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PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFICIO Nº 002/2020-PMCP/ADM em anexo Projeto de Lei nº 01/2021 que dispõe sobre autorização para 
aquisição de imóvel e benfeitorias como desapropriação amigável, juntamente com mensagem em anexo;  
 
RELATÓRIO INFORMATIVO da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância sanitária) informando através 
de Recomendação Administrativa as ações realizadas para conter o avanço da contaminação pelo 
coronavírus, denominado de “segunda onda” pela OMS; 
 
OFICIO Nº 03/2021 dos vereadores da bancada da oposição, indicando o vereador Nelson Lisboa da Silva 
como o Líder da Oposição nesta Casa de Leis; 
 
OFICIO Nº 003/2021 do Poder Executivo Municipal indicando o vereador Magnaldo Meneses de Andrade 
como o Líder do Governo na Câmara; 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2021 da Mesa Diretora que reajusta o salário dos servidores da 
Câmara Municipal de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTOS Nº 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, e 10/2021 de autoria de diversos vereadores da 

Casa. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
PROPOSTA DAS COMISSÕES PERMANENTES da Câmara Municipal de Concórdia do Pará para o 
período de 2021/2022, sendo que em comum acordo com as lideranças políticas foi apresentado uma 
única proposta. Em discussão a referida proposta: sem discussão. Em votação; aprovada por unanimidade 
dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 01/2021 de autoria do vereador Adilson Londres 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 Secretário Municipal de Meio Ambiente Marcos Antonio L. do 
Amaral,  no sentido de que através de medidas cabíveis seja realizada a construção de uma Praça Pública 
na Vila Jutaí Mirim (Baixo Bujaru) e que seja complementado com a implantação de brinquedos infantil na 
citada praça, espaço rural, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 02/2021 de autoria do vereador Adilson Londres 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 Secretário Municipal de Meio Ambiente Marcos Antonio L. do 
Amaral,  no sentido de que através de medidas cabíveis seja realizada a construção de uma Praça Pública 
na Vila do Bom Fim (Baixo Bujaru) e que seja complementado com a implantação de brinquedos infantil na 
citada praça, espaço rural, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 04/2021 de autoria do vereador Jeremias Trindade (Jereco) 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 
reposição (troca) de 06 (seis) iluminarias pública na Comunidade Jutaí Mirim, espaço rural neste município 
de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes; 
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REQUERIMENTO Nº 05/2021 de autoria do vereador Jeremias Trindade (Jereco) 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 
restauração das ladeiras e a reforma de 2 (duas) pontes do Ramal do Ipanema. Requerendo ainda que 
assim que as chuvas derem uma trégua seja recuperado todo o ramal do Ipanema, ramal do Dona e ramal 
do Campo Verde (Baixo Bujaru), espaço rural neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 06/2021 de autoria do vereador Antonio Edinaldo (Deka) 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 através de medidas cabíveis que se proceda a 
instalação de placas de sinalização com nome das ruas, placas de limite de velocidade  nos bairros e ruas 
da cidade, assim como também seja sinalizado com nome todos os ramais e vicinais de nosso município. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 07/2021 de autoria do vereador Cesar Farias 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 Secretário Municipal de Meio Ambiente Marcos Antonio L. do 
Amaral,  no sentido de que através de medidas cabíveis seja realizada a construção de uma Praça Pública 
no Bairro Mário Couto e que seja complementado com a implantação de brinquedos infantil na citada 
praça, espaço urbano, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 08/2021 de autoria do vereador Nelson Lisboa 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 reposição 
(troca) de 09 (nove) iluminarias pública na Comunidade Nova União (Rod. PA 140 – KM 07- via Bujaru), 
espaço rural neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 09/2021 de autoria do vereador Enoc Paiva que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo 
Prefeito Municipal de Concórdia do Pará e Srª. Jociane de Loureiro Araujo, Secretária Municipal de Saúde 
no sentido de que seja realizada a implantação de um ESF (Estratégia Saúde da Família) na comunidade 
da Vila União (Baixo Bujaru), espaço rural, município de Concórdia do Pará, e que o mesmo seja 
denominado de ESF “Izabel Conceição Galo”.. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 10/2021 de autoria do vereador Enoc Paiva 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, ao Sr. Secretário Municipal de Educação Francisco Charles Martins no sentido 
de que através de medidas cabíveis seja concluído a construção da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Nova Inácia, localizada no Assentamento Nova Inácia, espaço rural de Concórdia do Pará. 
Requerendo  ainda que a antiga escola seja transformada em uma creche para atender centenas de 
crianças das comunidades vizinhas. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 25 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


