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ATA DA 12a SESS�O ORDINÁRIA DO 3° PERIODO DA 9 LEGISLATURA DA C 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARA, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022. 

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

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 

minutos da manhá, 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 sessåo 
ordinária, solicitando em seguida ao vereador Magnaldo Meneses a leitura de um texto 
biblico, sendo lido no livro de Salmos 106 vers 1-3. 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° 43, 44, 45, 46/2022 de autoria de diversos vereadores desta Casa de Leis; 
Oficio n° 069/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal que solicita a esta Casa 
Legislativa a devolução do projeto de Lei que dispõe sobre o desmembramento e criação das 
Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Transportes e Transito 
(projeto de Lei n° 16/2022); Oficio n° 070/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal em 
anexo Projetos de Lei n° 17 e 18/2022 que dispÑe sobre autorização para alienar imóvel 
urbano para fins de regularização fundiária a pedido da senhora Regina Abreu dos Santos e 
do senhor Rafael Rodrigues de Abreu, juntamente com mensagens em anexo; Projeto de Lei 
n 19/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que denomina o posto de saúde da 
Vila Comissário. 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 Enoc Galo que após os devidos cumprimentos cita sobre algumas 
obras que estão sendo realizadas na sua comunidade justificando assim os motivos que fez 
paralisar essas obras, mas que agora com a chegada do verão estão em pleno andamento. O 
orador tece comentários relativo a prisão do ex Ministro da Educação, por atos de corrupção, 
derrubando assim a tese de que este governo era sem corrupção, comentando ainda sobre 
outros assuntos relacionados a política nacional, enfatizando no final do seu discurso criticas 
sobre o atual governo do nosso país, e que segundo suas palavras atualmente existem mais 
de cem milhões de brasileiros passando fome, e após fazer novamente duras críticas ao 
governo Bolsonaro orador agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Jeremias 
Trindade (Jereco), que após os devidos cumprimentos deixa sua indignidade pela atual 
situação das pontes da comunidade do lpanema e da comunidade Castelão que se 
encontram em situações precárias, trazendo assim grandes transtornos aos moradores da 
comunidade e aos alunos da rede de ensino escolar, solicitando assim ao lider do governo na 
Câmara para que olhe com mais atenção para esta regiäão, providenciando a reforma das 
pontes acima citadas. E após mais algumas palavras agradece a oportunidade. a seguir usa 
da palavra o vereador Cesar Farias que também cumprimenta os presentes e cita sobre seu 
requerimento que está na pauta, citando que já havia apresentado esta propositura a um ano 
atrás e que até agora nada foi feito fazendo assim defesa de sua proposição, enfatizando que 
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dificilmente os requerimentos dos vereadores da oposição são realizados pelo executivo, 
solicitando ao lider do governo na Câmara para que tome as devidas providencias sobre os 

requerimentos apresentados. O orador comenta sobre a fala do vereador Enoc que agride 
fortemente o governo Bolsonaro citando sobre a corrupção provada pelo Ministério público do 

governo Lula, fazendo assim defesa ao governo Bolsonaro, havendo em seguida um debate 
entre o vereador Cesar e o vereador Enoc acerca do governo político de nosso pais. O 

vereador Cesar Farias comenta que não adianta somente discutir política, mas que é 

necessário agir em prol de trazer soluções em especial para o nosso município e em seguida 

agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses (Coco) que também 
Cumprimenta os presentes e cita sobre algumas ações que estão novamente sendo realizadas 
tais com0 vários cursos de aprendizagem que estavam parados em virtude da pandemia do 

Covid 19, comentando assim sobre as ações que foram realizadas recentemente formando 
novos profissionais em nosso municipio. O orador parabeniza o nobre colega Adilson Londres 
pelo evento realizado na sua comunidade, tecendo assim grandes elogios ao nobre colega,e 
em seguida agradece ao secretário de Obras e a Prefeita Municipal pela restauração da ponte 

