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ATA DA 22a SESSÃO ORDINÁRIA DO 4° PERIODO DA 9 LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 

al3 Mun. de Concórdia do Par 

APR OVA DO 
Em d Presidente: Bruno Pastana Feio 

1 Secretario: Isaias Conceição Nazaré 
2° Secretario: Monica Miranda Soares Santana Rresidénte 

Aos dez dias do mês de novembro 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 Feio no 
Pequeno Expediente, invocando as bênçãos e a proteção de Deus, deu inicio a esta sessåo 
ordinária, solicitando ao vereador Deka Alves a leitura de um texto biblico, sendo lido no livro 
de Levitico cap. 14 vers. 33-34. 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° 69, 70, 71/2022 de autoria de diversos vereadores 
legislativos; Oficio n° 126/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos 
de Lei n° 35, 36 e 37/2022 do Poder Executivo; Projetos de Decretos Legislativos n° 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36/2022 de autoria de diversos vereadores legislativos que 
concede Titulo Honorifico de "Cidadão de Concórdia do Pará" e Título de Honra ao Mérito a 
diversas pessoas pelos relevantes serviços prestados a este municipio; Parecer das 
Comissoes competentes da Casa aos projetos de lei n° 32 e 33/2022. 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 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. Coma palavra O 
vereador Jereco que após os devidos cumprimentos cita sobre as candidatas que o mesmo 
apoiou terem vindo agradecer os votos obtidos na sua região tornando assim publico este ato 
sendo grato ås mesmas, e em seguida agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador 
Enoc Paiva que também cumprimenta os presentes e cita sobre a nova nomeação de 
secretários no município, desejando aos mesmos uma boa gestão e em continuação cita 
sobre o resultado das eleições 2022, parabenizando assim os candidatos a Deputado Federal 
e Estadual eleitos, tais como Beto Faro Dilvanda Faro. O orador parabenizou o candidato Lula 
por ter sido eleito a presidente da republica pela terceira vez, citando assim algumas 
promessas de campanha do candidato Lula que será cumprido a partir de 2023, e após mais 
comentários sobre o assunto o orador agradece a oportunidade. em continuação usa da 
palavra o vereador Coco que após os devidos cumprimentos parabeniza o atleta esportista de 
nossa cidade que é um grande incentivador nos esportes, parabenizando assim o vereador 
Jander Cley pela iniciativa de homenageá-lo com o titulo de cidadão concordiense, e após 
mais comentários sobre o assunto, o orador em seguida comenta sobre uma reunião com os 
recenseadores no municipio, onde houve um recuo na quantidade da população, acreditando 
que isso aconteceu em virtude de muitas pessoas por fata de conhecimento não terem 
recebido o recenseador do lBGE, enfatizando que isso poderá causar grandes prejuízos ao 
municipio, e a forma de ajudar é informar a população para que a comunidade receba o 
recenseador do 1BGE e após mais comentários agradece a oportunidade. A seguir usa da 
palavra o vereador Cesar Farias que cumprimenta os presentes e agradece a Deus por mais 
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um dia de trabalho, e cita sobre os seus requerimentos que estão na pauta, solicitando assim 
o apoio dos demais colegas vereadores na aprovação de sua propositura. O orador cita sobre 
um pedido feito a Deputada eleita Diana Belo pa5ra que a mesma conceda um aparelho de 
ultra som para o hospital municipal e após mais comentários sobre o assunto, e em seguida 
comenta sobre o resultado das eleições 2022, mencionando que torce por dias melhores, e 
em seguida agradece a oportunidade. Em prosseguimento usa da palavra o vereador Deka 
Alves que após os devidos cumprimentos, cita sobre a nomeação dos novos secretários, 
esperando que venha dias melhores para o municipio, mencionando em seguida algumas 
obras que estão paradas, e cita sobre algumas ruas que ficaram alagadas em decorrência das 

fortes chuvas que caíram nos últimos dias, parabenizando a Deputada Federal eleita Dra 
Alessandra e em seguida agradece a oportunidade. Em continuação usa da palavra o 

