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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 
2017. 
 
                                         Presidente: Eurípedes Guimarães 

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

 
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro ano de dois mil e dezessete, ás 10:00 horas da 
manhã, havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu 
início a esta sessão solene de abertura deste período legislativo, 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 a 
quórum o senhor presidente convida os vereadores Marcos Amaral e Magnaldo Meneses a 
conduzirem o exm° senhor Elias Guimarães Santiago Prefeito Municipal até a mesa dos 
trabalhos, e em continuidade convida a fazer parte a Tribuna de Honra os seguintes senhores; 
Deputado Estadual Carlos Bordalo, Carmem Lucia Guimaraes, Secretária Municipal de 
Educação; Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes; Elizamar 
de Lima Sousa, Secretária Municipal de Planejamento; Enoc Conceição Galo, Secretário 
Municipal de Meio Ambiente. O senhor presidente deu as boas-vindas ainda aos demais 
presentes, representantes de sindicatos, diretores de escola e representantes de igrejas 
convidados para este evento. Ato contínuo o senhor presidente solicita para que todos fiquem 
de pé para a entoação do hino nacional brasileiro. Após a entoação do hino nacional o senhor 
presidente concede a palavra ao plenário que de início pronunciou-se o vereador Magnaldo 
Meneses que após cumprimentar os presentes demonstra a sua alegria em estar se 
indicando mais uma legislatura desta câmara municipal, citando que atualmente o prefeito tem 
a maioria dos vereadores na Casa e em seguida cita sobre a harmonia que deve haver entre 
os poderes legislativo e executivo, garantindo os direitos da população, agradecendo a todos 
que lhe deram mais uma oportunidade de legislar e que irá se esforçar para proporcionar a 
todos um bem estar social e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Raimundo Ferreira  que também cumprimenta os presentes, ressaltando 
da sua satisfação de estar nesta casa legislativa no qual lhe foi confiado 913 votos, 
agradecendo assim a todos os vereadores, solicitando para juntos possam trabalhar para 
proporcionar o melhor qualidade de vida a população concordiense, acreditando que o 
prefeito irá certamente em busca de recursos, enfatizando que a sua maior preocupação é o 
desemprego no município, agradecendo assim a oportunidade concedida e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Pronunciou-se em seguida o vereador Adilson 
Londres  que também cumprimenta os presentes agradecendo assim ao povo de sua região 
que lhe confiaram mais uma vez elegendo-o como representante do povo, citando que hoje 
está se iniciando mais um período legislativo, e solicita ao prefeito municipal para que o 
mesmo receba bem os vereadores desta casa, pois os mesmos são os representantes do 
povo, fazendo assim um agradecimento especial aos secretários municipais, ressaltando que 
está confiante em um bom trabalho, agradecendo logo em seguida. Com a palavra o vereador 
Fábio Souza   que também cumprimenta os presentes fazendo assim um agradecimento 
especial a classe de professores citando que o mesmo está a disposição para contribuir com 
um bom desenvolvimento municipal, informando que a função do vereador é legislar e que os 
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projetos apresentados pelo executivo com certeza serão apreciados com atenção, 
demonstrando assim a sua alegria pelo início deste período legislativo e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Ato continuo usou da tribuna o vereador Junior 
Martins que comenta sobre este novo período legislativo que está se iniciando, agradecendo 
assim ao povo que o reelegeu, enfatizando que está a disposição de todos, e se dirigindo ao 
prefeito municipal enfatiza que apesar de ao ser do seu grupo político o mesmo está à 
disposição para contribuir com o bom desenvolvimento municipal, parabenizando assim atos 
que fazem parte de seu secretariado, agradecendo assim logo em seguida. Em continuação 
usou da tribuna o vereador Paulo Paiva  que após os devidos cumprimentos e ressalta da 
grande responsabilidade que o mesmo juntamente com os demais vereadores eleitos tem, 
enfatizando assim sobre a transparência que deve haver , creditando ainda que a secretaria 
