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Presigente 

ATA DA 4 SESSÃO ORDINÁRIA DO 3 PERIODO DA 9 LEGISLATURA DA C 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2022. 

Presidente: Isaias Conceição Nazaré 
1 Secretario: Monica Miranda Soares Santana 
20 Secretario: Antonio Edinaldo Alves de Lima 

Aos dezessete dias do mes de março do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 
minutos da manhä, havendo número legal, na ausência do presidente da casa vereador Bruno 
Pastana, o vereador 1° Secretário da Camara, Isaias Conceição no Pequeno Expediente, 
invocando as bênçãos e a proteção de Deus deu inicio a esta sessão ordinária, solicitando em 

seguida ao vereador Jander Cley a leitura de um texto bíblico, sendo lido no livro de Salmos 7, 

Vers 1-2. 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 Deka Alves 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 
Requerimento n° 12/2022 de autoria do vereador Deka Alves; Parecer de Comissöes aos 
Projetos de Lei n° 04 e 05/2022. 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. O senhor presidente dando início ao Grande Expediente concede a palavra aos 

senhores vereadores. Com a palavra o vereador Cesar Farias que após os devidos 
cumprimentos comenta novamente sobre a questão da iluminação publica, enfatizando que já 
se sente envergonhado de estar constantemente fazendo cobrança sobre as iluminarias que 
estão apagadas em determinadas ruas da cidade, mencionando que o mesmo já teve de 
arcar com despesa própria para atender determinada rua de nossa cidade que estavamn 
totalmente às escuras, enfatizando como ato de irresponsabilidade do executivo sobre este 
assunto. O orador cita sobre a questão dos Correios de nosso município, mencionando que 
estamos prestes a ficar sem uma agencia dos Correios em nossa cidade por motivo do poder 
executivo não ter solucionado a questäo do imóvel onde atualmente funciona esta agência, e 
conforme conversa com a vice prefeita a mesma disse que irá procurar resolver esta situação, 

esperando o vereador que não chegue ao ponto de fechar a agencia dos correios em nosso 

município, e após mais comentários o orador agradece a oportunidade. Com a palavra o 

vereador Deka Alves que após os devidos cumprimentos cita sobre o seu requerimento que 
está na pauta reivindicando benfeitorias na área de lazer conhecida como "Canal do Onça", e 

após justificar o seu pedido, solicita o apoio dos demais colegas vereadores na aprovação de 
sua propositura. Em continuação o orador se solidariza com a fala do vereador Cesar Farias 
acerca da questão da iluminação publica, mencionando que constantemente é cobrado sobre 
as diversas iluminarias que estão queimadas em vários pontos de nossas ruas, reforçando 
assim o pedido do nobre vereador, solicitando para que a empresa contratada para este 

serviço cumpra com o seu papel e em seguida agradece a oportunidade. A seguir usa da 
tribuna o vereador Nelson Lisboa lider da oposição na Casa, que também cumprimenta os 
presentes e em seguida comenta que já estamos finalizando o mês de março, e cita que já 
existe requerimento de sua autoria nesta Casa sobre a questão de iluminação publica mas 

que não foi atendido, enfatizando que não foi por falta de recurso, pois o recurso existe, 
mencionando que já foi apresentado duas ações no ministério publico acerca dos recursos 
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financeiros destinados a iluminação publica de nosso municipio, e em continuação cita sobre 
o mercado municipal que revitalizado recentemente citando que os padrões de energia 
destinados para cada box dos açougueiros só serão ligados pela Equatorial depois que for 
quitado um debito pendente de despesas de energia elétrica por parte do poder executivo, 
mencionando em seguida sobre as obras do meio fio que segundo o orador esta totalmente 
parada esta obra, não entendendo o motivo desta paralização. Através de aparte o vereador 
Jander Cley esclarece que o nobre vereador deve aguardar a conclusão das obras do meio fio 
quando será inaugurada, pois a cobrança desta obra vem também dos vereadores da base do 
governo, e em relação ao mercado municipal, cita que a alta inflação atual de nosso pais é a 
principal responsável pro este assunto e após mais explicações sobre o assunto, o orador 

