
liberando projeto de lei para votação e depois de agradecer o apoio de todos os vereadores 
na aprovação de suas preposições agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador 
Junior Martins  que também cumprimenta os presentes  e comenta sobre este período 
legislativo que está findando parabenizando cada vereador que realizou seus trabalhos em 
prol do desenvolvimento municipal, e enfatiza sobre os projetos de lei que estarão sendo 
votados na data de hoje em especial a PPA e LOA 2018, e em seguida cita sobre os trabalhos 
legislativos da Casa e informa sobre a sessão solene que será realizada nesta sexta feira 
onde serão homenageados diversas pessoas do município pelos seus relevantes serviços 
prestados, e em seguida externa seus sentimentos a família do senhor.... que não resistindo a 
uma cirurgia veio a falecer rogando a Deus para que conforte os corações da família enlutada. 
O orador parabeniza ainda a funcionaria Leila Paiva pelo seu aniversário e agradece aos 
demais servidores da Casa pelos seus relevantes serviços prestados, e em seguida comenta 
sobre a violência que assola o nosso município. E após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador  Paulo Paiva  que também cumprimenta os 
presentes e em seguida agradece aos nobres vereadores pela realização da sessão solene 
na Nova Conduta em homenagem aos 50 anos do circulo de oração da Assembleia de Deus 
da citada comunidade, onde os vereadores puderam notar os trabalhos daquela igreja tanto 
no lado espiritual quanto social na vida das pessoas citando que de fato as igrejas contribuem 
com o governo ajudando muitos a saírem do mundo obscuro e tornando-os sociáveis. O 
tribuno parabeniza os demais colegas vereadores pelas suas ações legislativas, e em seguida 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Francisco Felix  que cumprimenta os 
presentes e justifica a sua ausência na sessão solene realizada na igreja de Nova Conduta e 
em seguida parabeniza os ACS presentes nesta sessão, citando que hoje estará sendo 
votado emenda na Lei municipal nº 411 que irá beneficiar diretamente os ACS,  e em 
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continuidade o orador cita sobre os projetos que estão na pauta, enfatizando assim da 
importância de cada um, em especial a Lei Orçamentária para 2018, citando que houve a 
necessidade de apresentar emendas a este projeto pois verificou-se que há recursos 
demasiados para determinados setores enquanto que pra outros o recurso é menor, 
enfatizando que  as festas culturais são importantes, mas não são prioritárias, e cita que não 
está entendendo algumas matérias que estão na pauta em especial a que altera a lei 
municipal nº 142/1997 que cria um escritório de representação na cidade de Belém, expondo 
assim os seus motivos pra não concordar com esta preposição,  e em relação ao projeto que 
dispõe sobre o tratamento de água e esgoto cita que está se colocando a carroça na frente 
dos bois, enfatizando que não se pode criar o projeto agora já cobrando a taxa de água, se 
ainda não funciona esse benefício para a comunidade e em seguida cita sobre ter emitido um 
oficio para a pregoeira da prefeitura para uma reunião com este nobre vereador, mas que 
orientada por alguém, a mesma não compareceu, enfatizando que quando se omite 
informações se torna suspeito, repudiando assim tal ato, enfatizando que no próximo ano 
continuará insistindo nessa tecla, citando em seguida que é necessário visitar mais as 
escolas, citando que em algumas escolas não tem nem o cardápio fixado em local público, em 
virtude de não haver de fato a merenda que consta no cardápio. O vereador Eurípedes 
enfatizou que em visita a escola Daniel Berg, foi comprovado que havia sim merenda para os 
alunos, citando que há algo errado nesse assunto, pois disse o orador, de merenda escolar 
Concórdia está melhor do que muitos municípios próximos. O vereador voltando com a 
palavra confirma que a maioria das escolas estão liberando seus alunos mais cedo por falta 
de merenda escolar, havendo assim um debate acerca desse assunto, sendo que o vereador 
Felix cita sobre a CGU que está no município alertando assim sobre os resultados dessas 
investigações, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Através de 
aparte o vereador Bruno Pastana contesta as declarações do vereador Felix quando o mesmo 
citou dizendo que o atual governo gosta muito de festa em virtude do valor orçamentado para 
2018 para a área da cultura, citando que a cultura tem o objetivo de inclusão social, e não 
pode ser pensada como uma ação de farra e festa, citando que está apenas sendo 
regulamentado e faz ainda defesa ao projeto de lei que dispõe água e esgoto do município, e 
também faz defesa aos servidores da licitação da prefeitura. O vereador Magnaldo também 
através de aparte faz defesa aos recursos destinados a cultura comparando com o governo 
anterior, e enfatiza que na realidade deve se priorizar a agricultura e em relação a questão da 
merenda cita que estamos avançando neste aspecto, mas a evolução ainda é lenta, e 