de educação fará um grande trabalho em virtude do seu conhecimento e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir pronunciou-se o vereador Elias Santana 
que após os devidos cumprimentos demonstra da sua alegria em estar neste novo período 
legislativo ressaltando ainda da sua alegria em fazer parte desta mesa diretora e se dirigindo 
ao prefeito ressalta que o mesmo tem o seu apoio para o desenvolvimento municipal e que é 
necessário esquecer as cores partidária e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Marcos Amaral que após os devidos cumprimentos 
cita sobre o início deste novo período legislativo agradecendo ainda a todos aqueles que 
depositaram o seu voto de confiança na sua pessoa, enfatizando que irá se esforçar para 
proporcionar a todos um bem estar social e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Francisco Félix que também cumprimenta os 
presentes em especial ao Deputado Carlos Bordalo, enfatizando assim da importância do 
início deste novo período legislativo, e solicita ao nobre deputado estadual para que dentro 
das possibilidades o mesmo faça a liberação de verbas para que a construção de um novo 
prédio legislativo e ato contínuo cita sobre os desafios que os vereadores terão nesta 
legislatura citando como exemplo o Plano Diretor Municipal. O vereador relembra ainda que 
em um outro mandato o mesmo era chamado de G1 e que agora é G2, mas cita que o 
prefeito já conhece o seu posicionamento de ser oposição, mas ressalta que tudo que vier de 
bom para este município o mesmo tem o seu apoio, citando ainda sobre o encontro do 
prefeito Elias Santiago com o deputado Nilson Pinto, e solicita para que os secretários não o 
veja como adversário, mas sim como um aliado em prol do desenvolvimento municipal e cita 
que é fundamental a aposição pois isso ajuda o executivo a ver aquilo que está errado, e no 
termino solicita ao deputado Carlos Bordalo para que o mesmo lute em prol deste poder 
legislativo e no termino agradece a oportunidade. Em prosseguimento usou da palavra o 
vereador Bruno Pastana que após os devidos cumprimentos a todos os presentes e cita da 
sua alegria em agora o seu grupo político estar atuando no papel de situação e não mais 
oposição, enfatizando que o prefeito Elias junto com a bancada governista desta Casa irá 
procurar respeitar a oposição e se referindo ao vereador Felix acredita que sua oposição será 
em prol do desenvolvimento municipal e não com objetivo de conflito. O tribuno informa que a 
prefeitura municipal através da secretaria de planejamento está realizando uma assembleia 
participativa para a elaboração da PPA, que servirá de um mecanismo de apoio para as 
demais assembleias regionais e depois de mais algumas palavras 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 cumprimenta os 
presentes e ressalta sobre o início deste período legislativo, e enfatizando sobre o prefeito 
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Elias cita que o mesmo voltou para realizar um trabalho de desenvolvimento municipal, 
citando que a sua história será marcante neste município, pois o mesmo já foi em Brasília 
correndo atrás de recursos financeiros para o nosso município, enfatizando que esta Casa de 
Leis será a sua base de apoio para proporcionar um bom trabalho municipal, citando que a 
oposição é fundamental, mas que esta oposição seja de forma coerente, buscando sempre 
uma melhor qualidade de vida a todos, citando que o prefeito pode contar com esta Casa, 
ressaltando que irá fazer de tudo para não decepcionar e que irá procurar fazer o melhor para 
o desenvolvimento deste poder legislativo e depois de mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Novamente a presidência é repassada ao vereador Eurípedes Guimarães o 
qual logo em seguida faculta a palavra aos presentes na tribuna de Honra, pronunciando se 
de início o senhor Jair Carrera, Coordenador do SENAR, núcleo da região guajarina, que cita 
da sua alegria em estar nesta sessão solene, citando ainda sobre a reunião que haverá ainda 
hoje para tratar de temas em prol do desenvolvimento municipal com a participação do 
SENAR, citando que está na hora de desarrumar os palanques e assim proporcionar um bom 
desenvolvimento ao município concordiense. A seguir pronunciou-se o Deputado Estadual 
