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PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 8º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2020 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

Requerimentos nº 28, 29, 30 e 31/2020 de autoria de diversos vereadores; 
 
Oficio nº 012/2020-PMCP/ADM em anexo Projetos de Lei nº 13 e 14/2020 que dispõe sobre autorização 
para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária à pessoas físicas, juntamente com 
mensagem;  
 
Projetos de Lei nº 15, 16, 17, 18, 19 e 20/2020 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre autorização 
para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária à diversas pessoas, juntamente com 
mensagem. 
 
Oficio nº 019/2020-PMCP/GAB em anexo Projeto de Lei nº 21/2020 que Institui o Plano de Mobilidade 
Urbana para o município de Concórdia do Pará, juntamente com mensagem. 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
REQUERIMENTO Nº 27/2020 de autoria do vereador Jagunço que solicita ao Sr, Elias Guimaraes 
Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do Pará e Sr. Alfonso Luiz Batista, Secretário 
Municipal de Saúde no sentido de que seja realizada a implantação de um ESF (Estratégia Saúde da 
Família) no Bairro Maryuyamma, espaço urbano, município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 28/2020 de autoria do vereador Francisco Félix que solicita ao Sr, Elias Guimaraes 
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 Cabo “G” (Rod PA 140 – KM 51 (Via Bujaru, entrando ao lado da Escola Santa 
Lúcia e que seja ainda implantado 3 (três) iluminarias públicas nos postes que fica na Vila onde se localiza 
a Igreja da Assembleia de Deus, e que seja também adquirido uma bomba submersa para ser colocado 
em um poço artesiano já existente, todos localizados na comunidade do Faustino, neste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 29/2020 de autoria do vereador Deka Alves que solicita ao Sr, Elias Guimaraes 
Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do Pará e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, 
Secretário Municipal de Obras e Transportes, solicitando providências cabíveis no sentido de que seja 
implantado Tubos de Esgotos na Rua João Paulo II, Bairro Pedro Pinheiro (perímetro final da Rua do 
Colégio Amabilio Alves, nesta cidade de Concórdia do Pará de Concórdia do Pará. Em discussão; o 
vereador Marcos Amaral menciona que também está ciente desta situação tendo inclusive conversado 
com o secretário de obras sobre este assunto, solicitando assim ao nobre vereador Deka Alves para que o 
seu nome seja também constado no citado requerimento. O vereador Deka Alves atende o pedido do 
vereador Marcos Amara. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 30/2020 de autoria do vereador Fábio do Hospital que solicita ao Sr, Elias Guimaraes 
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 da ponte que passa sobre o igarapé da Vila Nova Redenção espaço rural, neste município 
de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 31/2020 de autoria do vereador Jagunço que solicita ao Sr, Elias Guimaraes 
Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do Pará no sentido de que o mesmo por 
medidas cabíveis providencie a implantação de 06 (seis) iluminarias pública na Comunidade Vila do 
Arapiranga, e a implantação de 10 (dez) iluminarias pública na Comunidade Santo Antonio (passando a 
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Vila do Arapiranga), neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
ENCAMINHAMENTO dos projetos de lei nº 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21/2020 para as comissões 
competentes da Casa para estudo, análise e parecer dos citados projetos. Através de proposta do 
vereador Francisco Felix foi acatada pela mesa diretora dos trabalhos a votação dos projetos de lei nº 13 a 
20/2020 (alienação de imóveis). 
 
PARECER Nº 11/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
dos projetos de Lei nº 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 20/2020, apresenta parecer favorável à aprovação dos 
citados projetos e que os mesmos sejam liberados ao plenário para deliberação, votando favorável a 
votação das matérias. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
PARECER Nº 05/2020 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise dos projetos de Lei nº 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 20/2020, apresenta 
parecer favorável à aprovação dos citados projetos e que os mesmos sejam liberados ao plenário para 
deliberação, votando favorável a votação das matérias. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 13/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Ronilson Aristides dos Santos. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 14/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Gianney das Neves Oliveira. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 15/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Elim Cavalcante de Paula 
Guimarães. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 16/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa da senhora Ana Claudia Santana da Silva. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 17/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Elson Ferreira de Souza. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 18/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Elson Ferreira de Souza. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 19/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Renato Dantas da Silva. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 20/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Marcelo da Silva Nascimento. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 06 de agosto de 2020. 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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