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Camara Mun. de Concórdia do Par A OVA DO 
Em8 Presidente: Bruno Pastana Feio 

1° Secretario: Isaias Conceição Nazaré 
20 Secretario: Monica Miranda Soares Santana 

rESidEnYe 
Aos onzé dias do mês de agosto 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 inicio a esta sessão ordinaria, 
solicitando ao vereador Enoc Galo a leitura de um texto biblico, sendo lido no livro de Ezequiel 
cap. 3 vers. 18-. Após a referida leitura o senhor presidente solicita ao primeiro secretário 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° 48, 49, 50, e 51/2022 de autoria de diversos vereadores legislativos; Oficio 
n° 073/2022/GAB/PMCP do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei n° 20/2022 
que Dispõe sobre Reajuste dos Cargos Ocupacionais dos Incisos I, I1, I, IV, V, VI e VIl do art. 
11 da Lei n° 581/2012, dos Servidores de Cargos Efetivos e de Comissão do Plano de Cargos 
e Salários dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio 
de Concórdia do Pará, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providencias, juntamente 
com mensagem; Oficio n° 112/2022/SEMED do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto 
de Lei n° 21/2022 que dispõe sobre o novo Plano Municipal da Educação (PME) e dá outras 
providências, juntamente com mensagem; Projeto de Lei n° 22/2022 de autoria do vereador 
Enoc Conceição Galo que institui o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos 
(PFAH) para alunas da rede pública de educação e mulheres em estado de vulnerabilidade 
social; Oficio n° 083/2022-PMCPIADM do Poder Executivo Municipal informando a senhora 
Elenice Arestides dos Santos como a nova Chefe de Gabinete. A seguir o senhor presidente 
coloca sobre a mesa as atas pendentes para apreciação dos senhores vereadores. Após a 
leitura das atas o senhor presidente coloca as mesmas em votação, sendo todas aprovadas 
por unanimidade dos presentes. Em continuação 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 esta primeira sessão ordinária deste novo 
periodo legislativo, mencionando em seguida sobre varias ações realizadas pelo poder 
executivo em especial na área da educação, parabenizando assim a administração municipal 
pelas ações realizadas, enfatizando ainda que se coloca a disposição dos demais colegas 
vereadores neste novo período legislativo agradecendo logo em seguida. Com a palavra o 
vereador Magnaldo Meneses que após os devidos cumprimentos cita sobre o relatório final 
que será apresentado em breve acerca das apurações dos possiveis crimes ambientais 
ocorridos em nosso municipio, enfatizando que a Comissão Especial criada nesta Casa estará 
em breve encerrando este trabalho, e em seguida o orador informa que a PEC da área da 
saúde que trata do piso salarial estará sendo aprovada em breve no Congresso Nacional 
agradecendo logo em seguida. Em continuação usa da palavra o vereador Cesar Farias que 
também cumprimenta os presentes e cita sobre os seus requerimentos que estão na pauta, 
solicitando apoio dos demais colegas vereadores na aprovação de sua propositura, e em 
seguida o orador cita sobre uma solicitação sua feita no ano passado acerca da recuperação 
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de um determinado ramal, sendo queo serviço feito foi de péssima qualidade, pois o mesmo 
foi chamado pelos moradores da região, solicitando para o serviço seja feito novamente com 
qualidade, e em continuidade cita sobre a sua solicitação dos bancos de madeiras dos postos 
de saúde do municipio, mas que até agora não foi atendido, citando que é falta de 
compromisso a gestão não atender suas solicitações, e em continuação o orador cita sobe a 
questão dos ACS do nosso município, citando que não está sendo pago na integra o valor do 