comenta que nesse ano foi matriculado cerca de 2800 alunos e que os recursos atuais não 
são suficientes, e que a merenda de fato tem que chegar nas escolas.  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 
de início convida os presentes para a sessão solene de amanhã e em seguida tece 
comentários acerca dos projetos de lei que estão na pauta e em relação ao sistema de água, 
cita que muita água é desperdiçada por falta de controle,  fazendo assim defesa ao assunto, e 
em seguida comenta sobre a questão da segurança pública no município, enfatizando que os 
vereadores continuarão cobrando das autoridades maiores, mas sabe que a luta não é fácil, e 
em seguida cita que tem cobrado um bom atendimento dos servidores desta Casa para 
melhor atender a população,  agradecendo assim aos demais cPolegas vereadores e 
funcionários da Casa, e após mãos algumas palavras agradece a oportunidade. Novamente 
como presidente da Casa, o vereador Eurípedes Guimarães dá início a Ordem do Dia 
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solicitando ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve a seguinte 
pauta; Moção de Congratulação nº 03/2017 de autoria do vereador Eurípedes Guimarães e 
assinado pelos demais vereadores apresentando votos de congratulações pela passagem do 
aniversário de 50 anos (Jubileu de ouro) do Círculo de Oração Monte das Oliveiras da 
Assembleia de Deus da comunidade de Nova Conduta. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Moção nº 04/2017 de autoria do vereador 
Marcos Amaral e assinado pelos demais vereadores solicitando ao Ilmº Sr. Secretário 
Municipal de Meio Ambiente, Enoc Conceição Galo, o recolhimento dos caroços de açaí dos 
pontos de vendas da cidade. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 98/2017 de autoria do vereador Adilson Londres 
que solicita ao Exmº. Sr. Juiz da 87ª Zona Eleitoral de Concórdia do Pará, para seja 
implantado 01 (uma) Secção Eleitoral na Comunidade São Benedito I (Ipanema), neste 
Município de Concórdia do Pará, sendo que a seção eleitoral funcionará na Escola M.E.F. São 
Benedito I. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Em continuidade o senhor presidente informa que em virtude da urgência na 
votação da pauta pendente, informa que os projetos de Lei nº 32, 33, 34 e 35/2017 de autoria 
do Poder Executivo Municipal devem ser votados hoje, uma vez que a Câmara Municipal 
também estará entrando em recesso a partir de amanhã (15/12), e que por este motivo abre 
um espaço de dez minutos para que as comissões competentes da Casa possam emitir 
parecer a esses projetos juntamente com os demais projetos em pauta. Findo o prazo 
determinado pela Mesa dos Trabalhos para análise dos projetos informados, o senhor 
presidente solicita ao primeiro secretário a leitura dos citados pareceres; Parecer nº 15/2017 
da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos 
projetos de Lei nº 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  35/2017 é de parecer favorável pela 
constitucionalidade dos mesmos e que os citados projetos sejam submetidos a apreciação do 
plenário na sua integra, com exceção ao projeto de Lei nº 26/2017 (LOA 2018), para o qual é 
apresentado Emendas Aditivas. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Parecer nº 03/2017 da Comissão de Orçamento Finanças e 
Fiscalização que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 25/2017 (PPA) e Projeto de Lei nº 
26/2017 (LOA 2018), apresenta parecer favorável pela aprovação dos citados projetos e que 
os mesmos sejam submetidos a apreciação do plenário na sua integra. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 01/2017 da 
Comissão de Saúde e Trabalho, que após estudo e análise do projeto de lei nº 27/2017 é de 
parecer favorável pela sua aprovação, e que o mesmo seja submetido a apreciação do 
plenário na sua integra. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Emenda Aditiva nº 03/2017 da Comissão de Constituição Justiça 
e Redação de Leis que propõe a seguinte Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 26/2017 que 
Estima a Receita e Fixa a despesa do município de Concórdia do Pará para o exercício 
financeiro de 2018 (LOA) e dá outras providencias, acrescentando onde couber: Recurso de 
Emenda Parlamentar para a construção do novo prédio da Câmara Municipal no valor de R$ 
300.000,00 (Trezentos mil reais); Remanejamento no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) da Reserva de Contingência para a agricultura; Remanejamento no valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) da Administração, Ação: Manutenção da 
Secretaria Municipal da Administração, Sub ação: outros serviços de pessoa física e 
remanejamento de R$ 250.000, (duzentos e cinquenta mil reais) de outros serviços de 
pessoas jurídicas para a agricultura. Acrescentar na Área da Saúde; 1 – Recurso para 
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realização de processo seletivo para os ACS e ACE; 2 – Ações Itinerantes na área da saúde; 
3 - Implantação de uma equipe volante do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). 
