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ATA DA 21 SESSÃO ORDINÁRIA D0 4° PERIODO DA 9a LEGISLATURA DA C�MARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Camara Mun. de Concórdia do Pars 
AFRO 

Em 10 
ADO Presidente: Bruno Pastana Feio 

1° Secretario: Isaias Conceição Nazaré 
2° Secretario: Monica Miranda Soares Santana 

Presidente 

Aos tres dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 minutos 

da manha, havendo número legal, o presidente da Casa vereador Bruno Pastana Feio no 

Pequeno Expediente, invocando as bênçãos e a proteção de Deus, deu início a esta sessão 

ordinária, solicitando ao vereador Jander Cley a leitura de um texto biblico, sendo lido no livro 

de Salmos 91 vers. 1. Após a referida leitura o senhor presidente solicita ao primeiro 
secretário a verificação de quórum. Uma vez sendo informado que há quórum o senhor 

presidente solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta que obteve os 

seguintes assuntos; Oficio n° 118/2022-PMCP/GAB em anexo Projetos de Lei n° 32 e 33/2022 

que dispõe sobre autorização para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária a 

pedido de diversas pessoas, juntamente com mensagens em anexo; Oficio n° 124/2022-

PMCP/GP em anexo Projeto de Lei n° 34/2022 que dispôe sobre a Lei orçamentária Anual 

para o exercício financeiro de 2023 (LOA 2023), juntamente com mensagem em anexo. 

Projetos de Decretos Legislativos n° 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e 26/2022 de autoria de diversos vereadores legislativos que 
concede Titulo Honorifico de "Cidadão de Concórdia do Pará" a diversas pessoas pelos 
relevantes serviços prestados a este municipio. A seguir o senhor presidente coloca sobre a 
mesa a ata da sessão anterior para apreciação dos senhores vereadores. Após a leitura da 
ata o senhor presidente coloca a mesma em votação, sendo aprovada por unanimidade dos 

presentes. Em continuação o senhor presidente dando início ao Grande Expediente concede 
a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Adilson Londres que após os 
devidos cumprimentos informa a presença nesta Casa de alguns cidadãos concordiense que 
serão homenageados com o titulo de cidadão concordiense, fazendo assim um discurso sobre 
este assunto, enfatizando ainda sobre a campanha eleitoral que se fundou tendo o seu 
candidato a presidente eleito, citando ainda sobre a forma como esta campanha ocorreu em 
nosso municipio, tudo na perfeita paz, e depois de mais algumas palavras agradecea 
oportunidade. Com a palavra o vereador Deka Alves que também cumprimenta os presentes 
e agradece aos amigos e correligionários que votaram no seu candidato a presidente da 
republica no segundo turno, e em seguida cita sobre a situação de uma determinada ponte 
que já prometida de ser feita, mas que até a gora ainda não foi concluida e após mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. em continuação usou da palavra o vereador 
Magnaldo Meneses (Coco) que também cumprimenta os presentes e cita sobre a iniciativa 
desta Casa em homenagear algumas pessoas de destaque em nosso municipio que muito 
contribuirame contribuem pelo bom desenvolvimento municipal, sendo que esta Casa de Leis 
estará reconhecendo esses relevantes serviços tendo a iniciativa da entrega do titulo de 
cidadáo concordiense a ser entregue em sessão solene em data ainda a ser marcada. Após 
informar os nomes dos seus homenageados para serem votados nesta sessão, o orador 
solicita o apoio dos demais vereadores na aprovação de sua propositura. O orador em 
seguida cita sobre as eleições 2022 em especial a vitória do seu candidato a presidente no 
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segundo turno, citando que torce pela unificação do país, e após discursar sobre o assunto, 
criticando ainda as manifestações que estão ocorrendo em diversos lugares do pais em 

virtude do resultado das eleições, no termino o orador cita que está na hora de desmontar os 
panques e começar a trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso município, aproveitando 
assim os deputados estaduais eleitos de nossa região, e em agradece a oportunidade. A 

