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Camara Mun. de Concórdia do Pän 

APROVADO 
Em OZMSL2O23 

Presidente: Jander Cley da Silva Ferreira 
1a Secretaria: Monica Miranda Soares Santana 

2 Secretario: Bruno Pastana Feio 

Presidete 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, ás 09 horas e 30 

minutos da manhä, havendo número legal, o presidente da Casa vereador Jander Cley, deu 

inicio a esta sessäo ordinária, solicitando em seguida ao vereador Isaias Conceição a leitura 

de um texto bíblico, sendo lido no livro de Mateus cap. 6 Vers 1 ao 4. 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° 03, 04, 05, 06 de 

autoria de diversos vereadores da Casa; Projeto de lei n° 08/2023 de autoria do vereador 
Bruno Pastana Feio que institui no municipio de Concórdia do Pará a Copa Rural de Futebol 

Masculino e Feminino e dá outras providências, juntamente com mensagem em anexo; 

Projeto de lei n° 09/2023 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que torna o lgarapé do 

Onça como Patrimônio Ambiental, Cultural e Turístico no âmbito do municipio de Concórdia 

do Pará e dá outras providências, juntamente com mensagem em anexo; Parecer da 

Assessoria Juridica da Câmara Municipal de Concórdia do Pará que apresenta análise 

juridica quanto a legalidade da denúncia e procedimento a ser adotado pela Câmara 

Municipal de Concórdia do Pará para julgamento por infração politico-administrativa/crime de 

responsabilidade por ação/omissão da prefeita municipal de Concórdia do Pará, de autoria do 
vereador Nelson Lisboa da Silva, sendo que esta assessoria jurídica manifesta-se pela 

irregularidade da denúncia apresentada, tendo em vista a falta de indicação de provas, a qual 

pode ser submetida a apreciação do plenário da Câmara Municipal de Concórdia do Pará que 
deliberará pelo seu arquivamento ou prosseguimento, seguindo os procedimentos previstos 

na legislação pertinente acima exposto, qual seja: o Decreto Lei n° 021/67. 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 a palavra é facultada aos 

senhores vereadores. Com a palavra o vereador Bruno Pastana que após os devidos 

cumprimentos cita sobre os seus projetos de lei que está na pauta desta sessão, que após 

fazer defesa aos mesmos solicita o apoio dos demais colegas vereadores na aprovação de 

sua propositura, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra 

o vereador Coco que também cumprimenta os presentes e em seguida cita sua proposta de 

alteração na lei municipal 1.034/2021 solicitando assim ås comissões que estão analisando 

este projeto possam libera-lo já na próxima sessão para votação, fazendo em seguida uma 

justificativa sobre este assunto e em seguida agradece a oportunidade. Em seguida usou da 

tribuna o vereador Deka Alves que após os devidos cumprimentos cita sobre as suas 

proposituras que estão na pauta, e após explanar a sua justificativa solicita o apoio dos 

demais vereadores na aprovação de suas proposituras. Ato continuo usou da palavra o 

vereador Cesar Farias que após os devidos cumprimentos cita sobre o serviço de macro 

drenagem das ruas de nossa cidade que tem o total descaso deste governo, deixando assim 

o seu repudio por esta situação, e cita sobre a secretaria de saúde estar voltando a funcionar 
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no antigo prédio, com a justificativa de cortar gastos, fazendo assim uma crítica por esta ação 
do governo municipal, solicitando para que o governo municipal tenha mais respeito com o 
dinheiro público, e depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. com a palavra 
o vereador Nelson Lisboa lider da oposição na Camara, cita sobre o documento que o 
mesmo deu entrada nesta Casa de eis, solicitando o afastamento da prefeita municipal por 
irregularidades administrativas, e que agora a assessoria juridica desta Casa apresenta 
parecer juridico solicitando pelo arquivamento do pedido. O vereador Nelson exige assim para 
que o seu documento seja votado pelos vereadores nesta Casa. Através de 
Bruno cita que na verdade quem decide se a pauta vai ou não para votação é a Mesa Diretora 
da Casa, citando claro que o plenário é soberano, e que o advogado apenas orientou a mesa 