vereador Jander Cley lider do governo na Câmara que parabeniza os novos secretários 
nomeados, acreditando que todos irão contribuir para um bom desenvolvimento do municipio, 
e ressalta também sobre o caso citado pelo vereador Coco acerca do censo do IBGE e 
comenta sobre a doação do aparelho de ultra som pela deputada Alessandra ao nosso 
municipio, dizendo que é bem-vindo esta doação e depois de mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Nelson Lisboa líder da oposição na 
Câmara, e parabeniza os novos secretários nomeados pelo executivo, mas cita sobre a 
nomeação da senhora Alesandra para a secretaria de saúde, uma vez que o mesmo recorda 
sobre uma determinada situação ocorrida a alguns anos atras quando a mesma era diretora 
do hospital e que entrou em pânico por uma determinada situação ocorrida não sabendo 
como resolver, mencionando sobre a parte de uma ala do hospital municipal que está fechada 
por decisão judicial e após mais comentários sobre o assunto, cita sobre o oficio enviado a 
secretaria de saúde, onde o orador solicita explicações acerca do destino final de cerca de 
cinco milhões de reais entrado na área da saúde, mencionando que era para o nosso hospital 
estar bem capacitado em termo de atendimento e materiais, mas que acredita em dias 
melhores. Havendo em seguida um debate entre os vereadores Nelson e Enoc acerca de 
questões presidenciáveis e depois de 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° 35, 36 e 37/2022 
para estudo, análise e parecer das comissões competentes da Casa e ato contínuo solicita ao 
primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve os seguintes assuntos; 
Requerimento n° 69/2022 de autoria do vereador Nelson Lisboa, que depois de ouvido o douto 
e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exma Sra. Prefeita Municipal, de 
Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, no sentido de que o mesmo por medidas 
cabíveis providencie a manutenção com reposição (troca) de iluminarias pública na 
Comunidade Vila Comissário (Trevo), espaço rural neste município de Concórdia do Pará. Em 
discussão: sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Requerimento n° 70/2022 de autoria do vereador Cesar Farias, que nos termos regimentais 
desta Casa de Leis, que seja oficiado a Sr, Elisangela Paiva Celestino, Excelentissima 
Prefeita Municipal, juntamente com a lIm senhora Elisandra Maria Araujo Santos, Secretária 
Municipal de Saúde, no sentido de que seja disponibilizado uma equipe de saúde (com 
médico) para atender de forma periódica, 
população do Assentamento Nova Inácia (transjutai), espaço rural, neste municipio de 
Concórdia do Pará. Em discussão: sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento n° 71/2022 de autoria do vereador Cesar Farias, que nos termos 

