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quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. ás 09 horas e30 
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 em seguida ao vereador Jander Cley a leitura de um texto biblico, sendo 
lido no livro de 1 Crônicas cap. 31, vers. 1. Após a referida leitura o senhor presidente faz 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 13, 14, 15,16,17/2022 de autoria de diversos ereadores da Casa, Oficio n° 
30/2022 do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei n° 06/2022 que dispõe sobre 
a Incorporação de Vantagens Permanentes Remuneratórias de Servidores Efetivos do Plano
de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais da Administração Centralizada do 
Municipio de Concórdia do Pará, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providencias,
juntamente com mensagem. 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 inicio ao Grande Expediente concede a palavra aos 
senhores vereadores. Com a palavra o vereador Adilson Londres que após os devidos
cumprimentos cita sobre algumas pontes que foram recuperadas e concluídas enfatizando 
que ainda há lugares que o ônibus escolar ainda não está passando, mas cita que em breve 
este problema será resolvido e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a 
palavra o vereador Jereco que de inicio se desculpa com os demais colegas vereadores por 
determinados fatos ocorridos, citando ainda que há vereador desta Casa que está tentando 
prejudica-lo fazendo difamação de sua pessoa, não entendendo o porque de tudo isso 
relembrando sobre sua fala nesta Casa que foi distorcida na sua região, trazendo assim 
transtornos para a sua pessoa, esclarecendo que o mesmo assume a sua fala, mas solicita
para que não saiam difamando o seu nome por ai, pois o mesmo não irá tolerar tal situação, 
fazendo assim um desabafo sobre determinados fatos ocorridos nesta Casa durante os 
debates ocorridos, esperando que não aconteça mais essa situação e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da palavra o vereador Enoc Galo 
que após os devidos cumprimentos agradece ao presidente da Casa que demostra estáá 
melhor de saúde, e em seguida parabeniza o governo municipal pela conjuntura de obras que 
estão sendo realizadas, em especial às obras de asfalto em algumas Vilas de nossas
comunidades, assim como outras obras que estão em andamento, mencionando que no inicio 
do verão está projetado varias obras para serem realizadas em nosso município, acreditando
que a partir de 2023, as obras de infra estrutura e construção de moradia em nosso municipio 
retornarão como prioridades, fazendo assim um discurso sobre o assunto, acrescentando que 
nossa região é o maior produtor de dendê de nosso país, e que em breve será retomado o 
projeto para a implantação de refinarias em nossa região. Através de aparte o vereador Coco 
reforça as palavras do vereador Enoc acerca da implantação de refinarias em nossa região, 
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citando assim que em 2023 serão retomado determinados projetos elaborados por Lula em 
seu governo, mas que foram abandonados nos governos seguintes. O vereador Enoc 

voltando com a palavra tece mais comentários sobre o beneficio das refinarias implantadas 
em nosso município, pois irá trazer beneficio a toda comunidade concordiense, e após mais 
comentários sobre o assunto o orador agradece a oportunidade. A seguir usa da palavra o 
vereador Cesar Farias que após os devidos cumprimentos agradece a Deus por mais este 
dia concedido e em seguida cita sobre o projeto da Bio Palma, confirmando que de fato este 

projeto está dando certo, e ato continuo cita sobre o serviço de empiçarramentodas ruas do 
bairro Laranjal que não foi atendido pelo poder executivo, trazendo atualmente grandes 
prejuizos aos moradores daquele perímetro, solicitando ao poder executivo para procure 
amenizar a situação daqueles moradores, enviando pelo menos uma maquina para fazer a 

limpeza das ruas após a grande chuva que caiu em nossa cidade no dia de ontem, e em 

seguida comenta sobre a possibilidade dos correios de nossa cidade ser fechado por questão 
de não ter o apoio do poder executivo na questão de não pagar a locação do imóvel onde esta 

agencia funciona, mencionando que se o Correio fechar irá trazer grandes transtornos 

aqueles que necessitam dos serviços desta agencia. Por questäo de ordem usa a palavra o 

vereador Enoc mencionando que o poder executivo não tem nenhuma culpa se os correios 

fechar, citando que o projeto do governo federal é privatizar os correios e enquanto isso não 

