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Cria Comissão Especial para apurar denuncia de 

possível crime ambiental contra a empresa Brasil 

Bio Fues S/A (BBF) e a empresa Dendê do Tauá- 

DENTAUÁ, instalada no municipio de Concórdia do 

Pará e dá outras providencias. 

no 
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A Câmara Municipal de Concórdia do Pará aprovou ea Mesa Diretora Promulga a seguinte 

Resolução; 

Art. 1° Fica criado Comissão Especial para apurar denúncia de possível crime ambiental contra a 

empresa Brasil Bio Fues SIA (BBF) e a empresa Dendê do Tauá-DENTAUA, instalada no 

município de Concórdia do Pará e dá outras providencias. 

Art. 20-A Comissão Especial criada pela presente Resolução funcionará com 5 (cinco) vereadores

e durante o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua vigência, prazo que poderá ser renovado, 

se necessário, por mais 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Unico Os membros da Comissão Especial ora criada será constituida de um vereador 

por bancada, com assento na Câmara Municipal, destacando-se entre eles um presidente, um 

Secretário e um Relator, na seguinte composição; 

Isaias Conceição Nazaré (PT) - Vereador Presidente; 

Antonio Edinaldo A. de Lima (PSDB) - Vereador Secretario; 

Magnaldo Meneses de Andrade (PT) - Vereador Relator 

Nelson Lisboa da Silva (DEM) -Vereador Membro; 
Enoc Conceição Galo (PT) - Vereador Membro. 

Art. 30- Para a consecução de seus objetivos, a Comissão Especial promoverá reuniões entre seus 

membros, assessorada pela unidade juridica da Câmara. 

Art. 4 -As despesas para a execução da presente Resolução correm à conta de dotações 

orçamentárias próprias do poder legislativo. 

Art. 5°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio Ribeiro da Silva, em 21 de abril de 2022. 

Bruno Pa_tana Feio 

Presidente 
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Ao lado da função precipua de legislar, a Câmara Municipal de Båtalia e6 Pará tem a 
competência essencial constituída pela sua autonomia para a fiscalização extensa de todos os 
assuntos e temas ao qual a Constituiçaão da República a capacita. 

Trata-se de Poder-Dever Constitucional e igualmente previsto no ordenamento juridico 
Municipal. 

E incontestável que o poder de investigar constitui uma das mais expressivas funçöes 
institucionais do legislativo. A importância da prerrogativa de fiscalizar se traduz, na dimensão em 
que se projetam as múltiplas competências constitucionais do Legislativo, como atribuição inerentee 
à própria essência da instituiç�o parlamentar. 

Na forma jurídica, podemos citare ue atualmente, é da Constit 
emana o poder dos Vereadores para a força fiscalizadora. O art. 31 da Constituição Federal assim 

ição brasi ra de 1988 que 

descreve esta função: 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida 
pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle 
interno do Poder Executivo Municipal, na forma 
da lei. 

Assim, a Câmara de Vereadores é a instituição pública diretamente vinculada ao dever de 
fiscalização do Município, a qual criou esta Comissão Especial (CE), que representa um dos mais 
importantes instrumentos de fiscalização e porque não dizer, controle das atividades 
administrativas das autoridades, que, inexoravelmente, envolvem a acepção ampla do interesse 
público. 

Acatando Requerimento apresentado nesta Casa assinado por um terço dos legisladores, é 
que constituímos a presente Comissão Especial. 

Diante do fator acima citado, esta Comissão tem por objetivo apurar possiveis crimes 
ambientais na regiäo do Polo da empresa BBF, localizada no km 51 da Rod. PA 140(Via Bujaru) 
com foco principal nas comunidades do Arapiranga, Timboteua, Pernambuco, Timboteua Cravo e 
km 35, locais onde se concentra várias denúncias de desrespeito às leis ambientais, principalmente 
relacionados a poluição das nascentes dos igarapés que cortam a região, assim como também os 
danos ambientais que estäo sendo causados, tais como a mortandade de peixes e algumas 
infecções de pele daqueles que usam os igarapés especialmente para banhar-se, em virtude de 
um determinado material químico que esta empresa está despejando na região acima citada. 

Também será apurado possíveis crimes ambientais no igarapé Jarí, causado pela Empresa 
Dentauá S/A, que segundo denuncia a referida está despejando determinada substancia causando 
também a mortandade de peixes e outros danos em especial nas comunidades do Km 12, Km 06 e 
sobre o igarapé Jauira. 

Bfuno Pastána Feio 
Presidente 