do km 12, enfatizando da obra já realizada, citando ainda que em nenhum momento os 
moradores da regiäo ficaram sem acesso pelo referido ramal. Em seguida o orador comenta 
ainda sobre o preço do combustivel que é pago a preço do dólar americano, fazendo com que 
o combustivel esteja em um preço absurdo, fazendo assim um discurso em apoio aos 
candidatos do PT nas próximas eleições. Após mais algumas palavras o orador agradece a 
oportunidade. Em continuação usou da palavra o vereador Adilson Londres que após os 
devidos cumprimentos agradece aos colegas vereadores que se fizeram presentes no seu 
aniversário, enfatizando assim desta festa na sua comunidade que já se tornou tradicional na 
sua região, e cita sobre as pontes citadas pelo nobre colega Jeremias se comprometendo que 
as pontes com certeza serão recuperadas em breve, concordando que é dever de fato do 
vereador Jeremias cobrar a recuperação de pontes e ramais de sua regiäo, citando também 
sobre a recuperação do ramal Transjutai, fazendo em seguida um discurso acerca das ações 
que estão sendo realizadas e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. a seguir 
usa da palavra o vereador Isaias Conceição que após os devidos cumprimentos cita que nos 
últimos quinze dias os holofotes da política estão direcionadas à sua pessoa, e que por ser 
um representante político, acredita que deve uma explicação publica a comunidade 
concordiense, citando primeiramente sobre uma ação social que estará ocorrendo na sua 
comunidade pela ALEPA, proporcionando assim grandes beneficios às comunidades da sua 
região, mencionando sobre algumas fotos publicadas nas redes sociais onde o mesmo 
aparece ao lado de alguns vereadores da oposição, e que por este motivo surgiu vários fake 
News, onde dizem que o mesmo traiu o seu grupo politico, simplesmente pelo motivo de 
haver conseguido um grande benefício na área da saúde para a sua comunidade, tecendo 
assim um discurso sobre esta ação de politicas públicas na sua região, citando que suas 
polemicas são internas, dentro do seu partido, simplesmente por não apoiar um candidato do 
seu partido politico, demostrando assim sua indignação por determinadas atitudes de alguns 
do seu governo, ressaltando que não precisava dar justificativas à suas ações, pois o povo de 
sua região conhece o seu perfil, mencionando que conseguir ações de políticas públicas 
significa se vender , o mesmo já n�o conseguirá entender determinadas coisas, pois com um 
mandato eleito pelo povo não irá cruzar os seus braços em prol de conseguir beneficios para 
a sua região, enfatizando que podem o chamar do que quiserem, mas ressalta que não irá 
deixar de correr atrás de benefícios para a sua comunidade e religiaão, parabenizando o 
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vereador Adilson Londres pela sua postura diante dos comentários surgidos contra sua 
pessoa, reafirmando assim a sua união com a prefeita municipal, mas ressalta que náo se 
prende a partido politico, agradecendo assim aos vereadores Nelson Lisboa, Cesar Farias e 
Deka Alves pela grande ajuda que os mesmo proporcionaram às ações que estarão sendo 
realizado na sua regiäo, e após mais comentários sobre o assunto, o orador agradeceu a 

oportunidade. o presidente da Casa parabeniza o vereador Isaias pelos seus esclarecimentos 
citados no seu discurso, enfatizando que se a estratégia do nobre vereador estiver correta o 
mesmo terá êxito, caso contrário, o mesmo poderá também ter percas. A seguir a palavra é 
concedida ao vereador Deka Alves que após cumprimentar os presentes cita sobre o seu 
requerimento que está na pauta, solicitando assim apoio dos demais colegas vereadores na 

aprovação na sua propositura. O orador em seguida cita sobre a fala do vereador lsaias, 
parabenizando-o pela sua sinceridade, citando que agora está conhecendo melhor o nobre 
colega, passando a ter mais admiração por sua pessoa, mencionando que as ações sOciais 
são de grandes benefícios ao povo concordiense. O orador comenta ainda que concorda com 
as palavras do vereador Adilson quando disse que a sua principal preocupação é com o 
nosso municipio, em especial na área da saúde, e infraestrutura onde constantemente recebe 
reclamações da população, e após mais comentários sobre o assunto o orador agradecea 
oportunidade. em prosseguimento usa da palavra o vereador Nelson Lisboa 
oposição na Câmara, que demostra a sua alegria em estar novamente nesta Casa debatendo 
politicas públicas, mencionando que no seu entendimento o motivo de trazer para esta Casa 
debates relacionados ao governo Bolsonaro é exclusivamente para deturpar a sua imagem, 
relembrando que no governo do PT foi realizado o maior assalto no pais, e se dirigindo ao 
vereador Enoc, cita que o mesmo defende o grupo de quanto pior melhor, mencionando sobre 
a ação realizada pelo grupo que defende ações contra a familia brasileira, quando 
recentemente um vereador do PT teve o seu diploma cassado por haver invadido uma igreja 
através de manifestação, e após comentar sobre o assunto o orador cita que o vereador Enoc 
não comenta sobre os postos de saúde do nosso municipio que estão constantemente com 

