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ATA DA 7° SESSÄO ORDINÁRIA DO 3° PERIODO DA 9 LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 21 DE ABRIL DE 2022. 

mara Mun. de Concórdia do Pef 
APROVACO 

Em1 O1202 Presidente: Bruno Pastana Feio 
1° Secretario: Isaias Conceição Nazaré 

20 Secretario: Enoc Conceição Galo Prosdent 

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mile vinte e dois, ás 09 horas e 30 

minutos da manh�, havendo número legal, o presidente da Casa vereador Bruno Pastana no 

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

ordinária, solicitando em seguida ao vereador Isaias Conceição a leitura de um texto biblico, 

sendo lido no livro de João cap. 14, vers. 6. Após a referida leitura o senhor presidente faz a 

verificação de quórum. Uma vez sendo informado que há quórum o senhor presidente convida 

o vereador Enoc Galo para fazer parte da mesa diretora na ausência de titular, e em 

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

seguintes assuntos; Oficio n° 047/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal 

comunicando a indicação do novo líder do governo nesta Casa Legislativa, sendo indicado o 

nome do vereador Jander Cley da Silva Ferreira. Requerimnentos n° 20, 21, 22 e 23/2022 de 

autoria de diversos vereadores legislativos; Projeto de Lei n° 08/2022 de autoria do vereador 

Bruno Pastana Feio que acrescenta a Seção Unica ao Capítulo lI do Titulo V da Lei Municipal

n° 036, de 21 de agosto de 1991, (Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Município de 

Concórdia do Pará), e em conformidade com a Lei Municipal n° 242/2005 (Dispõe sobre a 

estruturação do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais de Concórdia 

do Pará), para garantir horário especial ao servidor püblico que tenha sob seus cuidados

pessoa com deficiência (PCD), independentemente de compensação de horário, quando 

comprovada a necessidade. 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 votaç�o, 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 Deka Alves que após os devidos 

cumprimentos cita sobre a obra da frente da cidade que segundo o oradora mesma nunca 

termina, citando ainda que o serviço é de má qualidade, mencionando que novamente a 

empresa está "derramando" cimento nos locais falhos, solicitando providencias por parte da 

empresa e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o 

vereador Adilson Londres que após os devidos cumprimentos parabeniza o vereador 

Jander Cley como o novo líder do governo na Câmara, agradecendo ainda ao vereador 

Magnaldo pelo tempo que o mesmo exerceu esta liderança, e depois de mais algumas 

palavras agradece a oportunidade. a seguir usa da palavra o vereador Cesar Farias que 

também cumprimenta os presentes e cita também sobre a questão da obra de frente da 

cidade, citando que mais uma vez estäo colocando uma capa sobre a citada obra, cobrando 
novamente do executivo providencias necessárias sobre este assunto, e cita que infelizmente