agradece aparte. O vereador Nelson Lisboa voltando com a palavra comenta ainda sobre a 
forma como está sendo feito o asfaltamento de determinados trechos da avenida principal de 
nossa cidade, onde disse o vereador; "está sendo colocado mais areia do que asfalto", 
tornando-se assim um serviço de baixa qualidade, e comentando novamente sobre as obras 
do meio fio, mencionando que está muito preocupado pois esta obra pode não ser concluída, 
solicitando ao governo municipal para que promova audiência publica com a empresa 
responsável por este assunto, e após mais comentários agradece a oportunidade, havendo 
em seguida um debate entre os vereadores Nelson Lisboa, Cesar Farias e Jander Cley sobre 
a questão das obras do meio fio. Com a palavra o vereador Coco, Ilider do Governo na 
Câmara, que também cumprimenta os presentes e cita que há momentos que a fala dos 
vereadores da oposição são contraditórias, fazendo assim defesa às obras que os vereadores 
da oposição dizem estar paradas, citando que essas obras são do governo federal, e em 
seguida cita sobre algumas vilas do espaço rural que estão sendo asfaltadas, e cita que os 
vereadores reclamam da parte técnica das obras que estão sendo realizadas na frente da 
cidade, fazendo assim a justificativa pela forma como esta sendo feito este recapeamento, 
citando que nunca estará bom para os vereadores da oposição, mas acha louvável a 
preocupação dos vereadores da oposição, citando que é complexo a cobrança dos 
vereadores quando não tem base juridica em determinadas acusações que fazem, e depois 
de mais algumas palavras agradece a oportunidade. o vereador Nelson solicitando novamente 
a palavra cita que constantemente os vereadores da base jogam a culpa no governo federal, 
citando em seguida sobre determinados servido 
vencimentos salariais atrasados, 
prosseguimento e n�ão havendo mais pronunciamento do plenário o senhor presidente dá 
inicio a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta que 
obteve os seguintes assuntos; Requerimento n° 12/2022 de autoria do vereador Deka Alves 
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 Guimaräes Santiago, e ao senhor Edvaldo 
Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, no sentido de que os mesmos 
por medidas cabiveis providenciem as seguintes ações no Canal do Onça; Conclusão das 
obras iniciadas tempos atrás; Construção de uma praça pública no referido local, e que a 
mesma seja denominada Praça Francisco Felipe da Silva Filho, (in memoriam), popularmente 
conhecido como "Chico da Patrol"; Instalação de mais 3 (três) lixeiras na área de lazer 
Implantação de duas câmeras de segurança no espaço para identificar com mais facilidade os 
vândalos que por ventura chegarem até o local, proporcionando ainda uma melhor segurança 
a todos que frequentam o local; Implantação de uma cerca de proteção às margens (redor) do 
lago. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes 

públicos que ainda continuam com seus 
e após mais algumas palavras agradece aparte. Em 
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Parecer n° 03/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo 
e análise dos Projetos de Lei n° 04 e 05/2022 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° 03/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e 

Meio Ambiente que após estudo e análise dos Projetos de Lei n° 04 e 05/2022 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° 04/2022 que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras providencias 
à pessoa do senhor Rubenil Barro Bezerra. Em discussão; sem discussão. Em votação; 

aprovado por unanimidade dos presentes; Projeto de Lei n° 05/2022 que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularizaç�o fundiária e dá outras 

providencias à pessoa do senhor Mário Gerson da Mata Rosa. 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 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 

exercício 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 45 minutos, na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores 
Vereadores; Cesar de Souza Farias, Jander Cley da Silva Ferreira, Jeremias Trindade 

Albuquerque (Jereco), Magnaldo Meneses de Andrade (Coco), e Nelson Lisboa da Silva. 
Estando ausentes na sessão os vereadores Bruno Pastana Feio, Adilson da Silva Londres, e 
Enoc Conceição Galo todos por motivos justificados. Foi lavrado a presente ata que após lida 

e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. 

Em discussão; sem 

Sala das Sessões, da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 

Antonio Ribeiro da Silva em 17 de março de 2022. 

Presidente 1 Secretário 2 Secretário 


