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ATA DA 23 SESSÃO ORDINÁRIA Do 4° PERIODO DA 9 LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Camara Mun. de Concórdia do Pars 
APROVADO Presidente: Bruno Pastana Feio 

1 Secretario: Monica Miranda Soares Santana 
20 Secretario: Antonio Edinaldo Alves de Lima 

Em. 2 

Fresjdente 
Aos dezessete dias do mês de novembro 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 
Feio no Pequeno Expediente, invocando as bênçãos e a proteção de Deus, deu início a esta 
sessão ordinária, solicitando a vereadora Monica Santana a leitura de um texto biblico, sendo 
lido no livro de Jó cap. 42 vers. 1. 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 convida o vereador Deka Alves a fazer parte da mesa diretora na ausência 
do titular, e ato continuo solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta que 
obteve os seguintes assuntos: Requerimento n° 72/2022 de autoria da vereadora Monica 
Santana. 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 início ao Grande Expediente concede a palavra aos senhores 
vereadores. Com a palavra o vereador Adilson Londres que após os devidos cumprimentos 
cita sobre os trabalhos legislativos desta Casa mencionando ainda acerca das obras que 
estão sendo realizadas na sua região em especial a recuperação dos ramais e depois de mais 
algumas palavra agradece a oportunidade. Com a palavra a vereadora Monica Santana que 
de início cumprimenta os presentes e cita sobre o seu requerimento que está na pauta, 
fazendo assim a sua justificativa e após solicitar o apoio dos demais colegas na aprovação de 
sua propositura a orador agradece a oportunidade. Em prosseguimento usa da palavra o 
vereador Enoc Paiva que também cumprimenta os presentes e faz destaque ao cenário 
nacional onde o Brasil volta a protagonizar o papel de destaque no mundo, acreditando que 
isso se dá em virtude da volta do presidente Lula, e em prosseguimento cita sobre a questão 
da energia renovável que está se tornando pauta da discussão nacional e após mais 
comentários cita sobre o plantio de dendê e seus derivados comenta sobre os assuntos 
ambientais que estão sendo discutidos na COP27 que está acontecendo no Egito, onde está 
se discutindo as questões climáticas 
oportunidade. Com a palavra o vereador Cesar Farias que após os devidos cumprimentos 
cita sobre diversas iluminarias da principal avenida de nossa cidade que estão queimadas, 
solicitando assim providencias neste assunto, o tribuno também parabeniza o vereador Coco 
pela passagem do seu aniversário, e em prosseguimento cita que a esperança no novo 
governo federal é mujito grande tecendo assim alguns comentários acerca de determinados 
assunto que voltaram a acontecer no país, tais como as ações do movimento do MST e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Nelson 

e depois de mais algumas palavras agradece a 

Lisboa que após0s devidos cumprimentos cita sobre estar novamente nesta Casa 
debatendo sobre politicas públicas, em especial ao nosso municipio, citando alguns fatos 
ocorridos recentemente no nosso municipal em especial ao hospital municipal que está com 
sua maternidade fechada por decisão judicial, citando que a culpa não é da promotoria pública 
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e sim da gestão municipal, citando que não vê nenhum compromisso com o municipio por 
parte do governo atual, solicita ao lider do governo na câmara para que pergunte a empresa 
que está construindo a frente de nossa cidade, quando é que a mesma vai concluir esse 
trabalho, e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da palavra o 
vereador Jander Cley que também cumprimenta os presentes e solicita ao nobre colega 
vereador Nelson para que modere mais suas palavras, citando ainda que a democracia deve 
ser exercida em nosso país e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. A 

seguir nao havendo mais pronunciamento dos senhores vereadores o senhor presidente dá 
inicio a Ordem do Dia solicitando ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que 
obteve os seguintes assuntos; Requerimento n° 72/2022 de autoria da vereadora Monica 
Santana, 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 o mesmo por medidas cabíveis providencie a manutenção com reposição (troca) de 
iluminarias pública na Comunidade do Arapiranga, e na Rua Castelo Branco, bairro Novo 
espaço urbano neste municipio 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 manifestaçãode 
Vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessäo 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 10 horas e 45 minutos, na qual 
além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Adilson da 
Silva Londres (Adilson Londres), 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 Isaias Conceição Nazaré 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 Sessöes, da Cámara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 
Antonio Ribeiro da Silva em 17 de novembro de 2022. 
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