a tomar a decisão correta. O vereador Nelson Lisboa voltando com a palavra cita que não 
está falando em discurso político, mas que o documento seja colocado em votação desta 
Casa para ser aprovado ou rejeitado. Através de aparte o vereador Deka cita que a prefeita 
cometeu sim improbidade administrativa e que o pedido do vereador Nelson deve entrar em 
votação nesta plenária. O presidente usando da palavra cita que esta Casa é democrática. 
Através de aparte o vereador Coco cita que quem decide pela matéria e pela pauta é a Mesa 
Diretora, e cita que para apresentar uma denúncia contra a prefeita deve-se apresentar a 
prova do crime cometido, citando que a prefeita fez todos os procedimento corretos e na data 
correta, ou seja antes do dia 20, e que o que ouve em seguida foi um bloqueio da contas pelo 
ministério público, fazendo assim defesa a prefeita municipal, e que não vê nenhum prejuízo a 
esta Casa de Leis, citando que a denúncia apresentada não prova nada, portanto não há 
necessidade de se colocar esta matéria em pauta. O presidente da Casa se manifestando cita 
que será acatado a orientação do assessor jurídico desta Casa e que a decisão da Mesa 
Diretora da Casa irá prevalecer, portanto a matéria da denúncia apresentada pelo vereador 
Nelson Lisboa não entrará em pauta. Entrando ainda na discussão os vereadores Cesar 
Farias, Deka Alves e Magnaldo Meneses. O vereador Nelson Lisboa contesta a atitude da 
mesa em não colocar o seu pedido na pauta, mencionando que a Lei Orgânica Municipal nãoo 
está sendo respeitada, mas que está sendo feito a vontade da Mesa, sendo decidido a 
prerrogativa da mesa diretora em não colocar em votação o pedido do afastamento da 
prefeita. Em continuação o senhor presidente dando início à Ordem do Dia faz o 
encaminhamento dos projetos de leis n° 08 e 09 para as comissões competentes da Casa, 
ato continuo solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta que obteve os 
seguintes assuntos; Requerimento 03/2023 de autoria do vereador Deka Alves que nos 
termos regimentais desta Casa de Leis, requer para que seja oficiado a Exm. Sra. Prefeita 
Municipal Elisangela Paiva Celestino e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário 
Municipal de Obras e Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabiveis 
providenciem a tubulação com as bocas de lobo sobre a vala que permite o escoamento da 
água no bairro Menino Jesus (perimetro da Rua 22 de março), assim como também seja 
construida a calçada em frente a Creche Rubeni, espaço urbano deste municipio de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. Requerimento 04/2023 de autoria do vereador Deka Alves que nos termos 
regimentais desta Casa de Leis, requer para que seja oficiado a Exm. Sr. Prefeita Municipal 
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 nova 
tubulação com espessura maior para o escoamento das águas que escoam a travessa 
Estrela, Rua Carlos Gomes, Rua da Paz, que atravessam a Rua Nova Vida, Bairro Nova 

aparte o vereador 
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Aurora, espaço urbano deste municipio de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discuss�o. 

Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 05/2023 de autoria do 

vereador Cesar Farias que nos termos regimentais desta Casa de Leis, requer para que seja 
oficiado Exm3. Sr. Prefeita Municipal 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 limpeza da tubulação do canal do Mukem, espaço urbano 

deste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 

por unanimidade dos presentes; Requerimento 06/2023 de autoria do vereador Bruno Pastana 

que nos termos regimentais desta Casa de Leis, requer para que seja oficiado a llm Sr. 

Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, Elizete Paiva Celestino, no sentido de 

que por medidas cabíveis providencie para que seja articulado junto a Secretaria de Estado 

de Assistência Social e Trabalho do Estado do Pará-SEASTER, uma Usina da Paz, através 
do programa TerPaz do governo do Estado do Pará. Em discuss�o; sem discussão. Em 

votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Em continuação o vereador Nelson Lisboa 
solicita a presidência da mesa para que coloque em votação o seu pedido de início dos 

procedimentos exigidos pela legislação vigente acerca dos atos cometidos pelo executivo 

municipal quando a prefeita não fez o repasse do Duodécimo da Câmara em tempo hábil, 

infringindo assim o artigo 105 da Lei Orgânica Municipal, assim como também a Lei n° 201/67 
em seu art. 4°, VI, VII. O senhor presidente usando da palavra cita que em reunião com os 

demais membros da Mesa definiu-se que este documento não entraria em pauta para 
discussão, uma vez que não foi encontrado fundamentos para dá prosseguimento a este 
assunto, conforme rege o parecer juridico desta Casa de Leis, que e considerou irregular a 

denúncia apresentada, tendo em vista a falta de indicação de provas, lido na matéria em 
pauta desta sessão. O vereador Nelson enfatiza que o parecer juridico da assessoria da 
Câmara não define se a matéria vai ou não para a plenária, citando que o plenário é 
soberano. 0 vereador Magnaldo usa da palavra e cita que a Mesa diretora da Casa está 
usando da sua prerrogativa de se decidir se a matéria entra ou não discussão, e que esta 
deve ser respeitada uma vez que foi considerado irregulara denúncia apresentada. Houve em 

seguida um debate com discussão calorosa sobre o assunto, mas que no final o presidente da 
Mesa afirmou que iria usar da sua prerrogativa e que este pedido do vereador Nelson Lisboa 
não seria colocado em votação, e que seria acatado o parecer juridico da assessoria desta 
Casa legislativa. Em prosseguimento o senhor presidente convida todos os presentes para a 
próxima sessão ordinária e declara que não havendo mais nada a tratar, estava encerrada 
esta sessao, sendo o seu término às 11 horas, na qual além da Mesa acima referida 
compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Antonio Edinaldo Alves de Lima (Deka 
Aves), Cesar de Souza Farias (Cesar Farias), Isaias Conceição Nazaré, Magnaldo Meneses 
de Andrade (Coco), e Nelson Lisboa da Silva. Estando ausente na sessãoo vereador Adilson 
da silva Londres, Enoc Conceição Galo 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 23 de fevereiro de 2023. 

Moea, Mnoda looe,St 
1° Secretário Presidente 2 Secretário 


