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ATA DA 2 SESSÃO ORDINÁRIA D0 4° PERIODO DA 9* LEGISLATURA DA C�MARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2022. 

Camei ccTdiä co Par 

Presidente: Bruno Pastana Feio 
1° Secretario: Isaias Conceição Nazaré 

2 Secretario: Monica Miranda Soares Santana 
residere 

Aos dezoitó dias do mês de agosto 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 ao vereador Isaias Conceição a leitura de um texto bíblico, sendo lido no livro de 
Mateus cap. 6 vers. 19-21. 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° 53, 54, 55, 57,58 e 59/2022 de autoria de diversos 
vereadores legislativos; Oficio n° 020/2022/PMCP/ADM do Poder Executivo Municipal em 
anexo Projetos de Lei n° 23, 24 e 25/2022 que dispõe sobe autorização de alienação de 
imóveis urbanos para fins de regularização fundiária de terreno urbano e dá outras 
providencias, juntamente com mensagem em anexo; Oficio n° 089/2022-PMCPIGAB da 
Prefeitura Municipal convidando os vereadores legislativos para participarem da Cerimonia de 
lançamento do Projeto "Agente Mirim Ambiental"- AMA a realizar-se no próximo dia 23 de 
agosto no salão Bela Festas. 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 início 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 período 

legislativo, mencionando em seguida sobre várias 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 periodo legislativo agradecendo logo em seguida. Com a palavra o vereador 
Adilson Londres que após os devidos cumprimentos tece agradecimentos por estar mais 
uma vez nesta sessão legislativa e após tecer comentários sobre o assunto agradece a 

oportunidade. com a palavra a vereadora Monica Santana 
presentes e cita sobre suas proposituras que estäo na pauta, solicitando assim apoio dos 
demais colegas vereadores na aprovação dessas matérias, agradecendo logo em seguida. 
Em continuação usa da palavra o vereador Magnaldo Meneses (Coco), que após os devidos 
cumprimentos cita sobre os seus requerimentos que também estão na pauta. solicitando 
assim o apoio dos demais colegas vereadores na aprovação de suas proposituras e após 
mais comentários sobre o assunto agradece a oportunidade. Em continuação usa da palavra 
overeador Deka Alves que também cumprimenta os presentes cita sobre os seus 
requerimentos que estão na pauta e após fazer explanação das solicitaçöes pede o apoio dos 
demais colegas vereadores na aprovação dessas proposituras. Em seguida o orador comenta 
sobre determinadas tubulações que foram colocadas no espaço urbano da cidade que por 
não terem sido implantados adequadamente está trazendo grandes problemas aos moradores 

que também cumprimenta os 



amara Mun. de Concordia do Par 

APROVADO 

Em OBLA_ 

ESTADO DO PARÁ Presidente 

CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARA 
CNPJ 14.145.817/0001-62 Palácio Antonio Ribeiro da Silva 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n° 225- E-MAIL: camaraconcordiadoparal@hotmail.com 
CEP: 68.685-000 Concsrdia do Pará - PA 