a obra de péssima qualidade, comentando que milhões de reais já foram gastos nesta obra,
deixando assim o seu repúdio pela má qualidade desta obra. O vereador comenta ainda sobre 
as diversas iluminarias que ainda continuam apagadas, recebendo varias criticas da 
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população por esta questão, enfatizando que sente-se envergonhado por estar legislando 
nesta administração, tecendo assim comentários sobre este assunto, demostrando sua 
indignidade por isso e solicita ao novo líder do governo para emita este recado a 
administracão publica e em seguida agradece a oportunidade. a seguir usa da palavra o 
vereador Magnaldo (Coco) que também cumprimenta os presentese cita sobre esta ser a 
primeira sessão da Casa após a sua renuncia de lider do governo na Câmara, desejando 
assim êxito ao novo líder do governo nesta Casa e em seguida cita sobre o seu requerimento 
que está na pauta, fazendo assim defesa da sua propositura, e em seguida comenta sobre 
este municipio estar sobre nova liderança em virtude da renuncia do ex prefeito Elias 
Guimaraes, desejando a nova prefeita municipal senhora Elisangela Paiva êxito na sua 
administração, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. com a palavra o 
vereador Isaias Conceição que após os devidos cumprimentos também comenta sobre a 
nova prefeita municipal, acreditando que a mesma tem boas pretensões relativo ao 
desenvolvimento municipal, parabenizando ainda o vereador Jander Cley pela liderança do 
governo nesta Casa e em seguida comenta sobre alguns fatos acontecidos envolvendo a 
empresa BBF, mencionando que em nosso município também está ocorrendo fatos sinistros 
em especial a muitos peixes que estão morrendo em nossos igarapés em virtude do veneno 
que a empresa está jogando em determinados lugares, mencionando que ate o momento 
presente nenhuma resposta foi dada por esta empresa e cita que já há comentários de que 
esta Casa de Leis não está se movendo sobre este assunto, citando que devemos fazer algo, 
para a empresa BBF respeite as normas ambientais, e após mais comentários sobre o 
assunto o orador agradece a oportunidade. O senhor presidente usando da palavra cita 
também sobre este assunto relativo a empresa BBF mencionando que o vereador lsaias está 
afrente das discussões sobre este assunto, sendo que não admite alguém dizer que esta 
Casa está omissa, mas cita que há tramites legais para se resolver esta situação, solicitando
para que o vereador Isaias continue acompanhando esse debate. Através de aparte o 
vereador Coco propõe para que esta Câmara tome uma atitude sobre o assunto marcando ou 
solicitando uma reunião com o diretor da BBF para tratar sobre este assunto. A seguir a 
palavra é concedida ao vereador Enoc Galo que após os devidos cumprimentos também 
comenta sobre o debate da pauta relativo a empresa BBF citando que quando o mesmo 
exerceu o cargo de secretario de meio ambiente também ouve esta situação que no caso 
ainda era a empresa Bio Palma, e após mais comentários sobre o assunto acredita que não 
podemos continuar aceitando que a empresa jogue dejetos vindo de plantios localizados fora 
do nosso municipio, citando que já existe tecnologia para transformar este residuo em adubo 
e assim parar de poluir os nossos igarapés, e em seguida solicita o apoio no seu projeto de 
lei que esta sendo liberado nesta sessão pelas comissões competentes da Casa para 
votação, solicitando para que o mesmo seja aprovado e em seguida agradece a oportunidade. 
em prosseguimento a palavra é concedida ao vereador Nelson Lisboa líder da oposição 
nesta Casa, que após os devidos cumprimentos cita sobre os seus requerimentos que estão 
na pauta, e após fazer justificativa sobre suas proposituras o mesmo solicita o apoio na 
aprovação dos mesmos. Ato continuo o tribuno parabeniza o vereador Coco pelo tempo que o 
mesmo exerceu o papel de lider do governo nesta Casa, elogiando assim o colega 
parlamentar pela sua nobre missão que exerceu nesta Casa, e em seguida cita sobre a 
questão das obras que estão sendo feitas na frente da cidade, mencionando que já foram 
gastos cinco milhões de reais nesta obra e que ate agora não foi feito um bom serviço, citando 
que já teve paciência demais, e que estará tomando as devidas providencias sobre esta obra, 
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convidando os demais colegas vereadores para irem vistoriar a obra que não tem nenhum tipo 
de qualidade. Em relação a empresa BBF cita que diariamente são jogados toneladas de 
dejetos dentro do nosso município contaminando assim rios e igarapés de nossa região, 
propondo para que seja criado uma Comissão Especial para tratar sobre este assunto, e em 
seguida 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° 08/2022 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° 20/2022 de autoria do vereador Nelson Lisboa que depois de ouvido o douto 
e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exm S. Prefeita Municipal de 
Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, 
Secretário Municipal de Obras e Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas 
cabíveis providencie uma tubulação no ramal que dá acesso a Comunidade Nova Uniao (Rod. 
PA 252 KM 07), assim como também seja colocado o aterro da cabeceira da ponte no 
citado ramal Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes; Requerimento n° 21/2022 de autoria do vereador Nelson Lisboa que depois de 
ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a a Exm" Sr. Prefeita 
Municipal, de Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, no sentido de que o mesmo por 

