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ATA DA 24 SESSÃO ORDINÁRIA DO 4° PERIODO DA 9 LEGISLATURA DA C�MARA 
MUNICIPAL DE CONcÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Camara Mun. de Concórdia do Par 
APROVADO 

Em JQ 22. Presidente: Isaias Conceição Nazaré 
1° Secretario: Monica Miranda Soares Santana 
2° Secretario: Cesar de Souza Farias 

(Presidente 
Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 
minutos da manha, havendo número legal, o primeiro secretário da Casa vereador lsaias 
Conceição Nazaré na ausência do presidente titular, no Pequeno Expediente, invocando as 
bênçãos e a proteção de Deus, deu início a esta sessão ordinária, solicitando ao vereador 
Jander Cley a leitura de um texto bíiblico, sendo lido no livro de Salmos 100 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 Cesar 
Farias para fazer parte da mesa diretora como secretário, e ato continuo solicita ao primeiro 
secretário a leitura da matéria em pauta que obteve os seguintes assuntos; Requerimento n° 
73/2022 de autoria do vereador Deka Alves: Requerimento n° 74/2022 de autoria do vereador 
Magnaldo Meneses (Coco); Oficio n° 02/2022 do vereador Magnaldo Meneses em anexo 
Projeto de Lei n° 38/2022 que dispõe sobre os critérios de denominação de Equipamentos 
Púublicos nas áreas Quilombolas, Reserva de Vagas em Concursos Públicos e Processos 
Seletivos em Concórdia do Pará, e dá outras providências, juntamente com mensagem 
Parecer das Comissões aos projetos de lei n° 34,36, 36 e 37/2022; Oficio n° 044/2022 da 
Secretaria Municipal de Planejamento solicitando a indicação de um membro desta Casa 
Legislativa para compor a Comissaão Organizadora da Conferencia Municipal da Cidade de 
Concórdia do Pará. 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 

Em coloca a mesma em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. 
continuação o senhor presidente dando início ao Grande Expediente còncede a palavra aos 
senhores vereadores. Com a palavra o vereador Enoc Paiva que após os devidos 
cumprimentos cita sobre as emendas apresentadas à LOA 2023, citando que como presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça está liberando o citado projeto de lei, apresentando 
assim constitucionalidade ao mesmo, e após mais algumas palavras o orador agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Coco que também cumprimenta os presentes e cita 
sobre as emendas apresentadas a LOA 2023, mencionando assim da suma importância 
dessas emendas, pois foi visto a necessidade de se apresentar alguma coisa em especial ao 
remanejamento de despesas para outras ações envolvendo assim algumas áreas importantes 
tais como educação, meio ambiente e cultura e apos mais comentários sobre o assunto 
orador cita sobre o seu requerimento que está na pauta, solicitando assim o apoio dos demais 
colegas vereadores na aprovação de sua propositura, agradecendo assim a oportunidade. Em 

continuação usa da palavra o vereador Cesar Farias que após os devidos cumprimentos cita 
sobre um determinado usuário da saúde ter necessitado de exames médicos, mas que foi 
informado que só estaria sendo realizado exames somente para mulheres gravidas, e que 
somente após um diálogo do nobre vereador o paciente foi atendido, citando que isso não 
pode acontecer em nosso municipio. Em continuação o orador cita sobre outros assuntos 
relacionados ao nosso município, mencionando que foi comprado através da secretaria de 
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obras cerca de cinquenta mil reais em madeira para a construção de pontes em diversas 
localidades do municipio, mas que essa madeira nunca chegou ao seu destino, e segundo as 