falta de medico e remédio para a população concordiense, se esquecendo assim dos 
problemas do nosso municipio. O orador parabeniza o nobre colega vereador Isaias 
Conceição pela sua fala, enfatizando que fomos eleitos justamente para lutar em prol de 
melhorias do povo concordiense, citando que não estäo fazendo ação "eleitoreira", mas sim 
para trazer beneficios através de apções realizadas em diversas comunidades do nosso 
municlpio, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da 
palavra o vereador Jander Cley lider do governo na Câmara, que após o devido cumprimento 
cita sobre o trabalho das Comissões permanentes da Casa que estão atuando com 
dinamismo nos estudos e análises dos projetos apresentados, contribuindo assim nos 
trabalhos desta Casa de Leis. O orador parabeniza o vereador Adilson Londres pelo evento 
realizado na sua comunidade, e em seguida cita sobre as ações do poder executivo que estão 
sendo realizadas, mencionando que na última sessão deste período legislativo o mesmo 
estará apresentando um relatório das ações realizadas pelo governo Elisangela nos três 
meses de administração, citando que não entrará no mérito da discussão do governo nacional 
e depois de mais algumas palavras. 
pronunciamento do plenário o senhor presidente faz o encaminhamento dos Projetos de Lei n° 
17, 18 e 19/2022 para as comissões competentes da Casa para estudo e análise dos citados 
projetos, e solicita ainda às comissões permanentes da Casa para que façam a devolução do 

Projeto de Lei n° 16/2022 de autoria do poder executivo que na solicitação da devolução 

lider da 

orador agradece a oportunidade. Não havendo mais 
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justifica as contenções de gastos, tendo em vista que as secretarias requerem além dos 
gastos com pessoal, outras despesas de custeio e de investimento. Após ter o pedido 
atendido com a devolução do citado projeto, o senhor presidente dá inicio a Ordem do Dia, 
solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Requerimento n° 43/2022 de 
autoria do vereador Deka Alves 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 o mesmo envide os esforços necessários para que seja 
realizado a pavimentação asfáltica com drenagem na Comunidade Vila Nova Inácia, 
(Transjutai) assim como também seja construído uma Quadra de Esporte na citada 
Comunidade, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão; Emn 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento n° 44/2022 de autoria do 
vereador Cesar Farias que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, 
seja oficiado a Exm3 Sra. Prefeita Municipal, de Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, 
juntamente com o SAAE (Serviço Autônomo de Agua e Esgoto) do nosso municipio, no 
sentido de que seja feita a ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua Potável do 
Bairro Mário Couto, espaço urbano, municipio de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 
discussão; Em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento n° 45/2022 
de autoria do vereador Bruno Pastana que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se 
aprovado for, seja oficiado a Exm Sra. Prefeita Municipal, de Concórdia do Pará Elisangela 
Paiva Celestino, juntamente com a Se. Secretária Municipal de Educação Carmem Lucia 
Guimarães no sentido de que através de medidas cabiveis seja implantado Sistema de 
Climatizadores de Ar (Centrais de Ar) nas salas de aula da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Francisco Pires (Rod. PA 140 KM 11 Vila Comissário), espaço rural do 
município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão; Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento n 46/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana 
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, juntamente com a Se 
Secretária Municipal de Educação Carmem Lucia Guimarães no sentido de que através de 
medidas cabiveis seja feito a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Raimunda Paiva localizada no Bairro Novo, espaço urbano, e dependências 
administrativas. Em discussäo; sem discussão; Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Parecer n° 10/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que 
após estudo e análise do Projeto de Lei n° 14/2022 é de parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que o mesmo0 seja encaminhado ao plenário para sua votação. Em 
discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer n 
02/2022 da Comissão de Saúde e Trabalho que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 
14/2022 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° 14/2022 de autoria do vereador Jander Cley da 
Silva Ferreira que institui o Programa Farmácia Solidária no municipio de Concórdia do Pará e 
dá outras providências. Em discussão. Com a palavra o vereador Jander Cley que faz defesa 
a este projeto enfatizando que é do conhecimento de todos que em nossa cidade há um 
grande número de pessoas carentes que não dispõem de valores financeiros para custear seu 
tratamento médico e este projeto proporcionará uma qualidade de vida a estas pessoas, e 
ainda, evitará que muitos pacientes retornem ao atendimento médico, já que conseguiram 
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através de recebimento de medicamentos feito pela Farmácia, mencionando ainda sobre o 
descarte irregular, e que desta forma o projeto visa que a comunidade possa dar destinação 
as medicações sem uso, antes da perda pela validade, ou que sofram com a destinação 
incorreta, pela falta de conhecimento do local para a logistica reserva. O autor da propositura 
cita ainda que projetos iguais a este tem se espalhado por diversos Estados e Municipios 
brasileiros, dada a sua relevância e importância social, e que por esse motivo foi tomado a 
iniciativa de trazer para nossa cidade essa propositura, agradecendo assim o apoio das 

