
Cimara Mun. do Coneordio do Pars 
PROVADC 

ESTADO DO PARÁÁ 
CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARA 

CNPJ 14.145.817/0001-62- Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
Av. Marechal Deodoro da Fonseca n° 225- E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

CEP: 68.685-000 Concórdia do Pará - P4 

ATA DA 10 SESSÃO ORDINÁRIA DO 3° PERIODO DA 9a LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2022. 

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

20 Secretario: Monica Miranda Soares Santana 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 

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

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

ordinária, solicitando em seguida ao vereador Magnaldo Meneses a leitura de um texto 

biblico, sendo lido no livro de Ezequiel cap. 44 vers 5. Após a referida leitura o senhor 

presidente faz 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; Requerimentos n° 30, 31, 32,34, 35, 36,37/2022 de autoria de diversos 

vereadores desta Casa de Leis; Oficio n° 055/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal 

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

pedido da senhora Ana Selma melo Oliveira; Projeto de Lei n° 13/2022 de autoria do vereador 

Bruno Pastana Feio que Dispõe sobre a criação de memorial em homenagem aos mortos em 

decorrência da COVID- 19 no âmbito do Município de Concórdia do Pará e dá outras 

providências, juntamente com sua justificativa; Projeto de Lei n° 14/2022 de autoria do 

vereador Jander Cley que Institui o Programa Farmácia Solidária no municipio de Concórdia 

do Pará e dá outras providências, juntamente com sua justificativa; Oficio n° 284/2022-SJ da 

Vara Agrária de Castanhal solicitando para que seja disponibilizada uma sala com 

computador em uma das dependências desta Casa Legislativa no dia 28 de junho de 2022 às 

08h00, a fim de que se possa realizar audiência judicial designada na ação de 

reintegração/manutenção de posse tendo como requerente a empresa BBF, cujo objetivo diz 

respeito a imóvel localizado nesse município; Oficio n° 560/2022-SJ do Juízo de Direito da 
Comarca de Concórdia do Pará solicitando para que seja disponibilizada a Câmara Municipal

de Concórdia do Pará para a realização da Sessäo de Julgamento pelo Tribunal do Júri no dia 

29 de junho de 2022 às 8h30min. 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 Enoc Galo que após devidos cumprimentos

tece agradecimentos a prefeita municipal em virtude de haver atendido algumas de suas 

demandas em especial a recuperação de ramais que necessitavam ser recuperados e após 

mais comentários sobre o assunto o orador solicita apoio dos demais colegas vereadores na 

aprovação de suas proposituras que estão na pauta para votação, e comenta segundo suas 

palavras o povo está começando a passar fome em nossO pais em virtude da alta inflação,
deixando assim a sua solidariedade, e após mais comentários agradece a oportunidade. Com 
a palavra o vereador Deka Alves que também cumprimenta os presentes e ato contínuo cita 
sobre a sua solicitação para a reforma do Estádio Municipal "Amaralzão" mencionando que se 

a mesma não for logo recuperada corre-se o risco de perder o que já foi construído e após 
mais comentários sobre o assunto o orador comenta ainda sobre a ponte do km 12 que cedeu 
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ultimamente impedindo assim a travessia dos moradores daquela região, solicitando para que 

esta ponte seja logo recuperada, citando ainda que conforme Ihe foi notificado está faltando 

"insulina" nos ESF, alertando para o grande risco de vida para aquela pessoa que necessita 

diariamente deste hormönio, e comenta que no decorrer desta semana se reuniu juntamente 

com mais alguns vereadores com a prefeita municipal para que a mesma atenda as 

demandas que Ihe são solicitadas, e após mais comentários sobre o assunto o orador 

agradece a oportunidade. A seguir usa da palavra o vereador Jereco que também 

Cumprimenta os presentes e em seguida comenta sobre os seus requerimentos que estão na 

pauta, fazendo assim as justificativas das proposições apresentadas solicitando assim o apoio 
dos demais colegas vereadores na aprovação de suas proposituras e em seguida solicita para 

que seja colocado pelo menos um aterro em determinados locais nos ramais de sua regiá0, 

pois muitos alunos não estão chegando a escola em virtude do ônibus escolar não poder 

passar, assim como também está prejudicando os agricultores solicitando assim apoio do líder 

do governo nesta Casa para que se faça algo em prol das demandas apresentadas. O 

vereador lsaias Conceição usando da palavra cita sobre as demandas constantes nas 

solicitações dos vereadores desta Casa que estão sempre em busca de melhorias em suas 

comunidades, cada um trabalhando pelo beneficio da sua região, citando que a prefeita 

