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MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2022. 

Camara Mun. de Concórdls do Pr cem APROVADO Presidente: Bruno Pastana Feio 
Em o 2 1° Secretario: Isaias Conceição Nazaré 

2° Secretario: Monica Miranda Soares Santana 
Fresiden 

Aos trinta/e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 
minutos da manh�, 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 Nelson Lisboa a leitura de um texto biblico, sendo lido no 
livro de Lucas cap. 7 vers. 1-6. 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° 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65/2022 de autoria de diversos 
vereadores legislativos; Oficio n° 101/2022/GAB/PMCP do Poder Executivo Municipal em 
anexo Projeto de Lei n° 26/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre 
fixação do Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Agentes de 
Controle de Endemias (ACE) no âmbito do municipio de Concórdia do Pará e dá outras 
providências juntamente com mensagem em anexo; Projeto de Lei n° 27/2022 de autoria do 
vereador Bruno Pastana Feio que altera denominação de logradouro público que específica, 
juntamente com justificativa em anexo; Oficio n° 112/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo em 
anexo Projeto de Lei n° 28/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a 
alteração da Lei Municipal n° 780/2015 que dispõe sobre a eleição direta de diretores e vice 
diretores da rede municipal de ensino de Concórdia do Pará e dá outras providencias. 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 mesma em votação, 
sendo aprovada 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 Jereco que após os devidos cumprimentos cita sobre a escola São Benedito 
localizada na sua região que foi inaugurada recentemente onde foi feito uma estrutura paraa 
instalação de ar condicionado, mas que na realidade foram implantados ventiladores, 
causando assim desconforto devido as altas temperaturas do local, mencionando que se o 
sistema de ar condicionado nåo pode funcionar por causa da energia que não atende a 
demanda, então näo era pra citada escola ser inaugurada ainda, solicitando ao lider do 
governo para que leve esta mensagem ao executivo para que as providencias necessárias 
sejam tomadas, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra 
a vereadora Monica Santana que após os devidos cumprimentos agradece a Deus por esta 
oportunidade e cita sobre os requerimentos de sua autoria que está na pauta solicitando apoio 
dos demais colegas vereadores, solicitando assim o apoio dos demais colegas vereadores na 
aprovação de suas proposituras. Através de aparte o vereador Deka Alves cita que o mesmo 
já apresentou propositura com o mesmo pedido da vereadora Monica, mencionando que se o 
seu requerimento não for respeitado, o mesmo não votará a favor desta propositura, havendo 
em seguida uma discussão entre os vereadores Deka Alves e Monica Santana acerca desta 
propositura. 0 presidente da Mesa usando da palavra cita que na hora da votação da 
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propositura a Mesa Diretora terá que tomar uma atitude acerca deste debate. Em continuação 