com no mínimo um atendimento por mês a 
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Regimentais desta Casa de Leis, requer a senhora Elisangela Paiva Celestino, Excelentíssima 
Prefeita Municipal de Concórdia do Pará e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário 
Municipal de Obras e Transportes, solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja 
construído uma ponte sobre o lgarapé do Onça (Trecho Ramal do Suithi), ou ao menos 
implantar tubos de 1000 mm de espessura no citado local, espaço urbano, neste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão: sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Parecer n° 22/2022 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis, 
que após estudo e análise dos projetos de lei n° 32 e 33/2022 é de parecer favorável pela 
constitucionalidade dos citados projetos de lei 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° 10/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, 
Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, que após estudo e análise dos projetos de lei n° 
32 e 33/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os citados projetos sejam 
submetidos na integra ao plenário para votaç�o. Em discussão: sem discussão. Em votação 
aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lein° 32/2022 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras 
providencias à pessoa do senhor Antonio Gilberto Farias Oliveira, e da senhora Maria Inalde 
Gonçálves Lima. Em discussão: sem discussão. Em votaç�o; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Projeto de Lei n° 33/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar 
imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da 
senhora Adriana Silva de Oliveira. Em discussão: sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Decreto Legislativo n° 27/2022 de iniciativa do 
vereador Bruno Pastana e subscrito pelos vereadores Monica Miranda, Jander Cley e Enoc 
Paiva.que concede título honorífico de "cidadão de Concórdia do Pará à Deputada Estadual 
Dilvanda Furtado Faro, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Concórdia do 
Pará, em especial na área politica e social. Em discussão. Com a palavra o vereador Bruno 
Pastana que faz defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia da 
homenageada. Em votaçãoo referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, 
dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 27/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 
28/2022 de iniciativa do vereador Bruno Pastana e subscrito pelos vereadores Monica 
Miranda, Jander Cley e Enoc Paiva que concede título honorífico de "cidadão de Concórdia do 
Pará ao ex vereador municipal Francisco Félix de Souza, pelos relevantes serviços prestados 
ao Municiípio de Concórdia do Pará, em especial na área política e social. Em discussão. Com 
a palavra o vereador Bruno Pastana que faz defesa a sua propositura informando que anexo 
ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por 
unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 28/2022; Projeto 
de Decreto Legislativo n° 29/2022 de iniciativa do vereador Bruno Pastana e subscrito pelos 
vereadores Monica Miranda, Jander Cley e Enoc Paiva que concede titulo honorifico de 
"cidadão de Concórdia do Pará à senhora Carmem Lucia Guimaräes Santiago, pelos 
relevantes serviços prestados ao Municipio de Concórdia do Pará, em especial na área 
educacional e social. Em discussão. Com a palavra o vereador Bruno Pastana que faz defesa 
a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia da homenageada. Em 
votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao 
Decreto Legislativo n° 29/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 30/2022 de iniciativa do 
vereador Bruno Pastana e subscrito pelos vereadores Monica Miranda, Jander Cley e Enoc 
Paiva que concede título honorífico de "cidadão de Concórdia do Pará a Raimundo Cândido 
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da Trindade "im memoriam", pelos relevantes serviços prestados ao Município de Concórdia 
do Pará, em especial na área da saúde e empresarial. Em discussão. Com a palavra o 
vereador Bruno Pastana que faz defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto 
está a biografia do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade 
dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 30/2022; Projeto de Decreto 
Legislativo n° 31/2022 de iniciativa do vereador Enoc Conceição Galo e subscrito pelos 
vereadores Monica Miranda, Bruno Pastana e Jander Cley que concede titulo honorifico de 
"cidadão de Concórdia do Pará ao senhor Alex da Silva Pantoja, pastor evangélico, pelos 
relevantes serviços prestados ao Municipio de Concórdia do Pará, em especial na área 
espiritual. Em discussão. Com a palavra o vereador Enoc Paiva que faz defesa a sua 
propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o 
referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo n° 31/2022:; Projeto de Decreto Legislativo n° 32/2022 de iniciativa do vereador 
Enoc Conceição Galo 
Cley que concede titulo honorifico de "cidadão de Concórdia do Pará ao senhor Haroldo de 
Souza, pelos relevantes serviços prestados ao Municipio de Concórdia do Pará, em especial 
na área empresarial. Em discussåo. Com a palavra o vereador Enoc Paiva que faz defesa a 
sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em 
votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao 
Decreto Legislativo n° 32/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 33/2022 de iniciativa do 
vereador Isaias Conceição Nazaré e subscrito pelos vereadores Monica Miranda, Magnaldo 
Meneses e Adilson Londres que concede titulo honorífico de "cidad�o de Concórdia do Pará a 
José Alberto Ribeiro "im memoriam", pelos relevantes serviços prestados ao Municipio de 
Concórdia do Pará, em especial na área da educação. Em discussão. Com a palavra o 
vereador Isaias que faz defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está a 
biografia do homenageado. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos 
presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo n° 33/2022; Projeto de Decreto 
Legislativo n° 34/2022 de iniciativa do vereador Isaias Conceição Nazaré e subscrito pelos 
vereadores Monica Miranda, Magnaldo Meneses e Adilson Londres que concede titulo 
honorifico de "cidadão de Concórdia do Pará a Feliciano Furtado Uchoa, pelos relevantes 

serviços prestados aol 
religiosa. Em discussão. Com a palavra o vereador lsaias que faz defesa a sua propositura 
informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o referido 
projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo 
n° 34/2022; Projeto de Decreto Legislativon° 35/2022 de iniciativa do vereador Bruno Pastana 
e subscrito pelos vereadores Monica Miranda, Jander Cley e Enoc Paiva que concede titulo 
honorifico de "Honra ao Mérito" a Gabriela Harumi Matsumura Lima Pena, atleta desportiva, 
pelos relevantes serviços prestados ao Municipio de Concórdia do Pará, em especial na área 
desportista. Em discussão. Com a palavra o vereador Bruno Pastana que faz defesa a sua 
propositura informando que anexo ao projeto está a biografia da homenageada. Em votação o 
referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo n° 35/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 36/2022 de iniciativa do vereador 
Bruno Pastana e subscrito pelos vereadores Monica Miranda, Jander Cley e Enoc Paiva que 
concede título honorifico de "Honra ao Mérito" a Maria Fernanda do Carmo Rodrigues, atleta 
desportiva, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Concórdia do Pará, em 
especial na área desportista. Em discussão. Com a palavra o vereador Bruno Pastana que faz 

subscrito pelos vereadores Monica Miranda, Bruno Pastana e Jander 

lunicipio de Concórdia do Pará, em especial na área da agricultura e 
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defesa a sua propositura informando que anexo ao projeto está a biografia da homenageada. 
Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem 
ao Decreto Legislativo n° 36/2022. 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 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 (Cesar Farias), Enoc Conceição Galo (Enoc Paiva), Isaias Conceição Nazaré, Jander 
Cley da Silva Ferreira, Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco), Magnaldo Meneses de 
Andrade (Coco) e Nelson Lisboa da Silva. Estando ausente na sessão o vereador Adilson da 
Silva Londres (Adilson Londres), 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 novembro de 2022. 

SSta eruca 
2° Secretário Presidente 1 Secretário 