Elisangela está procurando sanar todas as pendencias surgidas, para que assim. A seguir usa 

da palavra o vereador Nelson Lisboa líder da oposição na Câmara, que após os devidos 

cumprimentos agradece a Deus por mais esta oportunidade e em continuação tecce 

comentários relativo as reuniões do Conselho Municipal de Saúde que são realizadas no 

mesmo dia horário das sessões ordinárias desta Casa, e que por este motivo o nobre 
vereador apresenta requerimento solicitando alteração no dia das reuniðes deste Conselho 

para que assim os vereadores que desejarem possam participar das mesmas. O vereador 

parabeniza a atitude da prefeita municipal por haver recebido os vereadores denominados da 

oposição e assim ter ouvido as reinvindicações apresentadas que são sempre para o 

beneficio da população concordiense, desejando para que a prefeita Elisangela consiga 
atender as demandas nas áreas da saúde e da educação que constantemente são as mais 
reivindicadas. O orador comenta sobre o requerimento do vereador Enoc Galo que solicita 
termo aditivo para complementar o projeto do sistema de abastecimento de agua do bairro 
Asa Branca, solicitando para que este projeto seja de fato realizado, e novamente comenta 
sobre a obra da frente de nossa cidade, classificando-a como vergonhosa, em virtude da 
forma como a mesma está sendo feita, Citando que é necessário cobrar da empresa 

responsável por esta obra e que o ideal seria trocar de empresa. O orador solicita o apoio dos 
demais colegas vereadores na aprovação de sua propositura e após mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. através de aparte o vereador Deka Alves comenta que acredita que 
ouve má fé no calendário das reuniðes deste conselho para que assim os vereadores 

legislativos não possam participar dessas reuniões e acredita que também ouve má fé na 

troca de alguns membros deste conselho. O vereador Bruno Pastana cita que o Conselho 
Municipal de saúde tem suas próprias diretrizes e que os seus membros são escolhidos 
dentro de um processo representado pelas entidades representadas, mencionando que não 
cabe a esta Casa de Leis estabelecer data do dia das reuniðes deste conselho, e que dentro 
do Conselho não tem membro governista e sim membro de entidades representativas. 
Através de aparte o vereador Nelson cita que antes de apresentar esta propositura fez todas 
as pesquisas necessárias e dentro das normas legais, e afirma que a elaboração do 
calendário das reuniões do conselho municipal de saúde foi elaborado com má fé para que os 
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vereadores desta Casa não participassem de suas reuniðes, mencionando ainda sobre a 

questão da troca de alguns de seus membros, enfatizando assim que o seu trabalho deve ser 

respeitado, e caso seu pedido não seja atendido irá colocaro conselho municipal de saúde no 

Ministério Publico. A seguir usa da palavra o vereador Jander Cley líder do governo na Casa, 

que após os devidos cumprimentos cita sobre o seu projeto de lei que está na pauta e será 

encaminhado para as comissões, e menciona ainda sobre o projeto de lei que dispõe sobre o 

SISAN que estará sendo votado nesta sessão, sendo que este projeto tem como objetivo 

entre outros combater a obesidade. O orador comenta sobre a agenda da prefeita em 

determinadas comunidades de nosso município e que a mesma tem como objetivo buscar 

soluções para a solução dos problemas de nosso município. O orador cita que já está sendo 

formada uma equipe para que na próxima semana seja realizado os trabalhos solicitados pelo 

vereador Jereco na sua região, e após mais comentários sobre as demandas apresentadas 

nesta Casa, e cita que existem procedimentos técnicos na aprovação das proposituras nesta 

Casa e que não podemos nos precipitar em determinados assuntos e após mais algumas 

palavras agradece a oportunidade. Em prosseguimento e não havendo mais pronunciamento 

do plenário o senhor presidente faz o encaminhamento dos projetos de Lei n° 12, 13 e 

14/2022 para as comissões competentes da Casa para estudo e análise dos citados projetos 

e em seguida dá inicio a Ordem do Dia, solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria 

em pauta; Requerimento n° 30/2022 de autoria do vereador Jeremias Trindade (Jereco) que 

depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exma Sra. 

Prefeita Municipal, de Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, e ao senhor Edvaldo 

Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transpotes, no sentido de que os mesmos 

por medidas cabíveis providenciem a construção de uma nova ponte que passa sobre igarapé 

Jutai, na comunidade Castelão (Jutai), espaço rural, município de Concórdia do Pará. Em 

discussão; sem discussão; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 

Requerimento n° 31/2022 de autoria do vereador Jeremias Trindade (Jereco) que depois de 

ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exma Sra. Prefeita 

Municipal, de Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, no sentido de que o mesmo por 

medidas cabiveis providencie a reposição (troca) de 07 (sete) iluminarias pública na 