Acrescentar na Área Social; Aquisição de um ônibus adaptado. As emendas apresentadas 
visam aprimorar e adequar a LOA 2018 às reais necessidades da população municipal. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de 
Lei nº 25/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal que Institui o Plano Plurianual para o 
Período de 2018-2021 (PPA) e dá outras providencias. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Projeto de Lei nº 26/2017 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 2018 (LOA) e dá outras providencias. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes, juntamente com as 
emendas apresentadas; Projeto de Lei nº 27/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal 
que Dispõe sobre a criação do Serviço Autônomo de Água e Esgotos do Município de 
Concórdia do Pará (SAAE) e dá outras providencias. Em discussão; com a palavra o vereador 
Francisco Félix que solicita vista ao Projeto para uma melhor análise do mesmo. O presidente 
da Câmara informa que o citado projeto está nas comissões competentes da Casa desde o 
último dia 23 de novembro em tempo hábil para sua análise, e que por este motivo, disse o 
senhor presidente; a mesa nega o citado pedido de vista do nobre vereador. O vereador Felix 
enfatiza que essa é uma prerrogativa sua como vereador amparado pelo Regimento Interno 
da Casa. O senhor presidente informa que não será concedido o pedido de vista ao citado 
projeto em virtude do mesmo estar já em fase de redação final para votação, havendo assim 
um debate entre os vereadores Felix e o presidente da Câmara, sendo que no final o 
presidente da Casa coloca o pedido de vista do vereador Francisco Felix ao Projeto de Lei nº 
27/2017 para deliberação do plenário, mesmo em meio ao protesto do vereador Felix, sendo o 
citado pedido de vista rejeitado pelos demais vereadores. A seguir o senhor presidente coloca 
o Projeto de Lei nº 27/2017 em votação, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta dos 
vereadores, obtendo voto contrário do vereador Francisco Felix de Souza. Projeto de Lei nº 
28/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal que Adota o Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação das Associações de municípios do 
Estado Pará (FAMEP), como meio oficial de comunicação dos atos administrativos do 
município de Concórdia do Pará e dá outras providencias e dá outras providencias. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Projeto de 
Lei nº 29/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal Altera a Lei Municipal nº 142/1997 e 
dá outras providencias e dá outras providencias e dá outras providencias. Em discussão; 
novamente o vereador Francisco Félix solicita vista ao Projeto para uma melhor análise do 
mesmo. O presidente da Câmara informa que o citado projeto está nas comissões 
competentes da Casa desde o último dia 30 de novembro em tempo hábil para sua análise, e 
que por este motivo, disse o senhor presidente; a mesa nega o citado pedido de vista do 
nobre vereador. Mais uma vez há debate entre o vereador Felix e o presidente da Câmara, 
enfatizando o vereador Felix que está sendo tirado um direito amparado por lei de sua 
pessoa, pois o pedido de vista é amparado pelo Regimento Interno da Câmara. Mais uma vez 
o presidente da Casa enfatiza informa que não será concedido o pedido de vista ao citado 
projeto em virtude do mesmo estar já em fase de redação final para votação, havendo 
novamente debate entre os vereadores Felix e o presidente da Câmara, sendo que no final o 
presidente da Casa coloca o pedido de vista do vereador Francisco Felix ao Projeto de Lei nº 
29/2017 para deliberação do plenário, mesmo em meio ao protesto do vereador Felix, sendo o 
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citado pedido de vista rejeitado pelos demais vereadores. A seguir o senhor presidente coloca 
o Projeto de Lei nº 29/2017 em votação, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta dos 
vereadores, obtendo voto contrário do vereador Francisco Felix de Souza. O vereador 
Francisco Felix enfatiza que não aceita esta votação e que vai recorrer da decisão. Após a 
calma dos ânimos o senhor presidente dá continuidade a votação das matérias. Projeto de Lei 
nº 30/2017 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que Dispõe sobre a 
supressão do inciso I do art. 8º e acrescenta o inciso V no Parágrafo Único do referido artigo 
da Lei Municipal nº 411/2011 que regulamenta o exercício das atividades de Agente 
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias no âmbito do Município e dá 
outras providências. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Projeto de Lei nº 31/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a Alienar 
Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária para o Sindicato dos Empregados Rurais 
dos Municípios de Bujaru e Concórdia do Pará, (SINDTER) e dá outras providências. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de 
Lei nº 32/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a Alienar Imóvel Urbano para Fins de 
Regularização Fundiária a pessoa da senhora Renata Cristina S. Souza e dá outras 
providências. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Projeto de Lei nº 33/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a Alienar 
Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária a pessoa do senhor Antonio Faustino L. 
dos Santos e dá outras providências. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 32/2017 que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a Alienar Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária a pessoa da senhora 
Renata Cristina S. Souza e dá outras providências. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 33/2017 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a Alienar Imóvel Urbano para Fins de Regularização Fundiária a 
pessoa do senhor Jander Cley da Silva Ferreira e dá outras providências. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 35/2017 
de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal que Institui o Sistema Municipal de 
Educação do Municipal de Concórdia do Pará, o qual disciplinará a educação escolar que se 
desenvolve, por meio do ensino em instituições próprias e dá outras providencias. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda 
Substitutiva nº 02/2017 da Comissão de Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis 
ao Projeto de Lei nº 35/2017 que institui o Sistema Municipal de Educação do Municipal de 
Concórdia do Pará, o qual disciplinará a educação escolar que se desenvolve, por meio do 
ensino em instituições próprias e dá outras providencias, dando assim nova redação ao artigo 
29, na seguinte forma; A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
Em discussão; o vereador Magnaldo enfatiza que a substituição de seis para cinco anos de 
idade é apenas para uma correção de digitação na citada lei, que dessa forma se tornará 
harmônica com os demais artigos desta lei. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 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 13horas e 50 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 
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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 14 de dezembro de 2017. 
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