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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA D0 30 PERIODO DA 9 LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA, REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022. 

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

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e 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 bêênçãos e a proteção de Deus deu início a esta sessão ordinária, 
solicitando em seguida ao vereador Magnaldo Meneses a leitura de um texto bíblico. Após a 

referida leitura o senhor presidente faz a verificação de quórum. Uma vez sendo informado 

que ha quórum o senhor presidente solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em 

pauta que obteve os seguintes assuntos; Requerimentos n° 25, 26, 27, 28, 29 de autoria de 
diversos vereadores; Oficio n° 050/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal em anexo 

Projeto de Lei n° 09/2022 que cria os componentes do Municipio de Concórdia do Pará do 
Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável tendo como base legal o 
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, juntamente com mensagem; Oficio n° 
011/2022-PMCP/ADM em anexo 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, juntamente com mensagem; Oficio 
ne 051/2022-PMCP/GP do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei ne11/2022 que 

dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentaria para o exercício financeiro de 2023 e da outra 

providencias, (LDO 2023), juntamente com mensagem. A seguiro senhor presidente coloca 
sobre a mesa a ata da sessão anterior para apreciaçã0 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 início ao Grande Expediente 
concede a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Enoc Galo que após 
0s devidos cumprimentos cita sobre o seu requerimento que está na pauta, fazendo assim 

justificativa a sua propositura, enfatizando assim da grande importância das escolas terem 
energia elétrica com demanda suficiente para atender as necessidades de alunose 
professores e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. com a palavraa 
vereadora Monica Santana que também cumprimenta os presentes fazendo assim 
justificação de sua ausência na sessão anterior agradecendo e em continuidade cita sobre o 
seu Requerimento que está na pauta solicitando a todos para que a ajude na aprovação desta 
propositura e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da 
tribuna o vereador Deka Alves que após os devidos cumprimentos cita sobre o seu 
requerimento que está na pauta onde reivindica mais uma vez para que sejam trocadas as 
iluminarias queimadas das ruas de nossa cidade, assim como também seja feito revitalização 
de determinadas ruas que quando ocorre uma grande chuva a agua fica acumulada em 
determinados locais da cidade trazendo transtorno a todos os moradores da regiäo e depois 
de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em continuação usa da palavra o 
vereador Jereco que cumprimenta os presentes e em seguida faz reclamação acerca do 
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banheiro de uma determinada escola do espeço rural, (santa Maria e Dona) pois os banheiros 
estão danificados trazendo assim transtornos a alunos e professores da citada es cola, 
solicitando para que o poder executivo cuide melhor das necessidades das escolas, citando 
que na maioria são pequenos problemas, mas que não são solucionados pelas autoridades 
competentes, mencionando ainda sobre um determinado trecho do ramal da sua regiäo que 
está em situação intrafegável, solicitando ao poder executivo para que tome as devidas 
providencias, mencionando que para que os alunos possam chegar na sua sala de aula, está 
havendo transposição de manejo dos alunos de um veiculo para outro, mencionando que os 