Comunidade Vila Nova (Jutai), assim como também seja implantada mais 3 (três) iluminarias 

nos postes que ainda não possuem iluminação publica na citada comunidade, espaço rural 
neste municipio de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discuss�o; Em votação; aprovado 

por unanimidade dos presentes; Requerimento n° 32/2022 de autoria do vereador Enoc Galo 

que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a lIm Sra 
Secretária Municipal de Educação de Concórdia do Pará Carmem Lucia G. Santiago, no 

sentido de que por medidas cabiveis providencie para que seja realizada uma revisão na rede 

de instalação elétrica da Creche Municipal Prof Rubeni de Souza Lima, assim como também 

seja realizada a troca das Centrais de Ar Condicionado na citada escola, espaço urbano, 
cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão; Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; Requerimento n° 34/2022 de autoria do vereador Nelson Lisboa 
que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a lIm3. S 
Secretária Municipal de Saúde, Jociane de Loureiro Araujo, no sentido de que seja alterado o 
dia das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde de Concórdia do Pará, em 

virtude de coincidir com o mesmo dia e horário das sessdes ordinárias desta Casa Legislativa. 
Em discussão; sem discussão; Com a palavra o vereador Bruno Pastana, Presidente da Messa 
dos Trabalhos que em meio a sua fala enfatiza que não a esta Casa determinar dia e hora das 
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reuniðes dos conselhos do municipio, pois eles tem seus próprios regimento interno, 
mencionando ainda que por força de lei a Mesa poderia retirar da pauta a proposição do 
nobre vereador, mas que em um ato de respeito, solicita para que o vereador Nelson Lisboaa 
transforme a solicitação ora em tela para que seja feito através de oficio diretamente ao 

presidente do Conselho. Usou também da palavra o vereador Jander Cley que diz concordar 
com a fala do nobre presidente, pois não cabe a esta Casa interferi nas ações do conselho, 

sugerindo assim para que seja retirada da pauta esta proposição. Com a palavra o vereador 

Nelson Lisboa que diz não ver nenhuma infração às normas da lei, pois seu principal objetivo 

para que os legisladores que assim desejarem possa participar das reuniões do Conselho 

de Saude. Após um debate sobre o assunto, o vereador Nelson Lisboa diz que a sua 

propositura está na pauta e que a Mesa Diretora tome a decisão que achar mais conveniente. 

O presidente da Casa sugere ent�o para que o Requerimento n° 34/2022 de autoria do 

vereador Nelson Lisboa seja retirado da pauta, sendo esta sugest�o aprovada pela maioria 

dos nobres vereadores presentes, chegando-se ao consentimento de que seja feito apenaS 
um oficio ao CMS; Requerimento n° 35/2022 de autoria do vereador Deka Alves que depois 
de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Srd. Elisangela 

Paiva Celestino, Excelentíssima Prefeita Municipal para que seja realizado a revitalização do 

Estádio Municipal "Amaralzão" nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 

discussão; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n° 36/2022 

de autoria do vereador Deka Alves que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se 

aprovado for, seja oficiado a Exm3. Srd. Prefeita Municipal de Concórdia do Pará Elisangela 

Paiva Celestino, juntamente com a Sra. Secretária Municipal de Educação Carmem Lucia 

Guimarães no sentido de que através de medidas cabiveis seja feito a construção em 

alvenaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João 1, localizada na Comunidade 

do Galho Grande, baixo Bujaru, espaço rural de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 

discussão; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n° 37/2022 

de autoria do vereador Enoc Galo que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se 

aprovado for, seja oficiado a lImâ. Sra. Prefeita Municipal Elisangela Paiva Celestino 

juntamente com o Secretario Municipal de Obras e Transportes Edvaldo Paiva Celestino no 

sentido de que através de medidas cabíveis seja feito Termo Aditivo ampliando os serviços do 

Projeto do Sistema de Agua Potável do Bairro Asa Branca, para que seja implantado os tubos 

secundários de distribuição de agua para as residëncias domiciliares do citado bairro. Em 

discussão; sem discussão; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.Parecer n° 

06/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 

do Projeto de Lei n° 09/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o 

mesmo seja encaminhado ao plenário para sua votação. Em discussão; sem discuss�o. Em 

votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer n° 01/2022 da Comissão de 
Saúde e Trabalho que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 09/2022 é de parecer 

favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para sua 

votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 

presentes. Projeto de Lei n° 09/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que cria os 

componentes do Município de Concórdia do Pará do Sistema Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável tendo como base legalo Sistema Estadual e Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, define os parâmetros para elaboração e 

implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e dá 

outras providencias. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade
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dos presentes. Parecer n° 07/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis 
que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 10/2022 é de parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para sua votação. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer n° 
04/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Público e Meio Ambiente 
que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 10/2022 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para sua votação. Em discussão: 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 
10/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de 
regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor José Martilon do 
Nascimento Mendes. 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 35 minutos, na qual além da Mesa acima referida compareceram 
os seguintes Senhores Vereadores; Antonio Edinaldo Alves de Lima (Deka Alves), Enoc 
Conceição Galo, Jander Cley da Silva Ferreira, Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco), e 
Nelson Lisboa da Silva. Estando ausentes na sessão os vereadores Adilson da Silva Londres, 
Cesar de Souza Farias e Magnaldo Meneses de Andrade (Coco) 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 26 de maio de 2022. 

uea 
2° Secretário Presidénte Secretário 


