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ATA DA 6 SESSÃO ORDINÁRIA Do 3° PERIODO DA 9 LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2022. 

Presidente: Bruno Pastana Feio 
1° Secretario: Isaias Conceição Nazaré 
2° Secretario: Monica Miranda Soares Santana 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 minutos da 
manhá, havendo numero legal, o presidente da Casa vereador Bruno Pastana no Pequeno 
Expediente, invocando as bênçãos ea proteção de Deus deu inicio a esta sessão ordinária, 
solicitando em seguida ao vereador Nelson Lisboa a leitura de um texto biblico, sendo lido no 

livro de Jeremias cap. 6, vers. 22-23. Após a referida leitura o senhor presidente faz a 
verificação de quórum. Uma vez sendo informado que há quórumo senhor presidente solicita 
ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta que obteve os seguintes assuntos 
Requerimentos n° 18 e 19/2022 de autoria dos vereadores Deka Alves e Bruno Pastana 
respectivamente. Projeto de Lei n° 07/2022 de autoria do vereador Enoc Conceição Galo que 
Dispöe sobre a denominação da Garagem Pública Municipal de Concórdia do Pará e dá 
outras providências; Carta de Renuncia da função de Lider do Governo Municipal nesta Casa 
Legislativa, do vereador Magnaldo Meneses de Andrade-PT, colocando assim o referido cargo 
a disposição do poder Executivo. 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 ata em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos 
presentes. O senhor presidente dando inicio ao Grande Expediente concede a palavra aos 
senhores vereadores. Com a palavra o vereador Jander Cley que após os devidos 
cumprimentos cita sobre uma proposta de projeto que estará apresentando em breve nesta 
Casa de Lis proposição que institui o programa farmácia solidaria que terá como objetivo 
favorecer a população de baixa renda a distribuiçao gratuita de remédios e que ainda estejam 
dentro do prazo de validade, enfatizando que espera o apoio dos demais colegas vereadores 
na aprovaç�o de sua propositura, e após mais comentário sobre o assunto o orador agradece 
a oportunidade. Com a palavra o vereador Cesar Farias que também cumprimenta os 
presentes e em seguida comenta novamente sobre o atraso no pagamento de alguns 
servidores da área da saúde, fazendo em seguida a leitura de uma planilha onde demostra as 
receitas recebidas ultimamente pela secretaria municipal de saúde, enfatizando que acredita 
ter recursos financeiros pagar os salários atrasado, informando que há inclusive servidores 
efetivos que estão já a três meses sem receber os seus vencimentos salariais, tecendo assim 
comentários sobre o assunto, comentando ainda sobre outras situações que estão ocorrendo 
na área do atendimento da saúde, citando que diariamente recebe reclamação de pessoas 
acerca do hospital municipal que faz o encaminhamento devido a pacientes que precisam ser 
encaminhados para ser atendido fora do municipio. Através de aparte a vereadora Monica 
Santana faz justificativa acerca da demora em se fazero procedimento do encaminhamento,
citando que há a necessidade do paciente se cadastrar mas que muito das vezes a familia do 
paciente naão tem paciência em esperar a regulação deste cadastro, lembrando ainda que o 

nosso municipio não tem atendimento de alta complexidade, citando que infelizmente esse 
problema vai continuar existindo e depois de mais algumas palavras agradece a parte. o 
vereador Cesar Farias voltando com a palavra cita não concordar com os argumentos da 

vereadora Monica Santana, pois acredita que a secretaria de saúde deveria ser mais ágil 
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neste processo do cadastro, citando que se a secretaria de saúde tem dificuldade em fazer 
esse cadastro, imagina o paciente, pois para ele é mais difícil esperar quando se está 

precisando de atendimento medico. O vereador Enoc também por aparte cita sobre o 

processo de se fazer o cadastro do paciente, lembrando que a regulação tem uma fila de 

espera, e que muito das vezes o paciente não que esperar a regulação deste cadastro. O 
vereador Magnaldo também contribui no debate fazendo a explicação mais detalhada no 

processo do cadastro do paciente, concordando que devemos sim melhorar a nossa estrutura 
diante do SUS, mas que no momento Concórdia não tem estrutura para atender no setor de 

alta complexidade. O vereador Cesar Farias novamente com a palavra cita solicita para quea 

gestão fosse mais clara na explicação do cadastro do paciente, pois muito das vezes o 

paciente chega em Belém e não é atendido por não estar cadastrado. Depois de mais 

algumas palavras orador agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Enoc 

Galo que também cumprimenta os presentes e cita sobre o seu projeto que está entrando na 

pauta onde dá nome a garagem municipal onde funciona o estacionamento dos ônibus 
escolares "amarelinhos", solicitando assim o apoio dos nobres colegas na aprovação de sua 

propositura, agradecendo logo em seguida a oportunidade. Com a palavra o vereador Deka 

