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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 

Presidente: Bruno Pastana Feio 
1º Secretario: Isaias Conceição Nazaré 
2º Secretario: Monica Miranda Soares Santana 
 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 
minutos da manhã, 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 ao vereador Nelson Lisboa   leitura de um texto bíblico, 
sendo lido no livro de Isaias cap 60 vers. 1-2. 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; Requerimento nº. 75 e 76/2022 de autoria do vereador 
Deka Alves; Oficio nº 132/2022–PMCP em anexo Projetos de Lei nº 39 e 40/2022 que 
autoriza o poder executivo a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária 
juntamente com mensagens; Oficio do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei 
nº 41/2022 que dispõe sobre Fixação do Piso Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem no âmbito do Município de Concórdia do Pará e dá 
outras providencias, juntamente com mensagem; Parecer das comissões competentes da 
Casa aos Projetos de Lei em pauta. 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 coloca em apreciação o pedido da senhora 
Dilane Cavalcante para fazer uso da Tribuna Popular, sendo este pedido acatado pelos 
demais vereadores da Casa. A seguir o senhor presidente convida a senhora Dilane 
Cavalcante de Oliveira, Presidente do Conselho de Direitos da Mulher em Concórdia do 
Pará, para fazer uso da Tribuna Popular, que após cumprimentar os vereadores legislativos 
e demais presentes comenta sobre a campanha dos dezesseis dias de ativismo que tem 
como principal objetivo lutar pelo fim da violência contra as mulheres, citando que esta 
mobilização é mundial e que ocorre em mais de 160 países , e que no Brasil é realizado 
desde 2003, enfatizando ainda que durante as programações em nosso município está 
sendo realizada ações de enfrentamento no combate à violência contra a mulher, em 
especial no combate  à violência moral, psicológica e sexual, fazendo em seguida um 
discurso sobre o tema, e após mais comentários sobre o assunto a oradora agradece a 
oportunidade. O presidente da Casa agradece o pronunciamento da senhora Dilane 
Cavalcante quando trouxe um importante assunto, conscientizando assim a população 
concordiense sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher. Em 
prosseguimento o senhor presidente dando início ao Grande Expediente concede a 
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Jereco que após os devidos 
cumprimentos cita sobre a importância da sessão deste dia, comentando sobre os 
trabalhos legislativo realizado durante esse semestre, agradecendo ainda ao presidente da 
Mesa pelos seus relevantes serviços prestado à frente da diretoria da Casa e após mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Adilson Londres 
que após os devidos cumprimentos tece seus agradecimentos e cita sobre este período 
legislativo que está se findando agradecendo assim a Deus pelos trabalhos realizados e 
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agradece ao presidente da Casa vereador Bruno Pastana pelo excelente trabalho realizado 
a frente desta Casa Legislativa e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. 