seguir usa da palavra o vereador Cesar Farias que também cumprimenta os presentes 

agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho legislativo e em relação as eleições gerais, 
Cita queo resultado não foi o esperado, mas que respeita o resultado das urnas, e em seguIda 
Cita sobre os nomes apresentados por sua pessoa para serem homenageadas comotitulo de 

cidadão concordiense citando assim os nomes das pessoas homenageadas, solicitando o 

apoio dos demais colegas vereadores na aprovação de sua propositura. No termino o orador 

agradece aos demais colegas vereadores pela campanha pacifica que foi realizada em nosso 

municipio, onde separou-se a amizade da política sendo isso bastante importante para a 

nossa democracia, acreditando que espera melhoras para o nosso país, e depois de mais 

algumas palavras agradece a oportunidade. com a palavra o vereador Nelson Lisboa líder d 

oposição na Câmara, que de início agradece a Deus por mais esta oportunidade de estar 

nesta sessao legislativa, enfatizando em seguida agradece a forma como a campanha politica 
foi feita em nosso municipio, pois o respeito foi mantido, deixando a sua gratidão a todo o 
povo concordiense, mencionando ainda em seguida os votos obtidos em nosso município ao 
candidato a presidente Jair Bolsonaro, citando que o mesmo fez a sua parte, esperando que o 
nosso Brasil seja um país melhor, citando que o palanque já foi desmontado, e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Jander Cley lider do 
governo na Câmara, que de inicio cita sobre os seus homenageados para receberemo titulo 
de cidadão concordiense, citando assim os nomes de seus homenageados, solicitando o 
apoio dos demais colegas vereadores na aprovação de sua propositura, havendo em seguida 
um debate entre os vereadores Jander, e Nelson Lisboa acerca da forma como foi 
comemorado a vitória do candidato Lula, por determinadas classes de pessoas e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir não havendo mais pronunciamento 
dos senhores vereadores o senhor presidente dá inicio a Ordem do Dia fazendo o 
encaminhamento dos Projetos de lei n° 32, 33, e 34/2022 para estudo, análise e parecer das 
comissões competentes da Casa e ato continuo solicita ao primeiro secretário a leitura do 
expediente em pauta que obteve os seguintes assuntos; Projeto de Decreto Legislativo n° 
03/2022 de iniciativa do vereador Cesar de Souza Farias e subscrito pelos vereadores Nelson 
Lisboa, Deka Alves e Jereco que concede titulo honorifico de "cidadão de Concórdia do Pará 
à S. Tomiko Kishi Takahashi, pelos relevantes serviços prestados ao Municipio de Concórdia 
do Pará, em especial na área da agricultura e empresarial. Em discussão. Com a palavra o 
vereador Cesar Farias que faz defesa a Sua propositura informando que anexo ao projeto está 
a biografia da homenageada. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos 
presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 03/2022; Projeto de Decreto 
Legislativo n° 04/2022 de iniciativa do vereador Cesar de Souza Farias e subscrito pelos 
vereadores Nelson Lisboa, Deka Alves e Jereco que concede título honorifico de "cidad�o de 
Concórdia do Pará ao Sr. Fábio Souza de Araujo, ex-vereador municipal, pelos relevantes 
serviços prestados ao Município de Concórdia do Pará, em especial na área política e social. 
Em discussão. Com a palavra o vereador Cesar Farias que faz defesa a sua propositura 
informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o referido 
projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo 
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n° 04/2022: Projeto de Decreto Legislativo n° 05/2022 de iniciativa do vereador Nelson Lisboa 
da Silva e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka Alves e Jereco que concede titulo 
honorifico de "cidadão de Concórdia do Pará ao Sr. Francisco Cândido da Trindade, morador 
de Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços prestados a este municíipio em especial na 
área da agricultura. Em discussão. Com a palavra o vereador Nelson Lisboa que faz defesa a 
sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em 

votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao 
Decreto Legislativo n° 05/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 06/2022 de iniciativa do 
vereador Nelson Lisboa da Silva e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka Alves e 