que moram nesses perimetros, e cita ainda sobre algumas ruas da cidade que estão sem 
iluminação pública em especial no bairro Mario Couto, e que por este motivo recebe 
constantes reclamações dos moradores desses perimetros, e após mais alguns comentários o 
orador agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Cesar Farias que também 
cumprimenta os presentes e cita sobre seus requerimentos que estão na pauta para votação, 
solicitando para que os nobres colegas vereadores aprovem sua propositura, citando que as 
reclamações acerca de iluminação publicam säo constantes por parte dos moradores do 
espaço urbano, solicitando assim para que o Poder Executivo cumpra com sua missão e após 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Pronunciou-se em seguida o vereador Enoc 
Galo que após os devidos cumprimentos cita sobre o seu projeto de lei que após analise 
pelas comissões competentes da Casa está sendo liberado para votação, solicitando assim o 
apoio dos demais colegas vereadores, fazendo assim um discurso acerca dos beneficios que 
as ações desse projeto irão trazer à classe feminina, em especial às estudantes da rede de 
ensino escolar. O tribuno comenta ainda sobre o inicio da campanha eleitoral mencionando 
sobre as pesquisas eleitorais que certamente o está deixando bastante otimista e após mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. em seguida usa da palavrao vereador Nelson 
Lisboa que em meio a sua palavras cita que parou de emitir requerimentos pois os mesmos 
não são atendidos pelo poder executivo, e em continuação cita sobre a questão da iluminagão 
pública municipal, e que segundo informações do ministério público, foi informado pelo 
executivo que não existe nenhuma empresa prestando serviços de ilurninação pública em 
nosso município, mas o vereador afirma em suas palavras que existe sim uma empresa que 
emite nota de serviço e recebe por este trabalho em nosso municipio, e após comentar sobre 
o assunto, citando que se houver duvidas dessas informações o mesmo tem documentos que 
comprovam suas palavras, e em continuação indaga porque não se cumpre determinados 
serviços em nosso município, e após 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° 23, 24, e 25/2022 
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° 53/2022 de autoria da vereadora 
Monica Santana que depois de ouvido o doutoe soberano plenário e se aprovado for, que 
seja oficiado a S, Elisangela Paiva Celestino, Excelentissima Prefeita Municipal, e ao senhor 
Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, solicitando 
providencias cabiveis no sentido de que seja construido uma ponte no final da Rua Bom 
Jardim, dando acesso ao bairro Espanhol espaço urbano, neste municipio de Concórdia do 
Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento n° 54/2022 de autoria da vereadora Monica Santana que depois de ouvido o 
douto e soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Sr, Elisangela Paiva 
Celestino, Excelentissima Prefeita Municipal, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário 
Municipal de Obras e Transportes, solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja 
feito a reposição de 2 (dois) tubos da vala da Rua Bom Jardim, esquina com a Princesa 
Izabel, bairro Centro espaço urbano, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento n° 
55/2022 de autoria do vereador Magnaldo Meneses (Coco) que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Sra, Elisangela Paiva Celestino, 
Excelentissima Prefeita Municipal, juntamente com a Secretária Municipal de Educação 
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Carmem Lucia Guimar�es Santiago no sentido de que através de medidas cabiveis seja feito 
a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José I, localizada na Rod. PA 140 
KM 14 (Ramal) via Tomé-Açu). Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento n° 57/2022 de autoria do vereador Antonio 
Edinaldo (Deka Alves) que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, 
que seja oficiado a Sra, Elisangela Paiva Celestino, Excelentissima Prefeita Municipal, e ao 
senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, no sentido de 
que por medidas cabíveis providenciem a revitalização do Ramal que dá acesso ao senhor 
Isaias e ao senhor Mário Bigodee e que seja colocado nova tubulação no igarapé Jauira, que 
atravessa o citado ramal (Rod. PA 252 - km 03 - Via Capim), neste município de Concórdia 

do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Requerimento n° 58/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana que depois de 
ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Sra, Elisangela 
Paiva Celestino, Excelentissima Prefeita Municipal, juntamente com o Secretário Municipal de 
Meio Ambiente Marcos Antonio L. do Amaral, no sentido de que através de medidas cabiveis 
seja realizada a construção de uma Praça Pública na Comunidade do Bacuri (Ramal do 
Cajueiro) e que seja complementado com a implantação de brinquedos infantil na citada 
praça. Em discussäo; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento n° 59/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Sr, Elisangela Paiva Celestino, 
Excelentissima Prefeita Municipal no sentido de que a mesma por medidas cabíveis 
providencie a reposição (troca) iluminarias pública no Residencial Minha Casa Minha Vida, 
assim como também seja feito a troca das iluminarias ao longo da Av. Costa e Silva 
(perímetro do residencial Minha Casa Minha Vida) espaço urbano neste municipio de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Parecer n° 16/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis 
que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 21/2022 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 Educação, Cultura e Politica Social que após estudo e análise do 
Projeto de Lei n° 21/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja 
encaminhado ao plenário para sua votação. Em discussão; sem discuss�o. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 21/2022 de autoria do Poder 
Executivo Municipal que dispõe sobre o novo Plano Municipal da Educação (PME) e dá outras 
providências. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes juntamente com seus anexos. Parecern° 17/2022 da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 22/2022 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° 03/2022 da Comissão de Saúde e Trabalho que após estudo e análise 
do Projeto de Lei n° 22/2022 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 Lein° 22/2022 de autoria do Vereador 
Enoc conceição Galo que institui o Programa de Fornecimento de Absorventes Higienicos 
(PFAH) para alunas da rede pública de educação e mulheres em estado de vulnerabilidade 
SOcial. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
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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 aa 
Sessão ou no exercício do mandato. Näo Havendo manifestação na Explicaç�o 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 45 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 Aves), Cesar de Souza Farias (Cesar Farias), Enoc Conceição Galo (Enoc 

Paiva), Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco), Magnaldo Meneses de Andrade (Coco). e 
Nelson Lisboa da Silva. Estando ausente na sessão o vereador Jander Cley da Silva Ferreira. 
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 
Antonio Ribeiro da Silva em 18 de agosto de 2022. 

SS nea 
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