Alves que também cumprimenta os presentes e em seguida comenta sobre o seu 

requerimento que está na pauta onde solicita a empresa BBF para que contribua no processo 
do desenvolvimento escolar do município, custeando as despesas de reforma e ampliação da 
Escola municipal localizada próximo ao escritório desta empresa, comentando assim sobre os 
beneficios que haverá se a sua propositura for aprovada, solicitando assim o apoio dos 
demais colegas na aprovação da sua propositura. Em continuação o orador cita também 

sobre determinados servidores públicos que estäo sem receber seus vencimentos salariais, 
solicitando para que o poder executivo tome as devidas providencias sobre o assunto, 
comentando em seguida sobre alguns ramais estarem em situação precária em virtude das 
fortes chuvas que vem caindo em nosso municipio, trazendo assim grandes transtornos aos 
moradores das comunidades e em especial prejudicando os alunos da rede escolar, pois em 

algumas regiões os ramais estão praticamente intrafegáveis. Através de aparte o vereador 

Jereco também comenta sobre a sua região que está enfrentando muitas dificuldades, pois já 

há pontes que não estão mais passando veiculos, citando que estão prejudicando o vereador 

Jereco, mas sim a população das comunidades afetadas. Também usa de aparte o vereador 

Isaias e o vereador Cesar Farias que cita sobre o assunto de alguns igarapés de nossa região 

que estão sendo contaminados com uma determinada substancia jogada pelas empresas que 
trabalham com plantio de dendê em nossa região. O vereador Deka Alves voltando com a 

palavra concorda com os colegas que solicitaram aparte e em seguida agradece a 

oportunidade concedida. Em prosseguimento usa da palavra o vereador Nelson Lisboa que 

após cumprimentar os presentes comenta sobre os assunto já debatidos nesta sessão 
mencionando em especial aos temas direcionado a questäo da saúde, informando que em 

visita a uma determinada comunidade verificou-se que em um posto de saúde da Vila do 

Cravo muitos equipamentos de uso estão já bastante gastos pelo tempo de uso, precisando 
assim serem substituidos, e que na Vila do Curuperé o dentista não pode exercer a sua 

função em virtude da falta de equipamento necessários para exercer o seu atendimento, 
alertando em seguida sobre o excesso de funcionários temporários que está tendo no 

municipio em especial nas escolas municipais, onde há um grande numero de funcionários
sendo lotados, citando também sobre determinados funcionários públicos que estão sem 

receber os seus vencimentos salariais, e em seguida critica a ação do ex prefeito que através 
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de um video colocou cerca de cinco mil peixes no canal do onça, achando essa despesa 
desnecessária, pois considera improprio para alimentação os peixes colocados no citado lago, 
em função de acreditar que as aguas deste lago estão contaminadas por muito dejetos que 
são jogados no percurso deste lago, achando que o ideal seria o executivo adquirir esse peixe 
e doar diretamente a população carente de nossa cidade, enfatizando novamente que essas 
aguas estão contaminadas. Através de aparte o vereador Isaias cita sobre a visita do vereador 
Nelson Lisboa a sua comunidade, informando que não existe nenhum problema no posto de 
saúde da vila do Cravo que não seja do seu conhecimento, informando que em breve esse 
posto será transformado em ESF, informando que os problemas surgidos já foram 
encaminhados ao executivo para as devidas providencias, e após mais algumas palavras 
agradece aparte. Também através de aparte o vereador Jander Cley diz que o vereador 
Nelson esta fazendo tempestade em copo d'água, informando que os peixes colocados no 
canal do onça não foram comprados, mas sim adquiridos através de doação de criadores de 
peixe do nosso municipio, citando ainda que se de fato for comprovado que a agua está 
contaminada os peixes não serão fornecidos para alimentação do povo carente, e que neste 
caso será realizado apenas o esporte de pesca e em seguida será devolvido ao lago. O 
vereador Nelson Lisboa voltando com a palavra agradece o esclarecimento vereador Jander 
sobre o assunto e em seguida agradece a oportunidade. O presidente da Casa usando da 
palavra cita sobre a questão dos peixes que foram colocados no canal do onça, acreditando 
que a preocupação de alguns vereadores é simplesmente politico e não técnico, citando queo 
interesse aqui nesta Casa n�o é somente defender o interesse do povo, mas sim defender os 
seus próprios interesses, citando que a questão da analise da agua pode sim conter algum 
tipo de contaminação, mas que isto não impede do peixe ser consumido, mencionado que há 
váios critérios que precisam ser avaliados nesse aspecto, citando que esse projeto é de 
inclusão social, que será liberad 
como "semana santa", citando que precisamos ter cautela em nossos discursos para que n�ão 
seja colocado pânico na população sobre este aspecto. Em continuação apalavra é concedida 
ao vereador Magnaldo Meneses (Coco), que cumprimenta os presentes e em seguida cita 
que alguns assuntos debatidos nesta sessão diz respeito a área ambiental, o qual o mesmo 
tem um certo conhecimento na área, mencionando que a oposição de fato cria um certo 
contexto em determinados assuntos, mencionando sobre a sua renuncia como lider do 
governo na Câmara, citando que não há nenhum problema neste assunto, mas que apenas 
deixou a nova prefeita do municipio a vontade para escolher entre os vereadores da Casa 
para ser o novo lider do governo nesta Casa. E em seguida cita que o lider da oposição só 
enxerga os defeitos encontrados e não vê os beneficios realizados, mencionando que sempre 
haverá problemas por questão financeira e outras questöes, enfatizando que as palavras tem 
um grande poder de alcance, citando que a oposição está trilhando um caminho de tentar 
desqualificar as ações do poder executivo, mencionando assim sobre algumas obras na área 
da saúde que está sendo realizada pelo poder executivo, e em relação aos peixes colocados 
no canal do onça para serem pescados na "sema santa" citando que esta ação tem duas 
justificativas; esporte e de fato para serem consumidos, explicando que se tiver de ser feito 

