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ATA DA SESSÃO SOLENE ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO CIRCULO DE 
ORAÇÃO MONTE DAS OLIVEIRAS DA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CAMPO DE NOVA 
CONDUTA, REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRODE 2017. 
 

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

Aos doze dias do mês de dezembro ano de dois mil e dezessete, ás 17:00 horas, havendo 
número legal, no prédio da Assembleia de Deus da Comunidade de Nova Conduta, o 
presidente da mesa vereador Eurípedes Guimarães deu inicio a esta sessão solene alusivo a 
comemoração dos 50 anos do Círculo de Oração Monte das Oliveiras da Assembleia de Deus 
do Campo de Nova Conduta, solicitando em seguida ao vereador Paulo Paiva a leitura de um 
texto bíblico. 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 informa 
que esta Sessão Solene se dá em virtude da aprovação do Requerimento nº 90/2017 de 
autoria do vereador Paulo Paiva, concedendo logo em seguida a palavra aos pronunciantes 
desta sessão. Com a palavra a senhora Osana Luz, vice coordenadora do círculo de 
oraçãoMonte das Oliveiras, que cumprimenta os presentes e na qualidade de vice liderança 
deste departamento se sente feliz por esta homenagem que está sendo realizada, 
comentando assim sobre o trabalho deste círculo de oração que tem o dever de orar por toda 
a sociedade concordiense, citando que em 10/09/1967 deu início a este departamento, e que 
por esse motivo comemora-se esse jubileu que teve início com 9 mulheres e hoje é composta 
por cerca de 200 mulheres. Fazendo assim um discurso acerca dos trabalhos nas áreas social 
e espiritual deste círculo de oração, após discursar sobre o assunto agradece a o poder 
legislativo por esta  ações e em seguida agradece a oportunidade. Em prosseguimento o 
círculo de oração louva a Deus com hinos de louvor.  Em continuidade usa da palavra o 
pastor Isaac Vaz Filho, pastor presidente da Assembleia de Deus do campo de Nova Conduta 
que de início cumprimenta os presente e demonstra da sua alegria por este evento 
comemorativo, enfatizando sobre o trabalho desta igreja na área social espiritual, enfatizando 
que se sente já um concordiense, e em continuidade parabeniza o poder legislativo rogando a 
Deus para ilumine as mentes dos legisladores para que em 2018 continuem elaborando 
projetos em prol do desenvolvimento municipal. A seguir a palavra é concedida aos 
vereadores, pronunciando-se de início o vereador Paulo Paiva que cumprimenta os presentes 
demostrando a sua alegria em estar neste evento especial, agradecendo aos vereadores que 
de bom grado aprovaram o seu requerimento solicitando esta homenagem, enfatizando que 
sobre a presidência do pastor Isaac filho, esta igreja tem realizado um trabalho não somente 
na área espiritual, mas também na área social, rogando de cada uma dessas mulheres deste 
círculo de oração para que os legisladores continuem tendo sabedoria para legislar, 
agradecendo logo em seguida. Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses que após 
cumprimentar os presentes, enfatizando sobre a importância deste evento, pois são 50 anos 
de história trabalhando em prol da vida espiritual e social, pois com suas ações este 
departamento ajuda o governo no combate a várias áreas do segmento social, agradecendo 
as orações deste círculo de oração pelos legisladores, e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Novamente é concedido espaço para o círculo de oração louvar a 
Deus e após o louvor usa da palavra o vereador Adilson Londres que também cumprimenta 
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os presentes e comenta sobre esta comemoração alusiva aos 50 anos deste círculo de 
oração, parabenizando este departamento, e agradece ao pastor Isaac Filho pela árdua luta 
em prol do trabalho espiritual e social por esta região, e cita que juntamente com o vereador 
Paulo Paiva tem se preocupado com o desenvolvimento desta região, e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Bruno Pastana que 
também cumprimenta os presentes em especial o círculo de oração monte das oliveiras, e 
cumprimenta o pastor Isaac Filho, e cita sobre o poder Legislativo estar realizando esta 