Carlos Bordalo que demonstra da sua alegria em estar nesta sessão solene e cita que esta 
Câmara é bastante experiente em virtude da maioria dos vereadores  terem sido reeleitos e 
em seguida cita sobre as tarefas de um Deputado Estadual, e sente-se orgulhoso por ter sido 
pela segunda vez o deputado estadual mais votado em Concórdia do Pará, e se referindo ao 
prefeito Elias Santiago acredita que o mesmo voltou com toda sua força política e cita que em 
nome da crise não se pode reduzir recursos para a saúde, educação e assistência social, e 
que são os vereadores que mais recebem o impacto das decisões que são tomadas lá em 
cima, e cita que apesar de ser oposição do governo estadual, mas foi quem mais se reuniu 
com o governador Simão Jatene sempre lutando em prol de causas em benefícios do estado, 
e cita que através de seu projeto chegou neste município o polo de dendê, solicitando para 
que se cuide melhor deste bolo, que gera centenas de empregos a população concordiense, e 
que precisamos lutar arduamente contra as drogas que estão destruindo jovens adolescentes 
e até mesmo famílias, e que é necessário cuidarmos para que tenhamos uma saúde melhor, 
enfatizando que manter os serviços é caro, mas juntos pode-se criar metas combinadas para 
proporcionar um melhor atendimento na área da saúde municipal, e concorda que após as 
eleições de fato os palanques devem ser derrubados, pois o povo não quer saber dessas 
porfias, e que em relação a verba para a construção do novo prédio da câmara sozinho o 
mesmo não pode conseguir os recursos necessários, mas acredita que três deputados 
trabalhando juntos conseguindo verbas no valor de duzentos mil reais cada, dá pra se fazer 
um novo prédio desta Casa de Leis, e que da sua parte se compromete em 2018 uma verba 
de duzentos mil reais para a construção deste prédio. No termino o deputado ressalta que 
está a disposição de todos e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com 
a palavra o prefeito municipal Elias Santiago que após cumprimentar os presentes enfatiza do 
seu contentamento em estar na abertura deste novo período legislativo e cita sobre a parceria 
que sempre houve com o deputado Bordalo. O tribuno também justificou a ausência da vice 
prefeita quando estiveram em Brasília em busca de verbas parlamentar para este município 
de Concórdia do Pará e enfatiza que com o passar do tempo se aprende com os acertos e 
também com os erros, e cita que tem os debates do plano de governo e também do plano 
diretor e que por este motivo a população será participativa nesses debates e cita que está 
ainda procurando entender a atual situação do município, para assim poder gerenciar dentro 
dos recursos existentes, enfatizando que todos os municípios brasileiros tem dificuldades 
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tributárias, mas que é preciso manter o equilíbrio para que assim possa se planejar este 
município, acreditando que hoje o mesmo tem a clareza que Concórdia do Pará deu um 
avanço significativo em seu crescimento, fazendo assim um discurso acerca de determinados 
tipos de ações que são difíceis de fazer, mas que é necessário para este município se projetar 
no cenário sócio econômico, e que há ainda a promessa de recursos para a área da saúde e 
que pretende ainda montar uma frota mecanizada com no mínimo dez tratores e que neste 
ano pode conseguir ainda cinco patrulhas mecanizadas de agricultura e que pretende adquirir 
dois caminhões de lixo compactador, enfatizando que há sim problemas localizados em todas 
as áreas, mas que com a ajuda dos vereadores desta Casa Legislativa pode-se mudar para 
um melhor desenvolvimento municipal, agradecendo assim a Deus por ser novamente prefeito 
de Concórdia do Pará, ressaltando que precisa da ajuda dos vereadores e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir o senhor presidente convida a todos 
para que de pé seja entoado o hino municipal. 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 12 horas e 20 minutos 
na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; 
Adilson da Silva Londres, Bruno  Pastana Feio, Fábio Souza de Araújo, Francisco Felix de 
Souza, Magnaldo Meneses de Andrade, Marcos Antonio Lima do Amaral, Raimundo Ferreira 
Lopes e Walber Nogueira e Silva Junior.  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 16 de fevereiro de 2017. 

 
 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