transtornos que a sua região está sofrendo é vergonhoso para três vereadores que 
representam aquela região, incluindo a sua pessoa, demostrando assim a sua indignação pela 
atual situação de sua região, onde a maioria dos agricultores estão sem poder vender seus 
produtos agricolas em virtude de maioria ser apenas um pequeno reparo que deve ser feito. 
Através de aparte o vereador Adilson Londres concorda com as palavras do vereador Jereco 
mas cita que a madeira para a correção das pontes danificadas já estão lá desde o final do 
ano passado, e diz que se sente ainda mais envergonhado por ser do grupo do governo, em 
seguida agradece aparte. O vereador Jereco voltando com a palavra tece mais comentários 
sobre o assunto e após solicitar ao líder do governo na câmara nas suas reivindicações o 
orador agradece a parte. Com a palavra o vereador Coco que também cumprimenta os 
presentes, e cita sobre algumas pontes que já foram reformuladas, explicando ainda a 
dificuldade que se tem de conseguir madeira nesta época, mencionando ainda sobre outras 
ações realizadas pela prefeitura procurando assim amenizar esta situação, e após mais 
comentários sobre o assunto, o tribuno cita sobre as ações da Comissão Especial constituída 
para possiveis crimes ambientais na regiäo do Polo da empresa BBF, 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 estão 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 quimico que esta empresa está despejando na região acima 
citada. O tribuno informa ainda que também será apurado possiveis crimes ambientais no 
igarapé Jari, causado pela Empresa Dentauá SlA, que segundo denuncia, a referida empresa 
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, trazendo 
assim conhecimento sobre as deliberações já tomadas em reunião desta Comissaão, 
informando também aos nobres vereadores acerca do andamento desta Comissão Especial 
citando que devemos ter cautela neste processo uma vez que as empresas acima citadas 
fornecem inúmeros empregos a moradores deste municipio, contribuindo assim para o 
desenvolvimento económico local e após mais comentários sobre o assunto o orador 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Cesar Farias que também cumprimenta 
0s presentes cita sobre o seu requerimento que está na pauta, informando que está apenas 
renovando este requerimento solicitando para que os colegas vereadores aprovem a sua 
propositura, e em seguida comenta sobre o ramal da Tucuruvi que está com um perimetro 
intrafegável, assim como também um perimetro dentro do ramal da parcela D15 com D16 que 
também dão acesso as comunidades acima citadas. O tribuno comenta ainda sobre a vinda 
do presidente da Republica Jair Bolsonaro que fez a entrega de cerca de trinta mil títulos de 
terras e demais ações em prol dos municipios do nosso estado. Através de aparte o vereador 
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Enoc tece críticas ao Presidente da Republica, citando que nao se deixará ser enganado por 
politicagem, e que segundo suas palavras nós estamos sendo governado por um presidente 
fascista, havendo em seguida debate sobre o assunto. O vereador Cesar diz não entender o 
motivo de o vereador Enoc ser totalmente contra o Presidente da Republica ter enviado 
recursos para o nosso Estado, fazendo assim defesa ao presidente da Republica, 
mencionando ainda que o vereador Enoc não reconhece o trabalho do presidente da 
Republica, pelo fato do nobre colega ser da esquerda, pois o mesmo defende um partido da 
esquerda que apoia a invasão de terras, não concordando assim com as palavras do nobre 
vereador Enoc Galo, e parabeniza o lider do governo na Câmara por ter sido atendido com 
um dos seus requerimentos pelo poder executivo, agradecendo logo em seguida. A seguir usa 
da tribuna o vereador Nelson Lisboa líder da oposição na Câmara, comentando novamente 
sobre a questão da iluminação publica de nosso municipio, e cita novamente sobre as obras 
do meio fio desta cidade, mencionando que já se sente envergonhado como legislador do 
povo, em virtude desta obra que está sendo feita de má qualidade, e diz ao vereador Jereco 
que ponte não dá voto, pois o que dá voto é emprego, por isso o motivo das pontes não 
serem feitas da forma que se era pra fazer, citando que na maioria das vezes o vereador 
Adilson apresenta um discurso de secretario de obras, apresentando assim serias criticas ao 
governo municipal, citando que não tem como elogiar o governo, e após mais comentários 
agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Jander Cley lider do governo na 
Câmara, que após os devidos cumprimentos cita que como o novo líder do governo nesta 
Casa, tem como objetivo procurar solucionar os problemas apresentados dentro de um 
dialogo com todos, citando que de fato estamos a três anos sem um verão concreto e que 
isso dificulta a recuperação de pontes e ramais, e em relação ao requerimento solicitado pelo 
vereador Cesar cita sobre s dificuldades que se tem em colocar uma maquina no ramal nessa 
época de chuvas constantes, e cita que o governo está em busca de recursos para se fazer 
todas as pontes em concreto e após mais comentários sobre o assunto, o orador cita sobre a 
programação alusivo ao aniversario de nosso município, convidando assim todos os nobres 
colegas vereadores para participar deste evento, e depois de mais algumas palavras o orador 
agradece a oportunidade. Em prosseguimento e não havendo mais pronunciamento do 
plenário o senhor presidente faz o encaminhamento dos projetos de Lei n° 09, 10 e 11/2022 
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° 25/2022 de autoria da vereadora Monica Santana que depois de 
ouvido, o douto e soberano plenário e se aprovado for, que seja realizado por esta Casa 
Legislativa Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da lgreja Evangélica Assembleia de 
Deus em Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão; Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; Requerimento n° 26/2022 de autoria do vereador Cesar Farias 
que depois de ouvido, o douto e soberano plenárioe se aprovado for, seja oficiado a Exm2. 
S. Elisangela Paiva Celestino Prefeita Municipal de Concórdia do Pará, e ao senhor Edvaldo 
Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, para que através de medidas 
cabiveis providenciem a revitalização do ramal da Tucuruvi, na ladeira próximo ao senhor 
Dande, assim como também seja colocado aterro próximo ao tubo de escoação de agua nas 
parcelas D15 com D16 (perímetro do ramal que fica dentro do projeto de Dendê da BBF), 
sendo que essas vias dão acesso às comunidades acima citadas; Em discussão; sem 
discussão; em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n° 27/2022 
de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido, o douto e soberano plenário e se 



