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PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 6º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2019 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 56, 57, 58 E 59/2019 de autoria de diversos vereadores legislativos; 
 
RESOLUÇÃO Nº 12.156, DE 02.02.2016 DO TCM, que trata da Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Concórdia do Pará, no exercício de 2003, de responsabilidade dos senhores Renato 
Coradassi (período de 01.01 a 10.07.2003 e 15.09 a 31.12.2003) e Ricardo Pereira dos Santos (período de 
11.07, a 14.09.2003). 

 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
 

REQUERIMENTO Nº 56/2019 de autoria do vereador Raimundo Ferreira Lopes (Jagunço), que depois de 
ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de 
Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis 
providencie a construção de 1 (uma) Quadra de Futebol de Areia na Comunidade Santo Antonio (Rod. PA 
140, KM 10 – via Tomé-Açu), espaço rural deste município de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO Nº 57/2019 de autoria do vereador Paulo Conceição de Paiva que depois de ouvido o 
douto e soberano plenário e se aprovado for, que seja oficializado ao Senhor Elias Guimarães Santiago, 
Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do Pará e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário 
Municipal de Obras e Transportes, solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja feito a 
recuperação do Ramal do Sr. Raimundo (km 16 – Transjutaí) assim como também seja reformado uma 
ponte no citado ramal, neste município de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO Nº 58/2019 de autoria do vereador Adilson da Silva Londres que depois de ouvido o 
douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Ilmª Srª. Dilvanda Faro, Deputada Estadual 
(PT-PA), no sentido de que por meio de medidas cabíveis seja destinado mais um veículo ambulância para 
o município de Concórdia do Pará, especificamente para o atendimento das comunidades da região da 
Transjutaí; 
 
REQUERIMENTO Nº 59/2019 de autoria do vereador Walber Nogueira e Silva Junior (Junior Martins), que 
depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito 
Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, no sentido de que o mesmo por medidas 
cabíveis providencie a implantação de 3 (três) postes de com iluminação pública no perímetro da 6ª 
Travessa do Bairro Asa Branca (perímetro próximo a Igreja Evangélica SIADSETA, assim como também 
seja construído uma lombada no mesmo perímetro, área urbana de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO VERBAL de autoria do vereador Marcos Amaral que solicita uma sessão para 
apresentação dos candidatos para escolha mediante eleição direta de Diretores e Vice-Diretores das 
Escolas da Rede Municipal de Ensino de Concórdia do Pará; 
 
RESOLUÇÃO Nº 12.156, DE 02.02.2016 DO TCM, que trata da Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Concórdia do Pará, no exercício de 2003, de responsabilidade dos senhores Renato 
Coradassi (período de 01.01 a 10.07.2003 e 15.09 a 31.12.2003) e Ricardo Pereira dos Santos (período de 
11.07. a 14.09.2003) que emite Parecer Prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal 
de Concórdia do Pará, exercício financeiro de 2003, de responsabilidade dos senhores Renato Coradassi 
(período de 01.01 a 10.07.2003 e 15.09 a 31.12.2003) e Ricardo Pereira dos Santos (período de 11.07. a 
14.09.2003), nos termos do Art. 52, II e § 2º, da Lei Complementar nº 84/2012, devendo os Ordenadores 
recolherem aos cofres municipais os valores conforme constado nos autos da Resolução nº 12.156. O 
senhor presidente usando da palavra esclarece que conforme determina o nosso Regimento Interno (art. 
287, § 2º), cada vereador disporá de cinco minutos para discutir o parecer. 
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O Presidente da Casa percebendo a dificuldade na votação da matéria em pauta e em comum acordo com 
art. 147 do Regimento Interno, apresenta Requerimento Verbal solicitando o adiamento da votação por 
duas sessões, enfatizando que a matéria só será votada quando todos os vereadores estiverem presentes 
na sessão, para que não haja nenhum tipo de prejuízo aos envolvidos no processo, sendo esta solicitação 
aprovado pelos vereadores presentes. 

 

 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 14 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 

mailto:camaraconcordiadopara@hotmail.com