Jereco que concede titulo honorifico de "cidadão de Concórdia do Pará ao Dr. Saulo Castro 
Costa, pelos relevantes serviços prestados a este municipio em especial na área da saúde. 
Em discussão. Com a palavra o vereador Nelson Lisboa que faz defesa a sua propositura 
informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o referido 
projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo 
n° 06/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 07/2022 de iniciativa do vereador Nelson Lisboa 
da Silva e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka Alves e Jereco que concede titulo 
honorífico de "cidad�o de Concórdia do Pará a Sr. Inalda Matsumura Lima, moradora de 
Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços prestados a este municipio em especial na área 
social e beneficente. Em discussão. Com a palavra o vereador Nelson Lisboa que faz defesa 
a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia da homenageada. Em 
votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao 
Decreto Legislativo n° 07/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 08/2022 de iniciativa do 
vereador Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco) e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, 
Deka Alves e Nelson Lisboa que concede titulo honorífico de "cidadão de Concórdia do Pará a 
S. Zenaide Mendonça Dias, moradora de Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços 
prestados a este municipio em especial na área educacional. Em discussão. Com a palavra o 
vereador Jereco que faz defesa a sua propositurainformando que anexo ao projeto está a 
biografia da homenageada. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos 
presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 08/2022; Projeto de Decreto 
Legislativo n° 09/2022 de iniciativa do vereador Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco) e 
subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka Alves e Nelson Lisboa que concede titulo 
honorifico de "cidad�o de Concórdia do Pará ao Sr. Walber Nogueira e Silva Junior, ex-
vereador municipal, pelos relevantes serviços prestados a este municipio em especial na área 
política e social. Em discussão. Com a palavra o vereador Jereco que faz defesa a sua 
propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o 
referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo n° 09/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 10/2022 de iniciativa do vereador 
Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco) e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka 
Alves e Nelson Lisboa que concede titulo honorifico de "cidadão de Concórdia do Pará ao Sr. 
Dario Santana Albuquerque "in memoriam", pelos relevantes serviços prestados a este 
município em especial na área política, e social. Em discussão. Com a palavra o vereador 
Jereco que faz defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do 
homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 10/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 
11/2022 de iniciativa do vereador Antonio Edinaldo A. de Lima (Deka Alves) e subscrito pelos 
vereadores Cesar Farias, Jeremias Trindade e Nelson Lisboa que concede titulo honorifico de 
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"cidadão de Concórdia do Pará ao Sr. Antonio do Nascimento Guimarães, ex-prefeito 

municipal, pelos relevantes serviços prestados a este municipio em especial na área politica e 

empresarial. Em discussão. Com a palavra o vereador Deka Alves que faz defesa a sua 

propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o 

referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 

Legislativo n° 11/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 12/2022 de iniciativa do vereador 
Antonio Edinaldo A. de Lima (Deka Alves) e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, 

Jeremias Trindade e Nelson Lisboa que concede título honorifico de "cidadão de Concórdia do 

Pará ao Sr. Antonio Chaves do Nascimento, pelos relevantes serviços prestados a este 

municipio em especial na área social e política. Em discussão. Com a palavra o vereador 

Deka Alves que faz defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia 
do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, 

dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 12/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 