Camara Mun. de Concórdia do Parf 

ARR OVADO. 

Em: 

ESTADO DO PARÁ Presdente 

CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 
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 Conasrdia do Pará - PA 

aprovado for, seja oficiado a Exma. Sra 
Concórdia do Pará, juntamente com o Secretário Municipal de Meio Ambiente Marcos Antonio 
L. do Amaral, no sentido de que através de medidas cabíveis seja realizada a construção de 
uma Praça Pública no Bairro Mário Couto e que seja complementado com a implantação de 
brinquedos infantil na citada praça, espaço urbano, neste municipio de Concórdia do Pará; 
Em discussão; sem discussão; em votação; aprovado por unanimidade dos presentes 
Requerimento n° 28/2022 de autoria do vereador Antonio Edinaldo (Deka Alves) que depois 
de ouvido, o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exm. S 
Elisangela Paiva Celestino Prefeita Municipal de Concórdia do Pará, no sentido de que o 
mesmo por medidas cabiveis providencie a reposição (troca) de iluminarias públicas na Rua 
das Flores perimetro próximo a torre da Vivo (Bairro Novo), e que seja feito também os reparo 
das iluminarias queimadas das Ruas do Bairro Menino Jesus e Bairro Espanhol, espaço 
urbano nesta cidade de Concórdia do Pará; Em discussão; sem discussão; em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n° 29/2022 de autoria do vereador 
Enoc Conceição Galo que depois de ouvido, o douto e soberano plenário e se aprovado for, 
seja oficiado a lIma Sr. Secretária Municipal de Educação de Concórdia do Pará Carmem 
Lucia G. Santiago, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a 
implantação de Subestações de Energia Elétrica nas Escolas M. E. F. Aloisio da Costa 
Chaves, Cristo Libertador, Ulisses Guimarães, João Braga de Cristo, e Francisco Pires, para 
que seja instalado Centrais de Ar nas salas das escolas acima citadas; Em discussão; sem 
discussäo; 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 
exercicio 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 sessäo, 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, Jeremias Trindade 
Albuquerque (Jereco), Magnaldo Meneses de Andrade (Coco), e Nelson Lisboa da Silva. Foi 
lavrado a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa 
Diretora. 

Elisangela Paiva Celestino Prefeita Municipal de 

Sala das Sessões, da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 
Antonio Ribeiro da Silva em 05 de maio de 2022. 

Presidente 1 Secretário 2 Secretário 