recurso destinados aos agentes de saúde, citando ainda sobre os recursos que entraram na 
saúde municipal, indagando 
parlamentar, pois no portal da transparência não é informado os valores na sua totalidade, e 
após mais algumas palavras o orador concede aparte ao vereador Enoc Galo que usando da 
palavra solicita respeito do nobre colega vereador, pois o mesmo não sente ofendido pelas 
palavras do nobre vereador, solicitando para que o vereador procure primeiro saber onde os 
recursos da saúde foram aplicados, para depois denunciar, solicitando para que o mesmo 
faça oposição com responsabilidade, havendo em seguida um debate entre os vereadores 
Cesar Farias e Enoc Galo, havendo assim a necessidade do presidente intervir nesse debate 
solicitando respeito dos demais colegas vereadores. Em continuação usa da palavra 
vereador Deka Maciel que após os devidos cumprimentos cita sobre dois requerimentos de 
sua autoria que estão na pauta e em continuação comenta sobre a fala do seu colega 
vereador relativo aos recursos arrecadados na área da saúde, mas que de fato, disse o 
orador, não se vê onde esses recursos estão sendo aplicados, citando que está chegando 
uma campanha eleitoral, e que os nobre colegas vereadores devem fazer uma campanha 
sem ofensas de um ao outro, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
com a palavra o vereador lsaias Conceição que após os devidos cumprimentos agradece a 
Deus por mais esta oportunidade, mencionando em seguida sobre os discursos acirrados 
nesta Casa, solicitando que independente da opção politica deve-se prevalecer o respeito 
mutuo, citando que é claro o papel da situação e da oposição, e que apesar das criticas da 
oposição, o governo tem atuado de forma positiva nas ações em prol do desenvovimento 
municipal, citando que a democracia deve prevalecer nesta Casa, mas com o respeito mutuo, 
citando que não entendeu como afronta a fala da prefeita na sessão solene desta Casa 
agradecendo logo em seguida. Com a palavra o vereador Adilson Londres que também os 
presentes citando que não gostou da fala do vereador Cesar, quando o mesmo citou a palavra 
"da panela" dando assim uma referencia a determinada pessoas que apoiam o governo 
municipal, mencionando em seguida sobre os trabalhos que estão sendo realizados na sua 
região na recuperação dos ramais, e após mais comentários sobe o assunto o orador 
agradece a oportunidade. com a palavra o vereador Jander Cley líder da oposição na 
Câmara, que após os devidos cumprimentos parabeniza a presidência da mesa por colocar 
ordem na sessão, e disse se achar surpreso pela fala do nobre colega vereador Cesar Farias, 
indagando se é pelo fato da prefeita ser mulher, pois na sua fala a prefeita disse que está 
aberta ao diálogo, mencionando em seguida sobre o ramal da nova aurora que foi realizado 
um trabalho de boa qualidade. Através de aparte o vereador Cesar Farias cita que sempre fez 
o seu trabalho de cobrança, e não porque a prefeita é mulher, mas sim porque a mesma é a 
gestora atual do município, e que o mesmo está somente fazendo o seu trabalho cobrando 
melhorias para o municipio, deixando claro que o mesmo continuará com suas cobranças, e 
que em nenhum momento o mesmo citou que os recursos foram desviados, mas apenaas 
indagou onde estão sendo gastos. O vereador Jander voltando com a palavra cita que o 
vereador tem que provar se o recurso foi ou não desviado e em seguida cita sobre as pontes 

nde está o restante dos recursos entrados através de emenda 
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que foram construidas e recuperadas pela nova gestão municipal, citando que está havendo 
mais de quarenta mini reformas nas escolas do interior, e mencionando ainda outras obras 

que estaräo sendo realizadas pelo governo municipal em especial na área da educação, e 