palavras do próprio vereador essa madeira foi "desviada", considerando assim uma 
incompetência total de determinados secretários do municipio, apresentando ainda outras 
denúncias envolvendo a secretaria de agricultura e a secretaria de obras e transportes, em 
especial ao prédio locado pela secretaria de obras mas atualmente serve como deposito de 
lampadas para a empresa que presta o serviço de iluminação pública no municipio, sentindo-
se envergonhado por determinados fatos ocoridos em nosso municipio. O orador comenta 
ainda sobre a grande quantidade de funcionários contratados pelo executivo nesse ano de 
2022, e após mais comentários sobre o assunto, o orador agradece a oportunidade. Em 
seguida usou da palavra o vereador Deka Alves que também cumprimenta os presentes cita 
sobre o seu requerimento que está na pauta, solicitando assim o apoio dos demais colegas 
vereadores e faz reclamação também em relação a saúde municipal, citando um fato ocorrido 
quando um idoso precisou de atendimento médico, mas que não havia medico no momento 
do atendimento, ressaltando ainda a falta de alguns utensilios necessários para um bom 
atendimento no hospital municipal, e em continuação cita sobre determinados eventos 
realizados no municipio mas na sua maioria acontece sempre no mesmo dia e horário das 
sessões legislativas e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. a seguir 
usa da palavra o vereador Jander Cley lider do governo na Câmara, que também 
cumprimenta os presentes e em seguida cita que de fato os problemas do municipio são 
muitos, mas dizer que não está sendo feito nada, isso é leviano, mostrando em seguida um 
relatório das pontes que foram feitas já no governo da prefeita Elisangela, fazendo assim a 
leitura das mesmas que foram reformadas e construidas, e em relação a questão da 
iluminação pública, menciona sobre as diversas ruas que já tiveram suas lâmpadas trocadas, 
acreditando que no próximo ano serão dias melhores fazendo assim um alusivo acerca dos 
políticos eleitos de sua base política. Através de aparte o vereador Cesar cita que se sentiu 
ofendido quando o vereador Jander o chamou de leviano em virtude de haver mencionado 
isso na sua fala. o vereador Jander voltando com as palavras cita que apresentou relatório 
mostrando as pontes que foram construídas ou reformadas, citando que não é eficaz ficar 
acusando sem provar as acusações apresentadas, e que usou a palavra leviana apenas para 
mostrar a gravidade das denúncias, mas sem querer ofender o nobre vereador e depois de 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Nelson Lisboa 
lider da oposição na Câmara, que também cumprimenta os presentese cita sobre os 
problemas apresentados a saúde municipal, lembrando que parte do hospital municipal está 
fechado pelo ministério público por irregularidades apresentadas, apresentando ainda várias 
irregularidades de erros administrativos por parte de determinados secretários do municipio, 
e em relação a recuperação de pontes e troca de iluminarias citadas pelo vereador Jander, 
cita que o executivo nâo consegue atender o seu pedido de troca de iluminarias, e em relação 
a reforma das pontes, cita que na maioria das vezes são os próprios agricultores que se unem 
para as citadas reformas. Ouve em seguida um debate entre o vereador Nelson e o vereador 
Jander acerca de determinados assuntos relacionados ao desenvolvimento municipal. No 
termino o vereador Nelson agradece a oportunidade. A seguir não havendo mais 
pronunciamento dos senhores vereadores o senhor presidente dá início a Ordem do Dia 
solicitando ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve os seguintes 
assuntos; Requerimento n° 73/2022 de autoria do vereador Antonio Edinaldo (Deka Alves) 
que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exm. 
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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 a revitalização do ramal na localidade no Nova Inácia, 

com o perímetro da comunidade do Jurunas, uma dando acesso a residência do senhor 

conhecido popularmente por Cabacinha e a outra no ramal do Capixaba, dando acesso ao 

Jurunas, assim como também seja feito a recuperação das duas pontes que passa sobre o 

igarapé do ramal mencionado, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão: sem 

discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento n° 74/2022 

de autoria do vereador Magnaldo Meneses (Coco), 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 por medidas cabíveis providencie a reposição 

(troca) das iluminarias públicas da Comunidade N Sr do Perpetuo Socorro (Rod. PA 252, km 

04-via Mãe do Rio), assim como também seja feito a limpeza com passagem e patrolamento 

das ruas e valas da citada comunidade, espaço rural neste município de Concórdia do Pará. 

Em discussão: sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presenteS. 