sessão solene, enfatizando sobre os trabalhos legislativos,  citando que a Câmara municipal 
tem seus trabalhos relacionados ao bem das comunidades, e em seguida faz a leitura de um 
texto bíblico em homenagem a comemoração dos 50 anos do círculo de oração monte das 
oliveiras e em seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Jagunço que 
também cumprimenta os presentes e comenta sobre a importância deste evento em 
homenagem aos 50 anos deste círculo de oração, parabenizando este departamento de 
oração, e após solicitar uma salva de palmas as aniversariantes agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Fabio do Hospital  que também cumprimenta os presentes e cita 
sobre a importância do trabalho do círculo de oração que ora por todos, parabenizando este 
departamento pelos seus 50 anos e em seguida agradece a oportunidade. com a palavra o 
nobre vereador Junior Martins  que também cumprimenta os presentes, e cita sobre a 
importância do trabalho das igrejas nas comunidades que de certa forma acaba ajudando o 
poder público resgatando vidas das drogas e da marginalidade e que por esse motivo o poder 
público deve estar mais presente nas igrejas parabenizando assim o trabalho desta igreja e e 
o círculo de oração pelos seus 50 anos de existência e agradece ao vereador Paulo Paiva 
pela iniciativa de seu requerimento para a realização deste evento festivo, e convida os 
presentes para participar do seu evento religioso que ocorrerá no próximo dia 14/12 na praça 
municipal, agradecendo logo em seguida. A seguir usa da tribuna o vereador Elias Santana 
que após os devidos cumprimentos parabeniza de início o pastor Isaac Filho pelo seu trabalho 
nesta comunidade e parabeniza o círculo de oração monte das oliveiras pelos seus 50 anos 
de existência, e parabeniza o vereador Paulo Paiva pela sua iniciativa e em seguida agradece 
a oportunidade. A seguir para fazer uso da palavra o vereador Eurípedes passa a presidência 
ao 1º secretário. Com a palavra o vereador Eurípedes Guimarães que de início cumprimenta 
os presentes e ressalta que esta sessão solene inspira mais amor ao poder legislativo, 
enfatizando assim acerca dos trabalhos das igrejas em prol deste mundo que tem esquecido 
de Deus e de amar ao próximo,  enfatizando assim da sua alegria em estar presente nesta 
sessão, citando que de fato toda autoridade é constituída por Deus, mas depende de cada um 
se vai fazer ou não um bom trabalho em seu mandato, enfatizando que sairá desta sessão de 
alma lavada e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. O presidente da 
Câmara convida a irmã Rosely Araújo para entoar um louvor a Deus, a irmã Daniele também 
louva a Deus juntamente com o círculo de oração Monte das Oliveiras. Novamente a palavra 
é concedida ao pastor Isaac Filho que novamente cumprimenta os presentes se sentindo 
honrado com este evento, comentando em seguida sobre a história deste círculo de oração, 
enfatizando que conhece cada espaço dessa região, citando assim sobre as ações desta 
igreja, nas áreas social e espiritual, fazendo em seguida a entrega de Certificados de 
participação de cursos referente a Escola Bíblica Nacional de Obreiros realizado na 
Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado do Para (COMIEADEPA) 
concedendo esta ação de entrega aos nobres vereadores legislativos. A seguir o senhor 
presidente convida a todos para que de pé seja entoado o hino municipal de Concórdia do 
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Pará e em continuidade convida os presentes para as sessões ordinárias do Poder  
Legislativo que são realizadas sempre nas quinta feiras as dez horas da manhã,  e declara 
que não havendo mais nada a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu término ás 
19 horas e 10 minutos, na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes 
Senhores Vereadores; Walber Nogueira e Silva Junior, Fabio Souza de Araujo, Raimundo 
Ferreira Lopes, Bruno Pastana Feio, Adilson da Silva Londres e Magnaldo Meneses de 
Andrade. Estando ausente na sessão os vereadores Marcos Antonio Lima do Amaral, e 
Francisco Félix de Souza por motivos justificados. 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 12 de dezembro de 2017. 
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