após mais algumas palavras agradece a oportunidade. com a palavra o vereador Nelson 
Lisboa lider da oposição na Câmara que após os devidos cumprimentos agradece a Deus por 
mais esta oportunidade, citando que o papel do vereador é fazer com que as coisas andem, 
enfatizando que não é possível ter o mesmo pensamento, e que as divergências existem, e de 
fato concorda que é preciso ver os dois lados da moeda, citando que o seu papel é mostrar 
onde estäo as dificuldades da população, fiscalizando e cobrando ações em prol da melhoria 
do povo concordiense, e cita que o vereador Cesar está correto nas suas cobranças, 
mencionando que as denúncias aqui citadas já estão todas sendo encaminhadas ao ministério 
público, mencionando que os vereadores da oposição são constantemente cobrados pela 
população, citando em seguida alguns casos onde determinadas pessoas são beneficiadas 
por este governo, citando como exemplo pessoas que são servidores públicos, mas que 
sequer sabem onde estão lotados, mencionando em seguida sobre uma visita feita no hospital 
e postos de saúde do nosso municipio, onde foi destacado que em alguns postos de saúde 
não tem sequer AS para ser fornecido ao paciente, e após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. por questão de ordem o vereador Magnaldo usa mais uma vez da fala, fazendo 
defesa a sua familia, e cita que pessoas foram ofendidas hoje aqui nesta Casa, tecendo assim 
comentários sobre o assunto, citando que naão se pode pedir uma única opiniäo e condenar 
toda a saúde municipal, e depois de mais algumas palavras agradece aparte. O vereador 
Nelson Lisboa voltando com a palavra ressalta que apenas citou aqueles que recebem sem 
trabalhar, mencionando que o debate nesta Casa é noOrmal e que a diferença é quando se 
fala a verdade e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir não 
havendo mais pronunciamento dos senhores vereadores o senhor presidente dá inicio a 
Ordem do Dia fazendo o encaminhamento dos Projetos de Lei n° 20, 21 e 22/2022 para as 
comissões competentes da Casa, para estudo, analise e parecer das referidas comissões e 
em prosseguimento solicita ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que 
obteve os seguintes assuntos; Requerimento n° 48/2022 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, no sentido de que 
através de medidas cabíveis envida todos os esforços necessários para a realização da 
construção de um Terminal Rodoviário na sede municipal de Concórdia do Pará. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento n° 49/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a SrR, Elisangela Paiva Celestino, 
Excelentissima Prefeita Municipal, juntamente com a lIma senhora Jociane de Loureiro Araujo, 
Secretária Municipal de Saúde, no sentido de que seja contratado médico(s) Pediatra para o 
municipio de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento n° 50/2022 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, e ao senhor Edvaldo 
Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, no sentido de que os mesmos 
por medidas cabíveis providenciem a pavimentação asfáltica de algumas ruas e a 
recuperação de outras com um novo asfalto em virtude do asfalto atual já está bastante 
deteriorado das seguintes Ruas do Bairro Novo e Vila Nova; Rua Ferreira Pena; Rua das 
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Flores; Travessa Violeta; Rua São Pedro; Rua Carlos Gomes; Rua Chico Anisio, espaço 
urbano da cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação, 
aprovad por unanimidade dos presentes. Requerimento n° 51/2022 de autoria do vereador 

Deka Alves que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficlado 
a llm senhora Jociane de Loureiro Araujo, Secretária Municipal de Saúde, no sentido de que 

por medidas cabíveis seja feito a troca/substituição dos colchões dos leitos existentes nas 
salas de internação de pacientes do Hospital Municipal João Lins de Oliveira. Em discussão; 

sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento n 
52/2022 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 Para 
Elisangela Paiva Celestino, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de 
Obras e Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a 

construção de uma nova ponte que passa sobre igarapé Bujaru, na comunidade Vila Nova 

Redenção, espaço rural, municipio de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 

votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Resolução n° 02/2022 da mesa 

diretora da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, que usando de suas atribuições legais 
que Ihe são conferidas no Art. 43 item I da Lei Orgânica do Municipio e o Art. 13 item I linha 1 

do Regimento Interno desta Casa Legislativa aprova e sua Mesa Executiva promulga a 
seguinte Resolução; Art.1° - As reuniões das sessões ordinárias da Câmara Municipal de 

Concórdia do Pará, no periodo de 16 de agosto a 01 de outubro de 2022 (periodo da 
campanha eleitoral), serão realizadas de 15 em 15 dias, às 09:30h da manh�, permanecendo 
o mesmo dia habitual. Parágrafo Unico: As Sessões de que trata o "Capue' deste artigo ficarão 
assim distribuídas: Mês de Agosto: dia 18, Mês de Setembro: dias 01, 15, 29. Art. 2° Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário, 
com os seus efeitos de 16 de agosto a 01 de outubro de 2022. Em discussão, Com a palavra 
o Presidente da Mesa que comenta sobre este projeto enfatizando que de fato dos onze 
vereadores da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, todos estão engajados nas 
campanhas eleitorais na pretensão de eleger seus candidatos, e que com o periodo da 
campanha os mesmos estarão engajados em busca de votos aos seus candidatos 
pretendidos, achando portanto viável a aprovação desta matéria, citando que isto não irá 
interferir e nem atrasar a votação das matérias. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes, dando assim origem a Resolução n° 02/2022. 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 sessão, sendo o seu término ás 11 horas e 50 minutos, na qual 
além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Adilson da 
Silva Londres (Adilson Londres), Antonio Edinaldo Alves de Lima (Deka Alves), Cesar de 
Souza Farias (Cesar Farias), Enoc Conceição Galo (Enoc Paiva), Jander Cley da Silva 
Ferreira, Magnaldo Meneses de Andrade (Coco), e Nelson Lisboa da Silva. Estando ausente 
na sessão o vereador Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco) por motivo de não estar bem 
de saúde, justificando assim a sua ausência. Foi lavrado a presente ata que após lida e 
aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. 
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Sala das Sessões, da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 

Antonio Ribeiro da Silva em 11 de agosto de 2022. 
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