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Aos trinta 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 inicio a esta sessão ordinária, 
solicitando em seguida a vereadora Monica Santana a leitura de um texto biblico, sendo lido 
no livro de Salmos 103 vers 1. 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° 

47/2022 de autoria do vereador Cesar Farias. A seguiro 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 ao Grande Expediente concede a palavra 
aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Deka Maciel que após os devidos 
cumprimentos cita sobre esta última sessão ordinária desse trimestre, e em seguida comenta 
sobre a pauta desta sessão, tecendo assim comentários sobre os seus requerimentos que 
foram votados neste primeiro semestre, solicitando para que o poder executivo não engavete 
os requerimentos dos vereadores, pois quando isso acontece prejudica o andamento. dos 
trabalhos em prol da melhoria de beneficios do povo concordiense, e após mais comentários 
sobre o assunto o orador agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Coco que 
também cumprimenta os presentes e cita sobre algumas ações realizadas durante esse 
primeiro semestre, mencionando ainda sobre uma reunião com a empresa BBF para que em 
parceria com a prefeitura seja realizada uma limpeza nos ramais do municipio, achando 
bastante interessante esse dialogo de parceria, e após mais comentários sobre o assunto o 
tribuno comenta ainda sobre o projeto de lei n° 06 do poder executivo que estava paralisado 
nas comissões permanentes da Casa, mas que após uma reunião com a prefeita Elisangela 
chegou-se a um acordo para que o projeto fosse votado, sendo assimliberado pelas 
comissões ara ser votado nesta sessão, e após mais comentários sobre o assunto o orador 
agradece a oportunidade. em seguida usou da palavra a vereadora Monica Santana que 
após os devidos cumprimentos agradece pelos trabalhos realizados por esta Casa de Leis em 
prol do desenvolvimento municipal, agradecendo ainda pelos seus requerimentos aprovados 
pelos demais colegas vereadores agradecendo logo em seguida a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Enoc Galo que também cumprimenta os presentes e comenta sobre o 
projeto de lei n° 06 que será votado nesta sessão, enfatizando que será de grande beneficio à 
classe de servidores contemplados por este projeto, e após mais comentários sobre o assunto 
o orador agradece a oportunidade. a seguir usa da palavra o vereador Jereco que também 
agradece a parceria dos demais colegas vereadores na aprovação de seus requerimentos aoo 
longo deste primeiro semestre legislativo e após mais comentários o orador agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Adilson Londres que também cumprimenta os 
presentes e cita sobre os trabalhos realizados em especial na sua região onde destacou que 
juntamente com o vereador Jereco os mesmos se tornaram responsáveis pelas melhorias da 
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sua região na qualidade de representante do povo, agradecendo assim ao poder executivo 

pelas obras realizadas na sua região e depois de mais algumas palavras agradece a 

oportunidade. Com a palavra o vereador Isaias Conceição que também cumprimenta os 

presentes e cita sobre o encerramento deste periodo legislativo enfatizando que mesmo em 

recesso os vereadores continuam trabalhando em prol do desenvolvimento municipal, 
mencionando ainda das suas atividades como legislador municipal e depois de mais algumas 

palavras o orador agradece a oportunidade. Em continuação usa da palavra o vereador Cesar 

Farias que após os devidos cumprimentos cita sobre o seu requerimento que está na pauta e 

em continuação cita sobre alguns maquinários da prefeitura que precisam de manutenção, 

para que assim esses maquinários possam trabalhar ativamente na recuperação dos ramais 

de nossO município e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. em 

prosseguimento usa da palavra o vereador Jander Cley líder do governo na Camara, que 

também cumprimenta os presentes e cita sobre o projeto de lei n° 06/2022 do poder executivo 

que estava paralisado nas comissões permanentes da Casa mas que após uma reuniäo com 

a prefeita municipal o projeto será finalmente colocado em pauta para votação. Em relação 
aos requerimentos citados pelo vereador Deka o mesmo cita que a demanda de requerimento 

emitido por esta Casa é muito grande, impossibilitando assim do poder executivo executar 

essas ações, citando que desde o inicio do seu mandato a prefeita procura caminhar em 

união com todos os vereadores desta Casa, e em continuação apresenta uma planilha de 

ações da gestão da prefeita municipal, juntamente com o relatório das ações já realizadas 

nesse primeiro semestre pelo poder executivo, enfatizando que trabalhos estão sendo 
realizados para melhorar a vida de nossa população e depois de mais algumas palavras o 
orador agradece a oportunidade. Em prosseguimento usa da palavra o vereador Nelson 
Lisboa líder da oposição na Câmara que após os devidos cumprimentos comenta sobre a 