Com a palavra o vereador Coco que também cumprimenta os presentes e comenta sobre 
esta última sessão ordinária deste período legislativo, e comenta também sobre o seu 
projeto de lei que está na pauta tecendo assim comentários sobre este projeto de lei que 
tem por finalidade regulamentar a identificação e nomenclatura de equipamentos públicos 
nas áreas quilombolas do município de Concórdia do Pará, assim como também 
homenagear personalidades históricas de reconhecida relevância para o movimento negro, 
fazendo assim defesa ao mesmo, citando que o projeto propõe ainda uma reserva aos 
cidadãos negros, índios e quilombolas das vagas oferecidas por meio de concursos 
públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros 
permanentes de pessoal e nos processos simplificados para contratações temporárias 
excepcionais no âmbito da administração pública direta e indireta do Município de 
Concórdia do Pará e do Poder Legislativo. Após fazer defesa ao seu projeto o orador 
agradece a oportunidade. A seguir usa da palavra a vereadora Monica Miranda   que 
comenta sobre esta sessão e parabeniza a representante do conselho dos direitos da 
Mulher considerando justa a causa defendida e após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Enoc Paiva  que também cumprimenta os 
presentes e cita sobre os importantes projetos que foram votados e aprovados nesta Casa 
de leis, e comenta sobe o projeto de lei que denomina o nome da principal avenida do 
Bairro Asa Branca fazendo assim um discurso se referindo como justa a homenagem 
apresentada, e em continuação cita sobre o projeto de lei que dispõe sobre a fixação do 
piso nacional dos enfermeiros e técnicos de enfermagem e após comentar sobre a 
importância deste projeto, o tribuno cita que no próximo período legislativo esta Casa 
continuará como seu trabalho na aprovação das matérias pertinentes ao município e depois 
de mais algumas palavras o orador agradece a oportunidade. Em prosseguimento usa da 
palavra o vereador Deka Alves que após os devidos cumprimentos cita sobre os seus 
requerimentos que estão na pauta, fazendo assim defesa aos mesmos solicitando o apoio 
na aprovação de suas proposituras, e em continuação orador solicita ao líder do governo 
para que tome as medidas cabíveis na questão do lixão do município, pois o mesmo está já 
quase invadindo a pista da rodovia PA 252 e após mais comentários sobre o assunto o 
orador agradece a oportunidade. ato continuo usa da palavra o vereador Cesar Farias que 
após os devidos cumprimentos tece seus agradecimentos em especial aos servidores da 
Casa, em virtude de que a Câmara estará entrando em recesso legislativo. O tribuno cita 
que estará sempre a disposição para votar em matérias que são relevantes ao município, 
parabenizando em seguida aos demais colegas vereadores destacados como oposição, 
mas ressalta que esta oposição é com sabedoria e após desejar a todos um feliz natal e 
um prospero ano novo o orador agradece a oportunidade. A seguir usa da palavra o 
vereador Nelson Lisboa líder da oposição na Câmara que após os devidos cumprimentos 
tece seus agradecimentos aos demais colegas vereadores pelos trabalhos realizados em 
prol do desenvolvimento do município, embora as vezes haja divergências de 
pensamentos, mas o objetivo é sempre em prol de melhorias do munícipio e em 
continuação cita sobre esta última sessão ordinária, e parabeniza todas as mulheres 
presentes que estão engajadas na luta dos direitos da mulher. A seguir não havendo mais 
pronunciamento dos senhores vereadores o senhor presidente dá início a Ordem do Dia 
fazendo o encaminhamento dos Projetos de Lei nº 39, 40 e 41/2022 para as Comissões 
competentes da Casa para estudo, analise e parecer dos citados projetos e ato contínuo 
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solicita ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta que obteve os seguintes 
assuntos; Requerimento nº 75/2022 de autoria do vereador Deka Alves que nos termos 
regimentais desta Casa de Leis, que seja oficiado a Exmª. Srª. Prefeita Municipal 
Elisangela Paiva Celestino e ao Secretário Municipal de Obras e Transporte Edvaldo Paiva 
Celestino,, a inclusão de uma lombada (quebra mola) na Travessa Francisco Cordeiro, 
Bairro Laranjal (no perímetro da principal pracinha do citado Bairro) nesta cidade de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento nº 76/2022 de autoria do vereador Deka Alves que nos 
termos regimentais desta Casa de Leis, que seja oficiado a Exmª. Srª. Prefeita Municipal 
Elisangela Paiva Celestino para que seja retirado os postes de iluminação pública 
desativados e que que estão no meio (canto) das Avenidas Marechal Deodoro da Fonseca 
e Presidente Vargas, nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 26/2022 da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
27/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
encaminhado ao plenário para votação na sua integra. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 12/2022 da Comissão de 
Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, que após estudo e 
análise do Projeto de Lei nº 27/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o 
mesmo seja encaminhado ao plenário para votação na sua integra. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 
27/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que altera denominação de 
logradouro público que específica. O projeto altera para o nome de Avenida Pastor 
Paulo Mascarenhas, em toda a sua extensão, a via pública designada atualmente de Rua 
Major Cardoso, que dá acesso ao Bairro Asa Branca, no município de Concórdia do Pará. 
