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ATA DA 3° SESSÃO ORDINÁRIA DO 3° PERIODO DA 9* LEGISLATURA DA C�MARA 
MUNICIPAL DE CONcORDIA DO PARA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2022. 

Presidente: saias Conceição Nazaré 
1° Secretario: Monica Miranda Soares Santana 
20 Secretario: Enoc Conceição Galo 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 minutos da 
manha, havendo número legal, na ausência do presidente da casa vereador Bruno Pastana, o 
vereador Isaias Conceição deu início a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao 
vereador Enoc Galo a leitura de um texto bíblico, sendo lido no livro de João cap. 8 Vers 31- 
32. Após a referida leitura o senhor presidente faz a verificação de quórum. Uma vez sendo 
informado que há quórum o presidente da mesa convida o vereador Enoc Galo e para fazer 
parte da mesa dos trabalhos como segundo secretário da mesa, e ato continuo solicita ao 
primeiro secretário a leitura da matéria em pauta que obteve os seguintes assuntos 
Requerimentos n° 09, 10 e 11/2022 de autoria de vereadores diversos desta Casa; Oficio n° 
010/2022-PMCPIADM em anexo Projetos de Lei n° 04 e 05/2022 que dispõe sobre 
autorização de alienação de imóveis urbanos para fins de regularizaç�o fundiária de terreno 
urbano dos senhores Mario Gerson da Mata Rosa e Rubenil Barro Bezerra, juntamente com 
mensagens. 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. Em continuação a 
palavra é facultada aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Adilson Londres 
que após os devidos cumprimentos justfica sua auséncia nas sessões anteriores
comunicando ainda que está acompanhandoa recuperação das pontes de sua região 
mencionando que as mesmas estarão sendo concluidas em breve enfatizando que 
juntamente com o secretario de obras os mesmos estão trabalhando juntos pelo bem estar da 
população de sua região e após mais comentários o orador agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Deka Alves 
comenta sobre a ação realizada nesta cidade onde foram atendidos diversas pessoas com a 

tragem de documentos pessoais e outros serviços e em seguida comenta sobre a questão da 
saúde que segundo o orador está critico a nOSsa saúde, criticando ainda sobre durante o 

evento da ação quando uma pessoa precisou de ajuda medica mas após ter sido solicitado 
ambulância para o deslocamento do paciente para o hospital, mas que esta ambulância n�o 
chegou no local, considerando isso como falta de respeito para com a população, citando 
ainda sobre o mesmo ter sido impedido de entrar no hospital para visitar uma amiga sua que 
estava internada, sendo alego que por ordem da promotoria publica estava proibido o acesso 

na parte interna do hospital, para que assim seja evitado contaminação com o Covid 19, 
deixando assim o seu repudio por esta ação, mencionando que quando voltar no hospital e for 

impedido de entrar no citado local o mesmo irá tomar as providencias necessárias contra tal 
atitude e depois de mais algumas palavra agradece a oportunidade. a seguir usa da tribuna o 

vereador Cesar Farias que após os devidos cumprimentos parabeniza todas as mulheres

pelo seu dia, destacando assim a importância fundamental da mulher em meio a sociedade e 

em seguida cita sobre os seus requerimentos que estão na pauta para votação e após fazer 

sua justificativa solicita o apoio dos demais colegas vereadores na aprovação de sua 

propositura, comentando em seguid sobre a questão do atendimento no hospital municipal 