acontece, fica jogando a culpa pros municípios, citando que ninguém quer que a agencia dos 
Correios feche, pois ira de fato trazer grandes prejuízos ao povo concordiense. Também 

através de aparte o vereador Coco concorda com as palavras do colega Enoc, reforçando que 
a politica de privatização está chegando agora nos Correios, informando que a vice prefeita já 
está se mobilizando sobre este assunto para tentar chegar a um acordo, mas esclarece que 

não é tão simples assim resolver esta situação, explicando os tramites legais para resolver 
esta situação. O vereador Cesar voltando com a palavra concorda que em parte o governo 

federal tem a sua culpa neste assunto, mas cita que o governo federal não conhece nossas 
necessidades pelos serviços prestados pela agencia dos correios, mas nos conhecemos,
mencionando que acredita que o governo municipal vai fazer algo em prol deste assunto, 
havendo em seguida um longo debate sobre este assunto envolvendo alguns parlamentares
no debate, e em seguida o vereador Cesar agradece a oportunidade. em prosseguimento a 

palavra é concedida ao vereador Isaias Conceição que após os devidos cumprimentos cita 

que conforme denuncia recebida, a empresa BIo Palma está despejando dejetos entre as 

fileiras do Dendê na região do Arapiranga, citando que já há casos de peixes já estarem 
sendo mortos por esta substancia, mencionando ainda outros agravos que está ocorrendo em 

nossa região em virtude da contaminação que está ocorrendo, solicitando a ajuda dos demais 
colegas vereadores para que esta situação seja solucionada, havendo já pesquisa feita pelo 
Instituto Evandro Chagas através de analise que o Rio Bujaru está contaminado, solicitando

novamente para que esta denuncia seja averiguada, caso contrario os moradores de sua 

região estarão bloqueando a PA 140 em forma de protesto. Através de aparte o vereador 

Deka Alves reforça esta suposta denuncia, citando que recebeu vídeo onde é mostrado vários 

peixes mortos em determinados igarapés do Arapiranga, citando que o vereador Isaias tem o 

seu total apoio neste assunto. Também através de aparte o vereador Enoc ressalta quando foi 

apresentado o inicio deste projeto em nosso municipio, pois havia até proibiç�o de venda de 

terras dos agricultores familiares, mas cita que o INCRA abandonou esta região, e hoje os 

agricultores estão vendend as suas terras. O vereador lsaias voltando com a palavra solicita 

ao presidente da Casa para que o ajude nesta luta em prol das comunidades de nosso 
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municipio que estão sendo afetadas com esta situação, e logo em seguida agradece a 

oportunidade. a seguir usa da palavra o vereador Deka Alves 

Cumprimentos cita sobre os seus requerimentos que estão na pauta reivindicando melhorias

da qualidade de iluminação publica em algumas ruas de nossa cidade, e em seguida cita 
sobre um fato acontecido quando houve a necessidade de internar seu pai em Belém para 
atendimento medico, mas que foi necessário o mesmo dizer que residia em Belém para 

conseguir esta internação, indagando do lider do governo na Câmara o que está acontecendo 

e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. em prosseguimento a palavra é 

concedida ao vereador Nelson Lisboa líder da oposição na Câmara, que após os devidos 

Cumprimentos cita que o Governo Federal no seu mandato já liberou dezenas de moradias 

para a população carente de nosso país, acreditando que se o nosso municipio não foi 

Contemplado com este programa deve-se ao fato de nunca ter sido prestado contas das casas 

habitacionais construídas em nossa cidade, solicitando em seguida para o poder executivo 

possa olhar com atenção sobe a questão dos correios para esta agencia não seja fechada, e 

depois de mais algumas palavras agradece a o oportunidade. O vereador Enoc usando 
novamente da palavra cita que o vereador Nelson precisa ter mais conhecimento sobre o 

programa de habitação, esclarecendo em seguida sobre os reais motivos que segundo o 

orador está impedindo de Concórdia receber este programa, havendo novamente debate na 

plenária entre parlamentares da Casa acerca da questão do programa habitacional de nosso 

pais. A seguir a palavra é concedida ao vereador Coco líder do governo na Camara que 
também cumprimenta os presentes e em seguida menciona sobre ao assuntos já abordados 
nesta sessão, e cita sobre os seus requerimentos que estão na pauta, solicitando o apoio dos 