a palavra é concedida ao vereador Enoc Galo que também cumprimenta os presentes e cita 
acerca da sua disposição em votar a favor dos projetos que trazem beneficios para o povo, e 
parabeniza o executivo pela inauguração da escola São Benedito, mencionado que por não 
ter sido implantado ainda o sistema de ar condicionado, isso não impediu da mesma ser 
inaugurada, citando que isto é uma outra empresa que irá cuidar dessa parte. 0 vereador 
Enoc voltando com a palavra após mais alguns comentários agradece a oportunidade. a 
seguir usa da tribuna o vereador Deka Alves que após os devidos cumprimentos também ita 
sobre seus requerimentos que estão na pauta e após fazer sua justificativa, o orador soliita 
apoio dos demais colegas vereadores na aprovação de sua propositura, e em continuação o 
orador cita sobre a questão do matadouro que até não foi concluido e após comentar sobre o 
assunto solicita ao executivo para faça a conclusão desta obra agradecendo logo em seguida. 
A seguir usa da palavra o vereador Cesar Farias que após os devidos cumprimentos cita 
sobre seus requerimentos que estão na pauta, solicitando assim o apoio dos demais oolegas 
vereadores na aprovação de suas proposituras. Ato continuo o orador comenta 
empresa que ganhou a licitação para fazer o serviço da iluminação pública em nosso 
municipio, pois a mesma não consegue atender a demanda, havendo assim muitas 
reclamações da população acerca da falta de iluminação pública e depois de mais algumas 
palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Nelson Lisboa que também 
cumprimenta os presentes e se solidariza com o senhor Elias Santiago que esteve envolvido 
em um acidente automobilistico desejando para que sua saúde seja logo estabelecida e em 
seguida classifica a obra do canteiro central de nossa cidade como obra eleitoreira, em virtude 
da mesma ter sido feita sem boa qualidade, garantindo que esta obra não será concluida e 
que com certeza os recursos já acabaram, e após tecer mais comentários sobre o assunto. 
Através de aparte o vereador Enoc cita que esta obra do centro da cidade é de preocupação 
de todos, esclarecendo que esta é uma obra do governo do Estado, citando que o vereador 
não pode acusar ninguém de estar fazendo mal uso dos recursos destinados ao município, 
citando que está havendo incoerência da parte do vereador Nelson quando acusa alguém de 
desvio de recursos públicos, uma vez que o mesmo está apoiando candidatos do mesmo 
partido do governo do Estado. O vereador Nelson voltando com a palavra cita que não citou 
que há algum vereador desviando recursos públicos, mencionando que o mesmo não defende 
partido, mas defende o seu trabalho politico, e que o projeto desta obra foi idealizado pelo 
municipioe não pelo Estado. Ato continuo 0 orador cita sobre o projeto de lei que dispõe sobe 

o piso salarial para as categorias dos ACS e ACE, citando que apesar do projeto ainda será 
encaminhado pra analise das comissões o mesmo lembra que este novo piso salarial já está 
em vigor desde o dia 04 de agosto, onde rege que o estadoe os município devem se adequar 
a esta lei, esperando que esta lei se Cumpra na sua integra em nosso município e depois de 
mais algumas palavras agradece a opotunidade. com a palavra o vereador Jander Cley que 
após os devidos cumprimentos cita sobreo acidente ocorrido envolvendo o candidato a 
deputado estadual Elias Santiago, que precisará passar ainda por algumas cirurgias, mas que 
seu estado de saúde é estável e em relação ao piso salarial dos servidores da saúde ressalta 
que com certeza o executivo cumprirá com suas obrigações e em seguida cita que sobre a 
questão da iluminação pública existe dois contratos; um de serviço e outro de material, 
reconhecendo que realmente a iluminação pública não estava de boa qualidade mas lembra 
que o processo de licitação é bastante demorada, informando ainda que a prefeita tem o 
projeto de implantar o programa "cidade iluminada" que começará pelos bairros da cidade, e 