que também cumprimenta os presentes e em seguida 
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que precisa melhorar mencionando assim um caso ocorrido envolvendo um paciente que 
precisava de atendimento medico, e após mais comentários sobre o assunto o orador 
agradece a oportunidade. Em prosseguimento usa da palavra o vereador Enoc Galo que 
também cumprimenta os presentes e faz justificativa referente a sua ausência na sessão 
anterior. Em continuação o orador comenta sobre uma ação que estará sendo realizada 
juntamente com secretaria de saúde na sua região, comentando ainda sobre a necessidade
de um ESF nesta comunidade, em virtude de não ter cobertura de um ESF e após mais 
comentários sobre o assunto o orador agradece a oportunidade. a seguir usada palavra o 
vereador Nelson Lisboa, lider da oposição na Câmara, que de inicio agradece a Deus por 
mais esta oportunidade, comentando em seguida sobre a saúde publica de nosso municipio
que segundo o orador "vem sofrendo pelo descaso da gestão atual", sentindo-se triste que 
apesar das cobranças os mesmos não são atendidos pela saúde publica de nosso municipio, 
fazendo assim um discurso acerca do que passa uma pessoa de nosso municipio quando 
precisa de atendimento na área da saúde, criticando mais uma vezo governo municipal pela 
falta de médico constante neste município, citando que não dá pra ficar escondendo do povo 
sobre o que acontece na área da saúde em nosso município, denunciando ainda sobre uma 
pessoa que veio a óbito no hospital municipal por falta de atendimento medico, considerando
isso como uma falta de responsabilidade, e mais uma cita sobre determinados funcionários 
publicos que estão com seus vencimentos salarias atrasados. Através de aparte o vereador 
Enoc cita que o vereador Nelson distorce as palavras ditas nesta tribuna, mencionando que 
reconhece os problemas relacionados na área da saúde, enfatizando que não há descaso na 
saúde como o vereador cita, comentando a menor taxa de media de óbitos da Covid 19 em 
virtude da ação eficaz da secretaria da saúde no combate a Covid 19, solicitando para que 
haja coerência em relação a saúde municipal, e que o mesmo n�o ficar acusando sem provas, 
agradecendo assim a aparte concedida.O vereador Deka solicitando também aparte cita que 
o que está ocorrendo é falta de compromisso, pois alguns médicos que saíram de nossa 
cidade era porque não estavam recebendo seus vencimentos salariais, e depois de mais 
algumas palavras agradece aparte. O vereador Nelson Lisb0a voltando com a palavra cita que 
o maior cabo eleitoral hoje do PT é a pandemia da Covid 19, citando que o medico não quer 
vir pra Concórdia por que segundo o orador o mesmo "não recebe os seus vencimentos
salariais", mencionando que não adiantao vereador Enoc querer "regularizar" o seu discurso, 
pois o mesmo está nesta Casa para defender os interesses do povo, pedindo ao vereador 
Enoc para que o mesmo lute pela saúde de nosso município. E após mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Por questão de ordem usa da palavra os vereadores Enoc Galo e 
Adilson Londres que questionam o discurso do vereador Nelson Lisboa fazendo assim defesa 
as ações do governo municipal, sendo que o vereador Adilson cobra dos vereadores da 
oposição quem são as pessoas mencionados pelo vereador que recebem somente para 
defender o governo. A seguir usa da palavra o vereador Coco lider do governo na Câmara, 
que também cumprimenta os presentes e menciona sobre os debates nesta sessão em 
especial na área da saúde, enfatizando que a forma como está sendo conduzido a saúde em 
nosso Brasil pelo governo federal é vergonhoso, esperando que este quadro mude apóS as 
eleições presidenciais, mencionando ainda que muito das vezes os vereadores da oposição 
são incoerentes nos seus discursos, pois em um momento dizem que não tem medico no 
hospital, e depois dizem que há médicos, citando em seguida os profissionais da saúde que 
atuam na área da saúde de nosso município, mencionando que aqui não há interesse real em 
defender o povo, e sim o interesse é politico, pois os vereadores da oposição ficam 
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questionando coisas infundadas, criticando ainda que estäo usando o falecimento de uma 
pessoa para o lado politico. O tribuno concede aparte ao vereador Enoc Galo, que usando da 
palavra cita que os vereadores da oposição estäo se contradizendo em seus discursos, e cita 
que o maior cabo eleitoral do PT não é a pandemia mas sim o próprio Bolsonaro pela forma 
como ele conduz este país, que segundo orador está se aproveitando da guerra da Rússia 
contra a Ucränia para criar um projeto que irá explorar os mais pobres. O vereador Coco 
voltando com a palavra menciona ainda os nomes de outros profissionais da área da saúde 
nos ESF das comunidades de nosso municipio, mencionando que se ofende quando o 
vereador Nelson cita que os vereadores do PT são gigolós do PT, solicitando para queeo 
nobre vereador retire este texto da sua fala, lembrando que há uma questão de ética na fala 
dos vereadores nesta Casa Legislativa, e em seguida parabeniza os vereadores da oposição 