demais colegas vereadoes na aprovação de sua propositura, e em seguida parabeniza dois 
vereadores pela atitude tomada neste dia de hoje em especial ao vereador Jereco pela atitude 
em se desculpar publicamente e ao vereador Adilson por ter conseguido realizar a demanda 
de reformar as pontes que estavam sendo cobradas, e comentando sobre a questão da saúde 
cita que esta é uma questão bastante complexa, explicando assim o real motivo de muito das 
vezes o paciente de nosso municipio apresentar endereço residencial da cidade de Belém, 
para assim conseguir um leito para internação, mas cita que isto não é desonesto, pois o SUS 
é nacional, e em seguida cita que o prefeito Elias não tem nenhuma dificuldade em contribuir 
com as melhorias para o nosso municipio, e cita que no próximo dia 31 de março estará 
ocorrendo algo histórico em nosso municipio quando o prefeito Elias estará renunciando ao 
cargo para poder concorrer a um cargo na Assembleia Legislativa enfatizando que isto se dá 

em virtude da confiançae união entre os partidos PT e MDB, e após mais comentários sobre 
o assuntoo orador agradece a oportunidade. Em prosseguimento e não havendo mais 
pronunciamento do plenário o senhor presidente dá inicio a Ordem do Dia fazendo o 
encaminhamento do Projeto de Lei n° 06/2022 para as comissões competentes da Casa e em 
seguida solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta que obteve os seguintes 
assuntos; Requerimento n° 13/2022 de autoria do vereador Magnaldo Meneses 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 Guimarãäes Santiago, juntamente com a Secretária
Municipal de Educação Carmem Lucia Guimarães Santiago no sentido de que através de 
medidas cabiveis seja feito a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental no padrão MEC, na Comunidade Santa Terezinha (Rod. PA 140 KM 08 via 
Tomé-Açu), contendo na citada escola 6 (seis) salas de aula, dependências administrativas, 
quadra poliesportiva, e capacitação dos profissionais que atuarão, para abrigar os alunos do 

que após os devidos 
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Em discussão; sem discussão. Em ensino fundamental da região de Concórdia do Pará. 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n 14/2022 de autoria do 
vereador Enoc Galo 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, 
juntamente com o Secretário Municipal de Obras e Transportes Edvaldo Paiva Celestino, no 
sentido de que através de medidas cabiveis seja feita a instalação (construção) de uma 
rotatória no trevo do ramal da Transjutaí com o perimetro que dá acesso_ao ramal da 
Comunidade da Nova Aurora, espaço rural, municipio de Concórdia do Pará. Em discussão 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; Requerimento n 
15/2022 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 
Guimarães Santiago, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a 
reposição (troca) das iluminarias públicas nas seguintes Ruas abaixo destacadas; Rua Mario 
Cardoso; Bairro Menino Jesus, Rua 22 de Março; Bairro Menino Jesus, Rua das Flores 
(Rua do neco) Bairro Novo. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos presentes; Requerimento n° 16/2022 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 Guimarães Santiago, no sentido de queo 
mesmo por medidas cabiveis providencie a implantação de iluminarias pública na comunidade 
Ribanceira (Rod. PA 140, KM 51 -via Bujaru), às margens do Rio Bujaru, municipio de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; Requerimento n° 17/2022 de autoria do vereador Magnaldo Meneses 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. juntamente com SAAE 
(Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do nosso municipio, providencie a implantação e 
ampliação da rede de distribuição do Sistema de Abastecimento de Agua Potável na 
Comunidade da Galileia, (Transjutaí), espaço rural da cidade, neste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem 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 manifestaçao 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 12 horas e 35 minutos, na qual além da Mesa acima referida compareceram 
os seguintes Senhores Vereadores; Adilson da Silva Londres, Antonio Edinaldo Alves de Lima 

(Deka Alves), Cesar de Souza Farias, Enoc Conceição Galo, Jander Cley da Silva Ferreira, 
Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco), Magnaldo Meneses de Andrade (Coco). e Nelson 
Lisboa da Silva. 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 

Antorio Ribeiro da Silva em 24 demarço.de 2022. 

Rresidente 1° Secretário 2 Secretário