plenária presente aproveitando o ensejo e convidando os presentes para uma ação que será 
realizada na comunidade da Vila do Cravo com a realização de diversos serviços sociais para 
a comunidade e se dirigindo ao lider do governo, cita que a leitura do relatório feita pelo 
vereador Jander foi muito bonita mas que isto não coincide coma realidade, citando como 

exemplo a área da saúde mencionando a caréncia que há no atendimento à saúde no 

município, e em continuação cita sobre os requerimentos apresentados nesta Casa de Leis, 
citando que a maioria dos requerimentos apresentados pelos vereadores da oposição são 
serviços básicos, tais como melhorias na iluminação pública, mencionando ainda que espera 

que as próximas obras que serão realizadas pelo poder executivo não seja igual a obra da 

revitalização da frente de nossa cidade que segundo o orador este serviço "é uma vergonha 

para todos nós", em virtude da má qualidade desta obra, citando ainda que deveria ser criada 
nesta Casa uma CPI para investigar para onde vai os recursos arrecadados pela iluminação 

publica e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade, havendo em seguida 
um debate entre o vereador Nelson Lisboa e o vereador Coco acerca das ações realizadas no 
municipio pelo poder executivo. O presidente da Casa também se manifestando no debate 
cita que já foi testado o grupo politico que o vereador Nelson defende, citando que nåo se 
pode ludibriar ou enganar o povo com palavras persuasivas, mencionando que o discurso do 
vereador Nelson näo tem sentido e que determinados argumentos foge do debate técnico 
desta Casa, havendo em seguida um pinga fogo envolvendo os vereadores Nelson Lisboa, 
Magnaldo Meneses e o vereador bruno Pastana, os quais debateram acerca da ideologia 
politica que cada um defende. Após os ânimos terem se acalmados e n�o havendo mais 
pronunciamento do plenário o senhor presidente faz o encaminhamento do Projeto de Lei ne 
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20/2022 para as comissões competentes da Casa para estudo e análise do citado projeto, e 

em seguida o senhor presidente dá início a Ordem do Dia, solicitando ao primeiro secretário a 

leitura da matéria em pauta; Requerimento n° 47/2022 de autoria do vereador Cesar Farias 

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 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 na 

Comunidade de Nova Redenção e que seja complementado com a implantação de 

brinquedos infantil na citada praça, espaço rural, neste município de Concórdia do Pará. Em 

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

13/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 

do Projeto de Lei n° 11/2022 que dispoe sobre a LDO 2023 é de parecer favorável pela sua 

constitucionalidade e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para sua votaç�o. Em 

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

02/2022 da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização que após estudo e análise do 

Projeto de Lei n° 11/2022 que dispõe sobre a LDO 2023 é de parecer favorável pela sua 

aprovação e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para sua votação juntamente com 

Emendas Aditivas apresentada. Em discussão:; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Emenda Aditiva n° 01/2022 ao Projeto de Lei n° 11/2022, que dispõe 

sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do Município de Concórdia do Pará para o 

exercício de 2023 - LDO 2023 e dá outras providências, apresentada pela comissão de orçamento 

finanças e fiscalização, que solicita para que seja adicionado as seguintes emendas; Adicionar na 

Ação 0160 Meio Ambiente; Implantação do Programa Coleta Seletiva; Adicionar na Ação 0024 

Agricultura; Reformulação do Organograma Funcional como a criação de uma diretoria de Aquicultura 
e pesca e incentivo à criação de pequenos animais. Adicionar na Ação 0078 - Educação; Construção 

da Escola de M.E.F. na comunidade Nova Esperança. Adicionar na Ação 0164 Educação; 
Construção da Usina de geração de energia fotovoltaica compartilhada. Em discussão; com a palavra 
o vereador Magnaldo Meneses Relator da Comissão de Orçamento e Finanças que em meio a suas 

palavras justifica a apresentação das emendas a LDO 2023, mencionando que essas emendas visam 
oferecer à populaç�o concordiense melhor qualidade de vida com benefícios nas áreas da agricultura, 
meio ambiente e educação. Em votação a Emenda Aditiva: aprovada por unanimidade dos 

presentes. Projeto de Lei n° 11/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe a 