Em discussão; com a palavra o vereador Bruno Pastana, autor do projeto, esclarecendo 
que o pastor Paulo Mascarenhas foi um homem que teve a visão voltada para a assistência 
social cuidando com especial atenção às crianças, jovens, adolescentes e também os 
anciões, sendo que durante o seu pastoreio na Assembleia de Deus em Concórdia do Pará 
construiu a Congregação Asa Branca (atual Monte Horebe), no bairro Asa Branca 
prestando assim atendimento social e espiritual aos moradores necessitados daquele 
bairro, inclusive construindo casas aos mais carentes, onde implantou um projeto social na 
distribuição de roupas, calçados e alimentos às pessoas carentes deste novo bairro 
considerando, portanto, justa a referida homenagem, solicitando assim o apoio dos demais 
colegas vereadores na aprovação desta propositura. Em votação o citado projeto; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 34/2022 de autoria do Poder Executivo 
que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Concórdia do Pará para o exercício 
de 2023 – LOA 2023. Rege no citado projeto que a receita orçamentaria estimada para 
2023 é de R$ 193.608.354,15 (Cento e noventa e três milhões, seiscentos e oito mil, 
trezentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), 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; R$ 36.936.288,12 
(Trinta e seis milhões, novecentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e doze 
centavos), oriundos do Orçamento da Seguridade Social. Ao Poder Legislativo o 
Orçamento prevê o valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). O 
senhor presidente esclarece que este projeto está sendo votado já em segundo turno, 
cumprindo assim o que determina o nosso regimento interno, e que os pareceres 
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apresentados pelas comissões competentes já foram aprovados juntamente com a emenda 
apresentada. Em continuação o presidente da Mesa coloca o projeto em discussão; com a 
palavra o vereador Magnaldo Meneses relator da Comissão de Orçamento que ressalta da 
importância da aprovação desta matéria para o nosso município, cumprindo assim com o 
que determina o art. 167 e seguintes da Constituição Federal, art. 5º e seguintes da LC 
101/2000, art. 2º e seguintes da Lei nº 4.320/64 e art. 85 e 86 da Lei Orgânica Municipal. 
Em votação; aprovado em segundo turno por unanimidade dos presentes. Parecer nº 
27/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise do Projeto de Lei nº 38/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e 
que o mesmo seja encaminhado ao plenário para votação na sua integra. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 02/2022 
da Comissão de Direitos Humanos, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 38/2022 
é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja encaminhado ao plenário 
para votação na sua integra. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 38/2022 de autoria do vereador Magnaldo 
Meneses que dispõe sobre os critérios de denominação de equipamentos públicos nas 
áreas quilombolas, reserva de vagas em concursos públicos e processos seletivos em 
Concórdia do Pará, e dá outras providências. Em discussão; Com a palavra o vereador 
Coco, autor do projeto enfatizando que é notória a relevância da denominação oficial dos 
equipamentos públicos em especial nas áreas quilombolas de nosso município, justificando 
ainda que a matéria em tela visa denominar os equipamentos públicos localizados em 
áreas de quilombos no município de Concórdia do Pará, visando assim homenagear 
pessoas que prestaram relevantes serviços ao Movimento Negro tanto, sendo que a 
preferência das denominações será à personalidades históricas reconhecidas a nível 
nacional, estadual e em especial aqueles que fizeram história a nível municipal. Em 
votação o citado projeto de Lei; aprovado por unanimidade dos presentes. Em 
prosseguimento os vereadores Enoc Paiva e Deka Alves propõe ao senhor presidente e 
aos demais vereadores para que seja concedido um intervalo nesta sessão para que as 
comissões competentes da Casa emitam parecer aos projetos de lei nº 39, 40 e 41, uma 
vez que esta Casa estará entrando em recesso na data de hoje, e o retorno do legislativo 