medidas cabíveis providencie a reposição (troca) de 09 (nove) ilumina 
Comunidade Nova União (Rod. PA 140 KM 07- via Bujaru), espaço rural neste municipio de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; Requerimento n° 22/2022 de autoria do vereador Magnaldo Meneses (Coco) 
que depois de ouvidoo douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exm2 Sr 
Prefeita Municipal, de Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, e ao senhor Edvaldo 
Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, no sentido de que os mesmos 
por medidas cabiveis providenciem a recuperação da ponte do ramal do km 12 da Rod. PA 
140 via Tomé-Açu, no perímetro que passa sobre o igarapé Angelim. Em discussão; sem 
discussão. Em votaç�ão; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n° 23/2022 
de autoria do vereador lsaias Conceição Nazaré e subscrito pelos demais vereadores que 
requer à Mesa Diretora desta Casa de Leis, nos termos do artigo 77 e seguintes do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, a criação de Comissão Especial para apurar 
denuncia de possível crime ambiental contra a empresa Brasil Bio Fues S/A (BBF) e a 
empresa Dendê do Tauá-DENTAUA, instalada no municipio de Concórdia do Pará e dá 
outras providencias. Em discussão; Pronunciou-se os vereadores Isaias Conceição e Nelson 
Lisboa que justificaram a instituição de uma Comissão Especial, pois são muito as 
reclamaçes e denuncias recebidas de moradores de nosso municipio que estäo sendo
diretamente afetados pelos dejetos que estão sendo despejados em determinados locais de 
nosso município, mencionando que o principal objetivo da Comissão Especial é apurar os 
fatos, procurando agir com justiça, pois as empresas instaladas em nosso municipio também 
contribuem para o nosso desenvolvimento econômico, uma vez que dezenas de pessoas 
Concordiense são funcionários das empresas citadas. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. O senhor Presidente informa que esta comissäo será composta 
por 5 (cinco) vereadores, com representantes de um vereador por bancada, com assento na 
Câmara Municipal, e que a mesma terá e que a mesma terá prazo de duração de 60 
(sessenta) dias, podendo ser prorrogado em consonância com o art. 81 do mesmo diploma 
legal. Parecer n° 04/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após 

pública na 
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estudo e análise do Projeto de Lei n° 07/2022 é de parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que o mesmo seja submetido na integra ao plenário para votação. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes, Parecer n° 
01/2022 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise do 
Projeto de Lei n° 07/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja 
submetido na integra ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 07/2022 de autoria do vereador 
Enoc Conceição Galo que denomina a Garagem Pública Municipal "Manoel Nazaré da Silva 
Paiva", o estacionamento dos ônibus escolares "amarelinhos" localizada na Rua Santa Rosa, 
esquina com a Avenida Independência, Bairro Nova Aurora, nesta cidade de Concórdia do 
Pará a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras providencias à 
pessoa do senhor Rubenil Barro Bezerra. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; A seguir o senhor presidente coloca em votação a 
Resolução n° 01/2022 atendendo o pedido do Requerimento n° 23/2022 o senhor presidente 
apresenta a Resoluç�o n° 01/2022 que Insitui Comissão Especial para apurar denuncia de 
possivel crime ambiental contra a empresa Brasil Bio Fues S/A (BBF) e a empresa Dendê do 
Tauá-DENTAUA, instalada no municipio de Concórdia do Pará e dá outras providencias, 
sendo citado na Resolução o seguinte: Art. 1 - Fica instituido 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 municipio 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 constituída 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)- 
(PT)- Vereador Relator Nelson Lisboa da Silva (DEM) - Vereador Membro; Enoc Conceição 

Galo (PT) - Vereador Membro. Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos, a Comissão 

Especial promoverá reunióes 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, sendo esta Resolução aprovada por unanimidade dos 
presentes.Esgotada a pauta da Ordem do Dia, dá-se inicio à Explicação Pessoal pelo temnpo 
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 35 minutos, na qual além da Mesa acima referida compareceram os 
seguintes Senhores Vereadores; Adilson da Silva Londres, Antonio Edinaldo Alves de Lima 
(Deka Alves), Cesar de Souza Farias, Enoc Conceição Galo, Jander Cley da Silva Ferreira, 
Magnaldo Meneses de Andrade (Coco), e Nelson Lisboa da Silva. Estando ausente na sessão 
o vereador Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco), e a vereadora Monica Miranda Soares 
Santana justificando a sua ausência. Foi lavrado a presente ata que após lida e aprovada será 
assinada pelos membros da Mesa Diretora. 

Vereador Secretario; Magnaldo Meneses de Andrade 
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Sala das Sessões, da Câmara Municipal de Conçóraia do Pará, Palácio 

Antonió Ribeiro da Silva em 21 de abril de 2022. 

Presidente 1° Secret�rio 2Secretáfie 