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do Município de Concórdia do Pará para o 

exercicio de 2023 - LDO 2023 e dá outras providëncias. Em discussão; com a palavra o 

vereador Magnaldo Meneses relator da Comissão de Orçamento, que em meio a suas 

palavras enfatiza sobre a importância da aprovação deste projeto para o município, pois no 

texto da mensagem do projeto, o poder executivo destaca que o reconhecimento do estado 
de calamidade pública, decorrentes da decretação da situação de calamidade pública e de 

emergência, decretados pelos entes federativos, nos três níveis do governo, dispensa o 

atingimento da meta de resultado primário, assim como outros limites e condições exigido na 

LDO de 2023, nos termos do artigo 65 da LRF. Porem tal faculdade somente se aplica 

enquanto perdurar a situação de execução, que vai depender da cessação da situação de 

emergência e calamidade. O relator da comissäo lembra ainda que no artigo 1° da citada lei é 
contemplada as diretrizes de gestão do Governo Municipal para o período de 2023, entre elas 

as metas fiscais, as prioidades da administração municipal e as estruturas orçamentarias, e 
depois de mais algumas palavras o orador agradece a oportunidade. Em votação o citado 
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projeto de lei; Aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer n° 14/2022 da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos Projetos de Lei n° 17 e 
18/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os mesmos sejam 
encaminhados ao plenário para sua votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer n° 06/2022 da Comissão de Politica 
Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente que após estudo e análise dos 
Projetos de Lei n° 17 e 18/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos 
sejam encaminhados ao plenário para sua votação. Em discussão, _sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 17/2022 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e da 

outras providencias à pessoa da senhora Regina Abreu dos Santos. Em discussão sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 18/2022 
que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização 
fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Rafael Rodrigues de Abreu. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer n 
15/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei n° 06/2022 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° 03/2022 da Comissão de 
Orçamento Finanças e Fiscalização que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 06/2022 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° 06/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe 
sobre a Incorporação de Vantagens Permanentes Remuneratórias de Servidores Efetivos do 
Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais da Administraçãão 
Centralizada do Município de Concórdia do Pará, no ámbito do Poder Executivo e dá outras 
providencias. Em discussão; com a palavra o vereador Magnaldo Meneses Relator da 
Comissão de Orçamento e Finanças mencionando que este projeto já está a algum tempo nas 
comissões para análise e que a análise foi parada temporariamente em virtude de alguns 
ajustes que ainda deveriam ser feito entre o executivo e a classe de servidores beneficias, 
sendo que esta Lei trata sobre o PCCR da Administração centralizada e estabelece que as 
vantagens remuneratórias percebidas há cinco anos ou mais pelos servidores efetivos, 
vinculados à Lei n° 242/2005 passam a integrar o vencimento básico da carreira do servidor a 
partir do mês subsequente a sua publicação esclarecendo que a incorporação das vantagens, 
vem atender reivindicações dos servidores efetivos representados ou não por entidade 
representativa sindical, e que de fato vem ocasionando perdas consideráveis àqueles que 
estão querendo ser assistidos pelo Regime Geral de Previdência Social, bem como aos que 
ainda irão completar o tempo de serviço ou idade necessária para requerer a aposentadoria, 
portanto disse o orador, é uma lei bastante esperada pelos servidores da administração 
municipal parabenizando assim o poder executivo por esta atitude. Em discussão o citado 
projeto; Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento n° 01/2022 da Comissão 
Especial criada através da Resolução n° 01/2022 com a finalidade de apurar denúncia 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, que 
requer de acordo com o art. 81 do Regimento Interno desta Casa de Leis, prorrogação de 
prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do Relatório Final da 
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citada comissão. Em discussão; Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses membro e 
relator da Comissão que tece comentários sobre o andamento dos trabalhos desta Comissão 
e que a justificativa para a alteração de prazo se dá em virtude da demanda de trabalho que 
ainda será necessário realizar, visto que não foi posslvel concluir todas as diligencias 
necessárias no prazo de 60 dias. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
presidente da Casa informa que será baixado Portaria prorrogando o prazo requerido pela 
citada comissão. Esgotada a pauta da Ordem do Dia, dá-se início à Explicação Pessoal pelo 

tempo restante da Sessão para a manifestaç�o de Vereadores sobre atitudes pessoais 
assumidas durante a Sessão ou no exercicio do mandato. Não Havendo manifestaçao na 
Explicação Pessoal, o senhor presidente convida todos os presentes para a sessão solene de 

encerramento deste periodo legislativo que será realizado logo a seguir, e declara que.nao 
havendo mais nada a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu témino ás 12 horas 
e 10 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 Sessões, da Càmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 

Antonio Ribeiro da Silva em 30 de junho de 2022. 

tue 

Presidehte 1° Secretário 2° Secretário 