uma analise, esta analise deve ser feita no peixe e não na agua, pois agua estará sempre em 
processo de escoamento, mencionando que parece que a oposição é contra determinadas 
açoes de ação social no municipio, havendo em seguida um debate acerca da agua do canal 
do onça estar ou não contaminado, onde o vereador Enoc cita que há familias que moram 
próximo ao canal do onça que jáá pescam há bastante tempo no canal do onça para o seu 

para a pesca no periodo considerado pela igreja católica 
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sustento, e que a ideia do governo é buscar a melhoria e o bem comum de concórdia tanto 
no aspecto social quanto econômico, mencionando que está havendo politicagem e näo 
preocupação sanitária por parte da posição. O vereador Magnaldo voltando com a palavra cita 
Sobre este assunto debatido nesta sessão, citando que a oposição precisa provar que de fato 
Os peixes colocados no canal do onça estão contaminados, e impróprios para o consumo, e 
que esta analise deve ser feita nos peixes e n�o na agua, e após mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Em prosseguimento e não havendo mais pronunciamento do 
plenário o senhor presidente dá inicio a Ordem do Dia fazendo o encaminhamento do Projeto 
de Lei n° 07/2022 para as comissões competentes da Casa e em seguida solicita ao primeiro 
secretário a leitura da matéria em pauta que obteve os seguintes assuntos; Requerimento n° 
18/2022 de autoria do vereador Deka Alves que depois de ouvido o douto e soberano plenário 
e se aprovado for, seja oficiado a empresa Brasil BioFuels (BBF), instalada recentemente em 
nosso município atuando na área do cultivo sustentável de palma (DENDE), para que atrav�s 
de medidas cabíveis e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação faça a reforma e 
ampliação da Escola M.E.F Santa Lúcia localizada no perímetro do Polo 51 (Rod. PA 140, km 
51 via Bujaru), municipio de Concórdia do Pará, para atender os alunos da rede de ensino 
publico, e que a citada empresa realize cursos profissionalizantes agindo como suporte na 
formação educacional dos filhos dos pais e responsáveis que trabalham nesta conceituada 
empresa, atuando dentro das medidas cabiveis com parte das despesas financeira da citada 
escola. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
Requerimento n° 19/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana que depois de ouvido o douto 
e soberano plenárioe se aprovado for, seja oficiado a Excelentissima Sr.a Prefeita Municipal 
de Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, juntamente com Secretário Municipal de 
Meio Ambiente Marcos Antonio L. do Amaral, no sentido de que através de medidas cabíveis 
seja feita a revitalização da Praça da Vila Comissário Rod. PA 140, km 11 (Trevo) e que 
seja complementado com a implantação de brinquedos infantil na citada praça, espaço rural, 
neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta da Ordem do Dia, dá-se inicio 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 11 horas e 55 minutos, na qual além 
da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Antonio Edinaldo 
Alves de Lima (Deka Aves), Cesar de Souza Farias, Enoc Conceição Galo, Jander Cley da 
Silva Ferreira, Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco), Magnaldo Meneses de Andrade 
(Coco), e Nelson Lisboa da Silva. Estando ausente na sessão o vereador Adilson da Silva 
Londres, justificando a sua ausência. 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 
Antonjo Ribeiro da Silva em 07 de abril de 2022. 

Presidente 1 Secretário 2-Sé�retário 