que trouxeram uma ação para esta cidade beneficiando assim diversas pessoas que precisam 
dos serviços prestados, mas caracteriza que isso está sendo uma forma de alguns políticos 
estarem chegando no municipio em virtude das eleições que estão próxima, mas cita que o 
povo não vai cair no que o nobre vereador chamou de ratada", agradecendo logo em 
seguida. Novamente usaram da palavra os vereadores Deka Alves, Cesar Farias e Nelson 
Lisboa que fizeram defesa a ação realizada nesta cidade mencionando que esta ação não 
traz despesa para o município, mas sim beneficio ao povo concordiense, e cita sobre a lista 
de médicos mencionados pelo vereador Coco, e menciona que irá manter a sua fala, 
enfatizando que não se dirigiu diretamente ao vereador Coco, agradecendo logo em seguida. 
A seguir o senhor presidente faz o encaminhamento dos Projetos de Leis n° 04 e 05/2022 
para as comissões competentes da Casa para estudo, analise e parecer dos citados projetos 
e ato continuo dá inicio a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria 
em pauta que obteve os seguintes assuntos; Requerimento n° 09/2022 de autoria do vereador 
Cesar Farias que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja 
oficiado ao Exm°. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimares Santiago, 
solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja feito a interligação do Bairro Novo 
Cristo com o Bairro Mário Couto através da segunda Rua do bairro Novo Cristo com a Rua 
Antonio Soares no Bairro Mario Couto, assim como também seja feito a interligação do Bairro 
Mário Couto com o Loteamento "Pastor Eurico") através da Rua Tia Carmélia (bairro Mario 
Couto) com a Rua Erk Robbins, (Loteamento Pastor Eurico), espaço urbano de Concórdia do 
Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;
Requerimento n 10/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exm°. Sr. Prefeito Municipal, de 
Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, e ao Secretário Municipal de Obras e 
Transporte Edvaldo Paiva Celestino, para que proceda a operação tapa buracos na Rua 
Santa Cecilia, esquina com a Rua Profeta 1 (Rua do Cemitério), bairro Mário Couto, espaço 
urbano da cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n° 11/2022 de autoria do vereador 
Adilson Londres que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja 
offciado ao Exm°. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, 
juntamente com Secretário Municipal de Meio Ambiente Marcos Antonio Lima do Amaral, no 
sentido de que através de medidas cabíveis seja feita a revitalização da Praça da 
Comunidade da Vila do Galho (Transjutai) 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° 
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01/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
dos Projetos de Lei n° 01 e 02/2022 é de parecer favorável pela constitucionalidade dos 
citados projetos e que os mesmos sejam submetidos na integra ao plenário para votação. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Parecer n° 
01/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente 
que após estudo e análise dos Projetos de Lei n° 01 e 02/2022 é de parecer favorável pela 
aprovação dos citados projetos e que os mesmos sejam submetidos na integra ao plenário 
para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes; Projeto de Lei n° 01/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar 
imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da 
senhora Elidalva do Socorro Cavalcante Silva. Em discussão; sem discussão. Em votação, 
aprovado por unanimidade dos presentes; Projeto de Lei n° 02/2022 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras 
providencias à pessoa da senhora Gabrielle Pombo Paiva. 
Em votação, aprovado por unanimidade dos presentes; Parecer n° 02/2022 da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 
03/2022 é de parecer favorável pela constitucionalidade do itado projeto e que o mesmo seja 
submetido na integra ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação 
aprovado por unanimidade dos presentes; Parecer n° 02/2022 da Comissão de Politica 
Urbana e Rural, Obras e Serviços Público e Meio Ambiente, que após estudo e análise do 
Projeto de Lei n° 03/2022 é de parecer favorável pela aprovação do citado projeto e que o 
mesmo seja submetido na integra ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Parecer n° 01/2022 da Comissão de 
Orçamento Finanças e Fiscalização, que após estudo e análise do Projeto de Lei n° 03/2022 é 
de parecer favorável pela aprovacão do citado projeto e que o mesmo seja submetido na 
integra ao plenário para votação. Em discussão, sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; Projeto de Lei n° 03/2022 de autoria do Poder Executivo 
Municipal que dispôe sobre instalação e a regularização de postes, torres, antenas, 
contêinerese demais equipamentos que compõem as estações de radio base no municipio de 
Concórdia do Pará. Em discussão; Com a palavra o vereador Coco que informa sobre a 
importáncia deste projeto para o municipio, pois o mesmo irá regularizar as instalações das 
torres de comunicação existentes em nossa cidade, mencionando ainda que devido o grande 
avanço tecnológico dos meios de comunicações, em especial o uso indispensável dos 
celulares e de provedores de internet e meios audioisuais muitas torres tem sido implantadas 
em nosso município, mas que até o momento as mesmas não eram regularizadas, e que com 

Em discussão; sem discussäão. 

a aprovação deste projeto o poder executivo poderá ainda fixar e cobrar preço público pela 
Ocupação do espaço do solo em áreas municipais sejam elas publicas ou privadas. Em 
votação o citado projeto; Aprovado por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento o 
senhor presidente parabeniza todas as mulheres desta Casa Legislativa pelo Dia Internacional 
da Mulher, comentando sobre o papel fundamental da mulher em meio a sociedade, fazendo 
em seguida uma homenagem às mulheres com a entrega singela de brindes às mulheres 

presentes nesta Casa de Leis. Após a referida homenagem o presidente da Mesa 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; Antonio 
Edinaldo Alves de Lima (Deka), Adilson da Silva Londres, Cesar de Souza Farias, Jander Cley 
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da Silva Ferreira, Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco), Magnaldo Meneses de Andrade 

(Coco), Monica Miranda Soares Santana, e Nelson Lisboa da Silva. Estando ausente na 

sessão o vereador Bruno Pastana Feio, 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 10 de março de 2022. 

RSecretàrio 2 Sedretário Presidente 