só ocorrerá no dia 15 de fevereiro de 2023, evitando assim de as matérias ficarem travadas 
nas comissões. O presidente da Mesa coloca a proposta apresentada em discussão, sendo 
acatada pelos demais vereadores legislativos. Em prosseguimento o senhor Presidente 
abre um espaço de dez minutos para que as comissões apresentem parecer aos projetos 
de leis acima citados. Esgotado o prazo regimentalmente cedido, o senhor presidente 
solicita ao primeiro secretário a leitura dos pareceres apresentados. Parecer nº 28/2022 da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e análise dos 
Projetos de Lei nº 39 e 40/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que 
os mesmos sejam encaminhados ao plenário para votação na sua integra. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 13/2022 
da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, que 
após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 39 e 40/2022 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que os mesmos sejam encaminhados ao plenário para votação na sua integra. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
Projeto de Lei nº 39/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano 
para fins de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Renato 
Falcon dos Santos. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
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dos presentes. Projeto de Lei nº 40/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras providencias à 
pessoa da senhora Sandra do Socorro Rodrigues Brito. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 29/2022 da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
41/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
encaminhado ao plenário para votação na sua integra. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer nº 05/2022 da Comissão de 
Saúde e Trabalho, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 41/2022 é de parecer 
favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para votação 
na sua integra. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Projeto de Lei nº 41/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe 
sobre fixação do Piso Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliar de 
Enfermagem no âmbito do Município de Concórdia do Pará e dá outras providencias. Em 
discussão; com a palavra o vereador Magnaldo Meneses (Coco), que cita sobre a matéria 
em pauta lembrando que a Constituição determina que é direito dos trabalhadores o piso 
salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, enfatizando que esta é uma 
vitória de toda a categoria, sendo mostrado em um raro consenso de que é fundamental 
valorizar a maior força da saúde deste país e em especial deste município, sendo assim 
favorável a sua aprovação. Em votação o projeto de lei nº 41/2022; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta da Ordem do Dia o senhor presidente 
informa que nesse momento será dado início a eleição da Mesa Diretora desta Casa 
Legislativa para o biênio 2023-2024 em conformidade com a Resolução nº 04/2021 de 
16.12.2021 que dispõe sobre o novo Regimento Interno da Câmara Municipal de Concórdia 
do Pará. O senhor presidente informa que conforme rege o artigo 11 do nosso Regimento 
Interno a eleição da mesa far-se-á em voto aberto por maioria absoluta, através de chapas 
e obedecerá às seguintes exigências; presença da maioria absoluta dos vereadores; 
apresentação da chapa por qualquer vereador até o momento do início da sessão; cédula 
Impressa ou manuscrita legivelmente, contendo os nomes dos candidatos ao lado dos 
respectivos cargos; e chamada dos Vereadores nominalmente. O presidente informa ainda 
que o vereador manifestará o seu voto se utilizando da Tribuna e divulgando-o 
publicamente e que em seguida será realizado a proclamação dos votos, em voz alta, e 
sua anotação será feita pelo Secretário, à medida que forem apurados, e que os eleitos 
serão automaticamente empossados, a partir do 1º dia de janeiro de 2023, e se qualquer 
das chapas não alcançar a maioria absoluta, proceder-se-á segundo escrutínio ao qual só 
concorrerão as duas chapas mais votadas no primeiro, considerando-se eleito a que obtiver 
maioria simples. Após as informações concedidas o senhor presidente solicita a 
