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ATA DA 11a SESSÄO ORDINÁRIA DO 3° PERIODO DA 9 LEGISLATURA DA C 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARA, REALIZADA EM 09 DE JUNHO.DE 2022. 

Camara Mun. de Concórdis do Pars 
APR OVA DO 

Em J A. 
Presidente: Bruno Pastana Feio 
1° Secretario: Isaias Conceição Nazaré 
2° Secretario: Monica Miranda Soares Santana- 

Fresiente 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 minutos da 
manha, 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 Cesar Farias a leitura de um texto bíblico, sendo lido no 
livro de Ezequiel cap. 44 vers 1. Após a referida leitura o senhor presidente faz a verificação
de quorum. 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° 

33, 38, 39, 40, 41 e 42/2022 de autoria de diversos vereadores desta Casa de Leis; Projeto 
de Lei n° 15/2022 de autoria do vereador Jander Cley da Silva Ferreira que Institui a Semana 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação no municipio de Concórdia do Pará e dá outras 
providencias, juntamente com mensagem; Oficio n° 057/2022-PMCPIGAB do Poder Executivo

Municipal em anexo projeto de Lei n° 16/2022 que inclui na Lei n° 142/1997, que dispõe sobre 
a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, a Criação da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Secretaria Municipal de Transportes e 
Transito e dá outras providencias; Oficio n° 039/2022 da Paróquia São Pedro e São Paulo 
informando a data da festa de São Pedro e São Paulo com inicio no próximo dia 26 de junho, 
solicitando ao mesmo tempo uma doação de um premio ou quantia em dinheiro para os 
bingos que irão acontecer durante o evento. 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 início a0 Grande Expediente concede a palavra 
aos senhores vereadores. Não havendo manifesto do plenário para o pronunciamento da 
palavra o senhor presidente faz o encaminhamento dos projetos de Lei n° 15 e 16/2022 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° 33/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvidoo douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exm Sra, 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 terraplanagem no Ramal do seu Rosa (Rod. PA 252, KM 03 Via 
Mãe do Rio) assim como também seja implantado tubos sobre o igarapé Inhanga no mesmno 

ramal, espaço rural do municipio de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão; Em 
Votação, aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n° 38/2022 de autoria do 
vereador Cesar Farias 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 Transportes, no 
sentido de que seja feita a construção em alvenaria da estrutura de sustento da caixa de agua do Sistema de Abastecimento de água Potável da Comunidade Nova Aurora, espaço rural, 
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municipio de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão; Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; Requerimento n° 39/2022 de autoria do vereador Deka Alves que 
depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exm" Sr 

Prefeita Municipal, de Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, para que nos termos 
regimentais, seja implantado duas Casas da Cidadania, para a realização de emissão da 
Carteira de ldentidade e da Carteira de Reservista àqueles que ainda não possuem este(s) 
documento(s), sendo uma Casa no espaço urbano da cidade e outra ao longo da Transjutaí 
(Baixo Bujaru). Em discussão; sem discussäo; Em votação; aprovado por unanimidade dos 

presentes; Requerimento n° 40/2022 de autoria do vereador Jeremias Trindade (Jereco) 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 cabiveis providenciem a construção de uma nova ponte que passa sobre igarapé 
Ipanema, na comunidade do lpanema (próximo a casa do "alemão" Ramal do Ipanema, 
espaço rural, municipio de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão; Em votação, 
aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n° 41/2022 de autoria do vereador 
Bruno Pastana e subscrito pelos demais vereadores presentes nesta sessão, requerendo nos 
termos do Regimento Interno desta Casa, que após ouvido o douto e soberano Plenário, seja 
registrado nos Anais desta Casa a presente proposição que envia Votos de Pesar aos 
familiares do senhor Edson dos Santos Nazaré (Conserva), que veio a falecer no dia 01 de 
junho de 2022. Em discussão; sem discussão; Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes; Requerimento n° 42/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana e subscrito pelos 
demais vereadores presentes nesta sessão, requerendo nos termos do Regimento Interno 
desta Casa, que após ouvido o douto e soberano Plenário, seja registrado nos Anais desta 
Casa a presente proposição que envia Votos de Pesar aos familiares da senhora Risoleta de 
melo Guimaräes, que veio a falecer no dia 08 de junho de 2022. Em discussão; sem 
discussão; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Parecer n° 08/2022 da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise do Projeto 
de Lei n° 12/2022 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° 05/2022 da Comissão de Política 
Urbana e Rural, Obras e Serviços Público e Meio Ambiente que após estudo e análise do 
Projeto de Lei n° 12/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja 
encaminhado ao plenário para sua votação. Em discussã0; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 12/2022 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras 
providencias à pessoa da senhora Ana Selma Melo Oliveira. Em discussão; sem discussão 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer n° 09/2022 da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 
13/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
encaminhado ao plenário para sua votação. Em discussäo; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 13/2022 de autoria do vereador 
Bruno Pastana 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. 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 



ESTADO DO PARÅ 
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 Concórdia do Pará - PA 

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 10 horas e 30 minutos, na qual além da Mesa acima referida compareceram os 
seguintes Senhores Vereadores; Antonio Edinaldo Alves de Lima (Deka Alves), Cesar de 
Souza Farias, 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, 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 09 de junho de 2022. 

Presidente 1° Secretário 2° Secretário 
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