Parecer n° 23/2022 da Comissão Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e 

analise do Projeto de Lei n° 34/2022 (LOA 2023), apresenta parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que o mesmo seja colocado ao plenário para votação; Em discussão: 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer n° 04/2022 da 
Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização que após estudo e analise do Projeto de Lei 
n° 34/2022 (LOA 2023), apresenta parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja 
colocado ao plenário para votação, ressalvado a emenda aditiva em anexo; Em discussão: 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda Aditiva n° 
02/2022 da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização ao Projeto de Lei n° 34/2022 

que dispõe sobre a lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 (LOA 2023), com as 

seguintes emendas apresentadas; acrescentar na Area da Educação; 1. Aquisição de 
absorventes higiênicos para alunas da rede pública de educação; acrescentar na Area do 
Meio Ambiente; - Implantação da Coleta Seletiva; - Aquisição de uma embarcação a motor 

(Lancha) para fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente. Acrescentar na Área da 

Agricultura; 1 - Criação do Departamento de Aquicultura e Pesca. Acrescentar na Årea da 

Cultura; 1- Apoio para projetos áudio visuais. Em discussão: Com a palavra o vereador Coco 
que em meio a sua justificativa cita que as emendas apresentadas visam aprimorare adequar 
a LOA 2023 às reais necessidades do municipio. Em votação a referida emenda aditiva; 

aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 34/2022 do Poder Executivo 

Municipal que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Concórdia do Pará para o 

exercício financeiro de 2023 - LOA 20023. Rege no citado projeto que a receita orçamentaria 
estimada para o ano de 20023 é de R$ 193.608.354,15 (Cento e noventa e três milhões, 

seiscentos e oito mil, 
compreendendo; R$ 156.672.066,03 (Cento e cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta 

e dois mil, sessenta e seis reais e três centavos), oriundos do Orçamento Fiscal; e R$ 
36.936.288, 12 (Trinta e seis milhões, novecentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e oto 

reais e doze centavos), oriundos do Orçamento da Seguridade Social. Ao Poder Legislativo o 

Orçamento prevé o valor de R$ 3.60.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Em 
discussão: sem discussão. Em votação; aprovado em primeiro turno por unanimidade dos 

presentes. O senhor presidente informa que a LOA 2023 terá a sua segunda votação no 
próximo dia quinze de dezembro completando assim o intersticio minimo de dez dias de um 

trezentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos). 
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turno para outro, conforme rege o nosso regimento interno. Parecer n° 24/2022 da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise dos projetos de lei n° 
35, 36 e 37/2022 apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os mesmos 
sejam submetidos na sua integra ao plenário para votação. Em discussão: sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 35/2022 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá 
outras providencias a pessoa do senhor José Lisboa Ferreira. Em discussão: sem discussão. 
Em votação; aprovado por maioria qualificada. Projeto de Lei n° 36/2022 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras 
providencias a pessoa do senhor Walison Santos de Castro. Em discussão: sem discussão. 
Em votação; aprovado por maioria qualificada. Projeto de Lei n° 37/2022 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras 
providencias a pessoa da senhora Elenice Aristides dos Santos. Em discussão: sem 
discussão. Em votação; aprovado por maioria qualificada. A seguir o presidente da mesa dos 
trabalhos informa que há a necessidade de se indicar o nome de um representante deste 
Poder legislativo para compor a Comissão Organizadora da Conferencia Municipal da Cidade 
de Concórdia do Pará, sendo assim indicado o nome do vereador Antonio Edinaldo Alves de 
Lima (Deka Alves), para compor a referida Comissão, sendo a indicação aprovada 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 presidente dos trabalhos convida todos os presentes 
para a útima sessão ordinária deste periodo legislativo no próximo dia quinze de dezembro, 
quando também haverá a eleição da nova mesa diretora para o biênio 2023-2024, 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; Antonio Edinaldo Alives de Lima (Deka Alves), Enoc Conceição Galo 
(Enoc Paiva), Jander Cley da Silva Ferreira, Magnaldo Meneses de Andrade (Coco) e Nelson 
Lisboa da Silva. Estando ausente na sessão os vereadores Adilson da Silva Londres (Adilson 
Londres), Bruno Pastana Feio, e Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco), 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 01 de dezembro de 2022. 

. 

1° Secretário Presidente 2° Secretário 