13/2022 de iniciativa do vereador Antonio Edinaldo A. de Lima (Deka Alves) 
vereadores Cesar Farias, Jeremias Trindade e Nelson Lisboa que concede título honorifico de 
"cidadão de Concórdia do Pará a Sr. Marilene Campos Ferreira da Cunha, pelos relevantes 

serviços prestados a este município em especial na área empresarial e educacional. Em 

discussão. Com a palavra o vereador Deka Alves que faz defesa a sua propositura 
informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o referido 

projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo 
n° 13/2022; Projeto de Decreto Legislativo n 14/2022 de iniciativa da vereadora Monica 
Miranda Soares Santana e subscrito pelos vereadores Magnaldo Meneses, Bruno Pastana e 
Enoc Galo, que concede titulo honorífico de "cidadão de Concórdia do Pará a Sr?. Solange da 
Silva e Silva Guimarães, pelos relevantes serviços prestados a este municipio em especial na 
área empresarial e espiritual. Em discussão. Com a palavra a vereadora Monica Santana que 
faz defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do 
homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 14/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 
15/2022 de iniciativa da vereadora Monica Miranda Soares Santana e subscrito pelos 
vereadores Magnaldo Meneses, Bruno Pastana e Enoc Galo, que concede titulo honorífico de 
"cidadão de Concórdia do Pará a Edson Elias da Silva Santana "in memoriam", pelos 
relevantes serviços prestados a este municipio em especial na área política e social. Em 
discussão. Com a palavra a vereadora Monica Santana que faz defesa a sua propositura 
informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o referido 
projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo 
n 15/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 16/2022 de iniciativa da vereadora Monica 
Miranda Soares Santana e subscrito pelos vereadores Magnaldo Meneses, Bruno Pastana e 
Enoc Galo, que concede titulo honorifico de "cidadão de Concórdia do Pará a Sr. Railda de 
Oliveira Mendes, pelos relevantes serviços prestados a este município em especial na área 
social e espiritual. Em discussão. Com a palavra a vereadora Monica Santana que faz defesa 
a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em 
votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao 
Decreto Legislativo n° 16/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 17/2022 de iniciativa do 
vereador Adilson da Silva Londres e subscrito pelos vereadores Magnaldo Meneses, Monica 
Santana e lsaias Conceição, que concede titulo honorífico de "cidadão de Concórdia do Pará 
a Josias da Silva Londres, pelos relevantes serviços prestados a este municipio em especial 

subscrito pelos 
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na área da agricultura. Em discussão. Com a palavra o vereador Adilson Londres que faz 
defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. 
Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem 
ao Decreto Legislativo n° 17/2022; Projeto de Decreto Legislativo ne 18/2022 de iniciativa do 
vereador Adilson da Silva Londres e subscrito pelos vereadores Magnaldo Meneses, Monica 
Santana e Isaias Conceição, que concede titulo honorífico de "cidadão de Concórdia do Para 
a Lázaro Marinho da Trindade, pelos relevantes serviços prestados a este municipio em 

especial na área da agricultura. Em discussão. Com a palavra o vereador Adilson Londres que 
faz defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biograia do 
homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes 
dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 18/2022; Projeto de Decreto Legislativo ne 
19/2022 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de Andrade e subscrito pelos 
vereadores Monica Santana, Adilson Londres e Enoc Galo, que concede titulo honorifico de 
"cidadão de Concórdia do Pará a Celso Masaaki Yamaguchi "in memoriam", pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área da agricultura e geração de 
emprego. Em discussão. Com a palavra o vereador Magnaldo que faz defesa a sua 
propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o 
referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo n° 19/2022; Projeto de Decreto Legislativo n 20/2022 de iniciativa do vereador 
Cesar de Souza Fariase subscrito pelos vereadores Nelson Lisboa, Deka Alves e Jeremias 
Trindade, que concede titulo honorifico de "cidadão de Concórdia do Pará a José de Ribamar 
Figueredo de Paiva (Marcos do Teclado), pelos relevantes serviços prestados a este 
municipio em especial na área da educação e cultura. Em discussão. Com a palavra o 
vereador Cesar Farias que faz defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está 
a biografia do hon 
presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 20/2022; Projeto de Decreto 
Legislativo n° 21/2022 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de Andrade e subscrito 
pelos vereadores Monica Santana, Adilson Londrese Enoc Galo, que concede titulo 
honorifico de "cidadäo de Concórdia do Pará a Antonio Ronaldo do Nascimento Gomes, pelos 
relevantes serviços prestados a este municipio em especial na área desportiva, cultural e 
locução na produç�ão de anúncios comerciais. Em discussã0. Com a palavra o vereador 
Magnaldo que faz defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia 
do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 21/2022; Projeto de Decreto Legislativo n 
22/2022 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de Andrade e subscrito pelos 
vereadores Monica Santana, Adilson Londres e Enoc Galo, que concede titulo honorifico de 
"cidadão de Concórdia do Pará a Alencar Silva Rolim, pelos relevantes serviços prestados aa 
este municipio em especial na área da agricultura. Em discussão. Com a palavra o vereador 
Magnaldo que faz defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia 
do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 22/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 
23/2022 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de Andrade e subscrito pelos 
vereadores Monica Santana, Adilson Londres e Enoc Galo, que concede titulo honorífico de 
"cidadão de Concórdia do Pará ao Dr. Marcos Vinicius Botelho Chaves, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área da saúde. Em discussão. Com a 
palavra o vereador Magnaldo que faz defesa a sua propositura informando que anexo ao 

enageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos 
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projeto está a biografia do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por 
unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 23/2022; Projeto 
de Decreto Legislativo n° 24/2022 de iniciativa do vereador Jander Cley da Silva Ferreira e 
subscrito pelos vereadores Monica Santana, Bruno Pastana e Enoc Galo, que concede titulo 
honorifico de "cidadão de Concórdia do Pará a Mário Cesar Martins Araújo de Souza, pelos 
relevantes serviços prestados a este municipio em especial na área desportista e segurança 
de valores. Em discussão. Com a palavra o vereador Jander Cley que faz defesa a sua 
propositura informando que anexo ao projato está a biografia do homenageado. Em votação o 
referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo n° 24/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 25/2022 de iniciativa do vereador 
Jander Cley da Silva Ferreira e subscrito pelos vereadores Monica Santana, Bruno Pastana e 

Enoc Galo, que concede titulo honorifico de "cidadão de Concórdia do Pará a Eric Robbins 
Mclain (pastor Eurico), pelos relevantes serviços prestados a este município em especial na 
área espiritual. Em discussão. Com a palavra o vereador Jander Cley que faz defesa a sua 
propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votagão o 
referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo n° 25/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 26/2022 de iniciativa do vereador 
Jander Cley da Silva Ferreira e subscrito pelos vereadores Monica Santana, Bruno Pastana e 

Enoc Galo, que concede título honorífico de "cidadão de Concórdia do Pará a Amâncio José 

de Melo "in memoriam", pelos relevantes serviços prestados a este municipio em especial na 
área empresarial. Em discussão. Com a palavra o vereador Jander Cley que faz defesa a sua 
propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o 

referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 

Legislativo n° 26/2022; O presidente da Casa informa que a entrega das honrarias aos 

homenageados aprovadas nesta sessão será realizada no próximo dia 24 de novembro em 

sessão solene. Esgotada a pauta da Ordem do Dia, dá-se início à Explicação Pessoal pelo 
tempo restante da Sessão para a manifestação de Vereadores sobre atitudes pessoais 
assumidas durante a Sessão ou no exercício do mandato. Não havendo manifestação na 

Explicação Pessoal, o senhor presidente convida todos 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 10 horas e 35 minutos, na qual além da Mesa acima referida compareceram 
os seguintes Senhores Vereadores; Adilson da Silva Londres (Adilson Londres), Cesar de 
Souza Farias (Cesar Farias), Isaias Conceição Nazaré,Jander Cley da Silva Ferreira, 
Magnaldo Meneses de Andrade (Coco) e Nelson Lisboa da Silva. Estando ausente na sessão 
os vereadores Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco) e Enoc Conceição Galo (Enoc Paiva), 

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 03 de novembro de 2022. 
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