comissões que analisaram a matéria. Em votação o projeto de lei n° 14/2022; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Parecer n° 11/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação de Leis que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 15/2022 é de parecer 
favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para sua 
votação. Em discussão; sem discussäo. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Parecer n° 04/2022 da Comissäo de Educação, Cultura e Política Social que após 
estudo e análise do Projeto de Lei n° 15/2022 é de parecer favorável pela sua aprovaçao e 

que o mesmo seja encaminhado ao plenário para sua votação. Em discussão; sem discussão. 
Em votaç�o; aprovado por unanimidade dos presentes. 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 providências. Em 
discussão; com a palavra o vereador Jander Cley, autor da proposição, que em meio a suas 
palavras cita que atualmente, a sociedade se encontra na chamada Era do Conhecimento, o 
que implica um tipo societário organizado, potencializado pela globalização, pela urbanizaç�ão, 
pelo aumento da complexidade das interações humanas, pela mudança permanente 
impactada pelo desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento tecnológico, uma das 
tendências estruturantes do século XXI, é resultado do investimento em ciência, tecnologia e 
inovação, e que investimento em ciência, tecnologia e inovação é fundamental para o alcance 
do desenvolvimento social e econômico, e para isso, é importante a percepção e o 
envolvimento dos vários segmentos da sociedade como o setor produtivo, o setor promotor do 
conhecimento (escolas, institutos e universidades) e o governo, que é responsável por 
articular todos e apoiá-los. O autor da propositura ainda faz destaque ao ano de 2022 que é o 
"Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e inovação no Brasil", tema 
escolhido para a 19a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2022 que ocorre 
anualmente na terceira semana de outubro. Em votação o citado projeto; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Ato continuo o senhor presidente solicita às comissões 
competentes da Casa para que deliberassem ainda nesta sessão sobre o projeto de lei n° 
19/2022, em virtude de que o posto de saúde da Vila Comissário será inaugurado ainda no dia 
de hoje, enfatizando assim para o projeto que denomina o nome do citado posto também seja 
votado nesta sessão. A proposta foi colocada em votação, sendo aprovada pelos vereadores 
presentes, sendo que ato continuo o senhor presidente concede um intervalo de dez minutos 
para que as comissões permanentes da Casa emitam parecer ao projeto de lei n° 19/2022. 
Expirado o prazo de tempo cedido pela mesa diretora, o senhor presidente solicita ao primeiro 
secretário a leitura do parecer apresentado pela comissão. Parecer n° 12/2022 da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 
19/2022 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. Projeto de Lei n° 19/2022 de autoria do vereador 
Bruno Pastana Feio que dispõe sobre a Denominação do Posto de Saúde localizada na Vila 
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Comissário e dá outras providências, que passa denominar-se "Posto de Saúde Cinéia 
Perdigão Mendonça". Em discussão; com a palavra o vereador Bruno Pastana que cita sobre 
a importância do referido posto ter essa denominação, citando que a senhora Cinéia 
Mendonça "im memoriam" prestou grandes serviços para a municipalidade de Concórdia do 
Pará nas áreas da educação e religiosidade, e que nascida e criada na Vila Comissário a 
senhora Cineia exerceu a função professora de escola da Vila Comissário sendo ainda 
agricultora familiar na citada comunidade, considerando portanto justo a referida homenagem 
com a denominação do seu nome. Em votação o citado projeto; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Esgotada a pauta da Ordem do Dia, dá-se início 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 sess�o, sendo 
o seu témino ás 12 horas e 15 minutos, na qual além da Mesa acima referida compareceram 
os seguintes Senhores Vereadores; Adilson da Silva Londres, 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. Foi lavrado a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 
membros da Mesa Diretora. 

Sala das SessQes, da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 

Antonjó Ribeiro da Silva em 23 de junho de 2022. 

ovuen Muanoe S.Sunleno 
2 Secretário Presidente 1 Secretário 


