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PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 8º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 10/12/2020.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 56, 57, 58, 59/2020 de diversos vereadores desta Casa Legislativa; 
 
PROJETO DE LEI Nº 45/2020 de autoria do vereador Marcos Amaral que dispõe sobre a divulgação do 
serviço de disque-denúncia Nacional de violência contra a mulher, no âmbito do município de Concórdia do 
Pará, e dá outras providencias; 
 
OFICIO Nº 030/2020 – PMCP/ADM em anexo Projetos de Lei nº 46, 47, 48, e 49/que dispõe sobre 
autorização para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária a pedido dos senhores; Antonio 
Carlos Miranda do Nascimento, Dilma Conceição Batista e Francisco Felix de Souza, juntamente com 
mensagem em anexo; 
 
PROJETO DE LEI Nº 50/2020 de autoria do vereador Marcos Amaral que dispõe sobre a criação do 
Programa Concórdia do Pará Solar para estabelecer incentivos ao desenvolvimento tecnológico, ao uso e 
a instalação de sistemas de conversão e/ou aproveitamento de energia solar no município de Concórdia do 
Pará, e dá outras providências. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
REQUERIMENTO Nº 56/2020 de autoria do vereador 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, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, Alfonso Luiz Batista para que 
seja implantado curso técnico de enfermagem aos Agentes de Saúde do município de Concórdia do Pará. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 57/2020 de autoria do vereador Deka Alves, 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, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a terraplanagem e limpeza 
dos tubos  da Rua Nova Vida com a Carlos Gomes  bairro Nova Aurora, espaço urbano de Concórdia do 
Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 58/2020 de autoria do vereador Deka Alves, 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 troca das 
luminárias publicas do perímetro da Av. Princesa Isabel com a Rua Solon Pinheiro, bairro Pedro Pinheiro, 
espaço urbano de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 59/2020 de autoria do vereador Marcos Amaral, Requeiro nos Termos Regimentais 
desta Casa de Leis, que seja oficializado ao Senhor Elias Guimaraes Santiago cabíveis no sentido de que 
seja construída uma Praça Pública na Vila do Arapiranga, zona rural neste Município de Concórdia do 
Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 21/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise do projeto de lei nº 41/2020 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo 
seja submetido na sua integra ao plenário desta Câmara para votação; Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 03/2020 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social, que após estudo e análise do 
projeto de lei nº 41/2020 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido na sua 
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integra ao plenário desta Câmara para votação; Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes.  
PROJETO DE LEI Nº 41/2020 de autoria do vereador Marcos Amaral que Institui o “Dia da Cavalgada” no 
cronograma anual de atividades esportivas e culturais realizadas do município de Concórdia do Pará; Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
Encaminhamento dos projetos de lei nº 45, 46, 47, 48, 49 e 50/2020 para as comissões competentes da 
Casa para estudo, análise e parecer dos citados projetos. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 10 de dezembro de 2020. 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