sobre a 
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em relação aos requerimentos apresentados cita que deve-se tomar mais cuidado pra não se 
repetir o mesmo pedido do colega vereador. O tribuno em seguida cita sobre algumas obras 
que estão sendo realizadas pelo executivo em prol de melhorias do povo concordiense, 
esclarecendo que näo é fácil resolver todos os problemas do municipio, mas acredita que a 
prefeita está fazendo o melhor que pode, e em continuação lamenta pelos acidentes ocorridos 
no final de semana e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir não 
havendo mais pronunciamento dos senhores vereadores o senhor presidente dá inícioa 
Ordem do Dia fazendo o encaminhamento dos Projetos de Lei n° 26, 27 e 28/2022 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° 56/2022 de autoria dos vereadores Magnaldo 
Menesese Monica Santana que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado 
for, que seja oficiado a Sra, Elisangela Paiva Celestino, Excelentíssima Prefeita Municipal, e 
ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, no sentido 
de que os mesmos envide os esforços necessários para que seja incluído no Programa de 
Asfaltamento da cidade, a pavimentação asfáltica das seguintes Ruas; Rua Ferreira Pena 
(trecho compreendido entre a Av. 22 de março até a Rua Bom Jardim); Rua Chico Anísio 
(trecho compreendido entre a Av. Costa e Silva até a Rua das Flores); Rua Carlos Gomes 
(trecho compreendido entre a Av. Costae Silva até a Rua das Flores). Em discussão; com a 
palavra o vereador Deka Alves que enfatiza que o mesmo já deu entrada com um 
requerimento nesta Casa com a mesma solicitação, citando que há um acordo informal nesta 
Casa para que o colega vereador não requisite um pedido já solicitado nesta legislatura por 
um outro colega. A vereadora Monica Santana cita que o pedido não totalmente igual, 
acrescentando que o beneficio é para atender o povo da comunidade, não vendo assim 
nenhuma irregularidade no seu pedido, havendo em seguida um debate entre os vereadores 
Deka Alves e a vereadora Monica Santana. O vereador Cesar Farias opina para que a mesa 
diretora retire esta propositura da pauta em virtude de estar causando desentendimento entre 
alguns colegas vereadores por duplicidade. O presidente da Casa se manifestando informa 
que a mesa diretora irá retirar o requerimento da pauta até que haja um acordo em comum 
entre os vereadores das partes. Requerimento n° 60/2022 de autoria da vereadora Monica 
Santana que depois de ouvido o doutoe soberano plenário e se aprovado for, se 
Exm Sr. Prefeita Municipal de Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, no sentido de 
que a mesma por medidas cabíveis providencie a reposição (troca) das iluminarias públicas 
ao longo das Avenidas Marechal Deodoro da Fonseca e Presidente Vargas, perímetro urbano 
de Concórdia do Pará. Em discussão, sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento n° 61/2022 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 como SAAE (Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto) do nosso municipio, no sentido de que os mesmos envidem os 
esforços necessários para a perfuração de 01 (um) novo Poço Artesiano no Assentamento 
Nova Inácia (Transjutaií), espaço rural, neste municipio de Concórdia do Pará. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n 
62/2022 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 a mesma por medidas cabíveis providenciea 
reposição (troca) de iluminarias públicas do Bairro Mário Couto, espaço urbano nesta cidade 

oficiado a 
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de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; Requerimento n° 63/2022 de autoria do vereador Nelson Lisboa 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 a mesma por 
medidas cabiveis providencie a reposição (troca) de iluminarias públicas da rua (sem 
denominação) que fica ao lado da Creche Municipal Asa Branca, assim como também das 
três travessas, próximas ao Estádio Municipal, Bairro Asa Branca espaço urbano nesta cidade 
de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; Requerimento n° 64/2022 de autoria do vereador Deka Alves que depois de 
ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exm2. Sr. Prefeita 
Municipal de Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino no sentido de que a mesma por 
medidas cabiveis providencie a construção de 1 (uma) Quadra de Futebol de Areia na área 
próximo ao canteiro (viveiro de mudas) no Bairro Asa Branca, espaço urbano de Concórdia do 
Pará. Em discuss�o; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes 
Requerimento n° 65/2022 de autoria do vereador Deka Alves que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exma. S. 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 nova tubulação no igarapé que passa sobre o ramal que se inicia no 
bairro Asa Branco dando acesso à comunidade da Nova Vida - km 04, (perímetro do açude da 

empresa Dendê Tauá), espaço rural deste municipio de Concórdia do Pará. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer n° 18/2022 da 
Comissäo de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos Projetos 
de Lei n° 23, 24 e 25/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os 
mesmos sejam encaminhados ao plenário para sua votação. Em discussäo; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer n° 07/2022 da Comissão de 
Politica Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente que após estudoe 
análise dos Projetos de Lei n° 23, 24 e 25/2022 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° 23/2022 
que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização 
fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Regina Rosilda do Nascimento 
Ferreira Conceição. Em discussão; sem discussão. Em votaç�o; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Projeto de Lei n° 24/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar 
imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do 
senhor Mário de Carvalho Borges Junior. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 25/2022 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras 
providencias à pessoa da senhora Greiciane de Sousa. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; 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 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 30 minutos, na qual 
além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Adilson da 
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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, Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco), e Nelson Lisboa da Silva. Estando ausente 
na sessão os vereadores Adilson da Silva Londres e Magnaldo Meneses de Andrade (Coco) 
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 31 de agosto de 2022. 
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