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PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 5º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 23/05/2019 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

SOLICITAÇÃO DA TRIBUNA POPULAR pela jovem Rafaela Cardoso Costa que solicita espaço na 
Tribuna Popular na Sessão Ordinária a ser realizada no próximo dia 30 de maio do corrente ano; 
 
REQUERIMENTOS Nº 29, 30 e 31/2019 de autoria de diversos vereadores legislativo; 
 
Parecer das Comissões Competentes da Casa aos Projetos de Lei nº 08,09,10, e 11/2019 

 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
REQUERIMENTO Nº 29/2019 de autoria do vereador Marcos Amaral e subscrito pelo vereador Zeca do 
Bar que depois de ouvido, o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Sr. Prefeito 
Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago e ao secretário municipal de obras e transporte, 
no sentido de que o mesmo envide os esforços necessários para que seja realizado a pavimentação 
asfáltica com drenagem na rua (frente) principal da Comunidade Nª. Srª. do Perpetuo Socorro (Rod. PA 
252-KM 04) via capim, neste município de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO Nº 30/2019 de autoria do vereador Jagunço que depois de ouvido, o douto e soberano 
plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães 
Santiago, 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 Igarapé do Onça que liga a 
Rua Solon Pinheiro com o bairro Espanhol, espaço urbano, nesta cidade de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO Nº 31/2019 de autoria do vereador Isaias Conceição que depois de ouvido, o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias 
Guimarães Santiago, e ao senhor Secretário Municipal de Saúde Alfonso Luiz Batista, no sentido de que o 
mesmo envide os esforços necessário para que seja realizado a revitalização da Sala de Atendimento à 
Saúde da Comunidade Nova Esperança (Km 40-Rod. PA 140 via Bujaru), com a construção de mais uma 
sala no referido local, e ainda a construção de um banheiro; 
 
PARECER Nº 06/2019 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Lei que após estudo e análise 
dos Projetos de Lei nº 08 e 09/2019 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os mesmos 
sejam aprovados na sua integra; 
 
PARECER Nº 03/2019 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 08 e 09/2019 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que o mesmo seja aprovado na sua integra; 
 
PARECER Nº 07/2019 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Lei que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 10/2019 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
aprovado na sua integra; 
 
PARECER Nº 08/2019 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Lei que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 11/2019 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
aprovado na sua integra; 
 
PARECER Nº 03/2019 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 11/2019 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja aprovado na sua 
integra; 
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PROJETO DE LEI Nº 08/2019 que autoriza o poder executivo municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária à pessoa da senhora Maria Terezinha de Souza Moreira; 
 
PROJETO DE LEI Nº 09/2019 que autoriza o poder executivo municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária à pessoa do senhor Elder Shuji da Silva Miyagawa; 
 
PROJETO DE LEI Nº 10/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração da 
Lei Municipal nº 242/2005 e cria Grupo de Nível Médio-GNM, cria o cargo de Cuidador, Monitor de apoio e 
Transporte Escolar e dá outras providencias; 
 
PROJETO DE LEI Nº 11/2019 subscrito por todos os vereadores legislativo que autoriza o Poder Executivo 
a Instituir no Calendário Oficial do Município o “Dia da Marcha Para Jesus” no terceiro sábado do mês de 
setembro e dá outras providências. 

 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 23 de maio de 2019. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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