apresentação do registro das chapas pelos candidatos. Foram apresentadas duas chapas 
concorrentes, a primeira chapa denominada de “União e Progresso” foi encabeçada pelo 
vereador Jander Cley da Silva Ferreira (MDB) na presidência, vereadora Monica Miranda 
Soares Santana (MDB) como 1ª Secretária e vereador Bruno Pastana Feio (PT) como 2º 
Secretário. A segunda chapa denominada de “União e Força” foi encabeçada pelo vereador 
Cesar de Souza Farias (Republicanos) na presidência, vereador Antonio Edinaldo Alves de 
Lima (PSDB) como 1º Secretário, e vereador Nelson Lisboa da Silva (Democratas) como 2º 
Secretário. O senhor presidente informa que será concedido um intervalo de dez minutos 
para a confecção das cédulas de votação. Expirado o intervalo concedido o senhor 
presidente faz a chamada nominal dos vereadores para procederem o seu voto, 

mailto:camaraconcordiadopara@hotmail.com


ESTADO DO PARÁ 
                  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCÓÓRRDDIIAA  DDOO  PPAARRÁÁ  

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
       Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 225 – Centro - E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

   CEP: 68.685-000 - Concórdia do Pará – PA 

 

informando novamente que o voto será aberto. Vereador Adilson da Silva Londres para 
exercer o seu voto, manifestando-se na Tribuna e divulgando-o publicamente; Vereador 
Antonio Edinaldo Alves de Lima para exercer o seu voto, manifestando-se na Tribuna e 
divulgando-o publicamente; Vereador Bruno Pastana Feio para exercer o seu voto, 
manifestando-se na Tribuna e divulgando-o publicamente; Vereador Cesar de Souza Farias 
para exercer o seu voto, manifestando-se na Tribuna e divulgando-o publicamente; 
Vereador Enoc Conceição Galo para exercer o seu voto, manifestando-se na Tribuna e 
divulgando-o publicamente; Vereador Isaias Conceição Nazaré para exercer o seu voto, 
manifestando-se na Tribuna e divulgando-o publicamente; Vereador Jander Cley da Silva 
Ferreira para exercer o seu voto, manifestando-se na Tribuna e divulgando-o publicamente; 
Vereador Jeremias Trindade Albuquerque para exercer o seu voto, manifestando-se na 
Tribuna e divulgando-o publicamente; Vereador Magnaldo Meneses de Andrade para 
exercer o seu voto, manifestando-se na Tribuna e divulgando-o publicamente; Vereadora 
Monica Miranda Soares Santana para exercer o seu voto, manifestando-se na Tribuna e 
divulgando-o publicamente; Vereador Nelson Lisboa da Silva para exercer o seu voto, 
manifestando-se na Tribuna e divulgando-o publicamente; Em prosseguimento o presidente 
da Mesa informa que neste momento estará sendo proclamando os votos obtidos pelas 
chapas concorrentes, convidando o 1º Secretário da Casa para fazer a anotação à medida 
que os votos forem apurados. A Chapa encabeçada pelo vereador Jander Cley foi 
vencedora obtendo 7 votos, sendo que a chapa encabeçada pelo vereador Cesar Farias 
obteve apenas 4 votos. O presidente dos trabalhos declarou empossado a Chapa “União e 
Progresso” encabeçada pelo vereador Jander Cley da Silva Ferreira como Presidente, 
vereadora Monica Miranda Soares Santana como 1ª Secretária e vereador Bruno Pastana 
Feio como 2º Secretário, informando que os mesmos estarão empossados 
automaticamente a partir de 1º de janeiro de 2023 para o biênio 2023-2024. Após a eleição, 
o vereador Jander Cley fez seu primeiro pronunciamento como presidente eleito pelos seus 
pares, agradecendo a todas as pessoas que o ajudaram na sua caminhada até esse 
momento, contando assim os momentos difíceis que já passou na área política, citando que 
será presidente de todos, e que continuará o trabalho pelo bom desenvolvimento e o 
progresso desta Casa Legislativa. Após o seu discurso o orador agradece a oportunidade. 
Não havendo mais nada a tratar o presidente dos trabalhos convida todos os presentes 
para a sessão solene de encerramento deste período legislativo logo a seguir, e declara 
encerrada esta sessão, sendo o seu término ás 12 horas e 15 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 (Enoc Paiva), 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 
Antonio Ribeiro da Silva em 15 de dezembro de 2022. 
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