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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DO 1º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

Oficio do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos de Lei nº 02, 03 e 04/2021 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá outras 
providencias à pessoas diversas,  juntamente com mensagem em anexo; 
 
Projeto de Lei nº 05/2021 de autoria do vereador Bruno Pastana que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
atendimentos nos setores públicos aos cidadãos de outros municípios que residem nas fronteiras do 
município de Concórdia do Pará e dá outras providências; 
 
Oficio do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 06/2021 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a adquirir os direitos de ocupação e posse e compra de benfeitorias, através de 
desapropriação amigável e dá outras providencias, juntamente com mensagem em anexo; 
 
Oficio nº 004/2021-PMCP/ADM do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 07/2021 que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir os direitos de ocupação e posse e compra de benfeitorias, 
através de desapropriação amigável e dá outras providencias, juntamente com mensagem em anexo   
 
Requerimentos nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25/2021 de autoria de diversos 
vereadores desta Casa de leis.. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 

Requerimento nº 11/2021 de autoria do vereador Coco que nos termos regimentais desta Casa de Leis, 
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 
construção de um prédio adequado para o funcionamento de um ESF (Estratégia Saúde da Família) na 
comunidade da Santa Terezinha (rod. PA 140-KM 08) via Tomé-Açu, espaço rural, município de Concórdia 
do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável 
ao requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual.  
 
Requerimento nº 12/2021 de autoria do vereador Coco que nos termos regimentais desta Casa de Leis, 
que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do 
Pará a construção de Abrigos no Ponto de Espera de Ônibus nos seguintes trechos e a reforma dos 
abrigos onde já ouver e se fizer necessário; Km 06, km 08, km 10 e km 12 da Rod. PA 140 – Via Tomé-
Açu, neste município de Concórdia do Pará; Km 04 da Rod. PA 252 – Via Mãe do Rio, neste município de 
Concórdia do Pará; Km 07, e Vila Comissário da Rod. PA 140 – Via Bujaru, neste município de Concórdia 
do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável 
ao requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual.  
Requerimento nº 13/2021 de autoria da vereadora Monica Santana que nos termos regimentais desta 
Casa de Leis, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de 
Concórdia do Pará no sentido de que seja feito o reparo da iluminação interna e a reforma da Capela do 
Cemitério Municipal de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores 
conectados se manifestaram favorável ao requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes na sessão virtual. 
 
Requerimento nº 14/2021 de autoria da vereadora Monica Santana que nos termos regimentais desta 
Casa de Leis, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de 
Concórdia do Pará no sentido de que seja feito a revitalização do Campo de Futebol da Comunidade 
denominada de Vila Pernambuco (Rod. PA 140-KM 47-Via Bujaru) neste município de Concórdia do Pará. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao 
requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
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Requerimento nº 15/2021 de autoria do vereador Deka Alves que nos termos regimentais desta Casa de 
Leis, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia 
do Pará e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, no sentido de 
que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a revitalização do ramal na localidade no final da Vila 
Inácia, com o perímetro da comunidade do Jurunas, entre a entrada do Cabacinha e o ramal do Capixaba 
e a recuperação das duas pontes que passa sobre o igarapé do ramal mencionado, neste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se 
manifestaram favorável ao requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na 
sessão virtual. 
 
Requerimento nº 16/2021 de autoria do vereador Enoc Paiva que nos termos regimentais desta Casa de 
Leis, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia 
do Pará e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, no sentido de 
que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a construção de uma ponte que passa sobre o igarapé 
Jauira, fazendo ligação com o Ramal da Fátima e o Carlinhos do Alberto neste município de Concórdia do 
Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao 
requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
Requerimento nº 17/2021 de autoria do vereador Enoc Paiva que nos termos regimentais desta Casa de 
Leis, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia 
do Pará 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 Novo 
Cristo 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; os vereadores 
conectados se manifestaram favorável ao requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes na sessão virtual. 
 
Requerimento nº 18/2021 de autoria do vereador Isaias Conceição que nos termos regimentais desta 
Casa de Leis, 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 
através de medidas cabíveis seja disponibilizado os seguintes itens para o Posto de Saúde da Vila do 
Cravo (Rod. PA 140-via Bujaru-Km 35) neste município de Concórdia do Pará, conforme abaixo 
descriminado; Posicionador para raio X, Aparelho de Raio X, Caixa preta para revelar raio X, Matérias 
químicos para raio X, Revelador e Fixador , Filme para raio X adulto e infantil, Hidróxido de Cálcio P.A, 
Matérias de limpeza, Escovinha de Robson, Cureta Macal, Brocas, 701, 702 e ZEKRYA, IRM, Dycal, , Fio 
Retrator 000, Tartarite – , Caneta de alta rotação – , Caneta de baixa rotação , Fotopoliminizador, Matérias 
de acabamento, Mandril, Disco de Linha, e a Fiscalização de um técnico para vistoria de compressor. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao 
requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
Requerimento nº 19/2021 de autoria do vereador Jander Cley que nos termos regimentais desta Casa de 
Leis, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia 
do Pará no sentido de que através de medidas cabíveis seja criado um espaço cultural com área para a 
apresentação dos artistas locais, com uma área ainda reservada para a prática de skate e a realização  de 
encontros e exposições de veículos com Som automotivo Alto (carretinhas) com dia determinado, em 
nossa cidade. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram 
favorável ao requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual.  
 
Requerimento nº 20/2021 de autoria do vereador Jander Cley que nos termos regimentais desta Casa de 
Leis, 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 o mesmo 
envide os esforços necessários para que seja realizado a construção de 01 (um) Posto de Saúde na 
Comunidade Nª. Srª. do Perpetuo Socorro (Rod. PA 252-KM 04) via capim, neste município de Concórdia 
do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável 
ao requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual.  
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Requerimento nº 21/2021 de autoria do vereador Bruno Pastana que nos termos regimentais desta Casa 
de Leis, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de 
Concórdia do Pará solicitando providências cabíveis no sentido de que seja construído um Ginásio 
Poliesportivo neste Município. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se 
manifestaram favorável ao requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na 
sessão virtual. 
 
Requerimento nº 22/2021 de autoria do vereador Deka Alves que nos termos regimentais desta Casa de 
Leis, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia 
do Pará para que seja realizado a revitalização do Estádio Municipal “Amaralzão” nesta cidade de 
Concórdia do Pará, e que também o mesmo por medidas cabíveis providencie a reforma da Quadra de 
Esporte Evaldino Bento Celestino, nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao requerimento, sendo o mesmo aprovado 
por unanimidade dos presentes na sessão virtual.  
 
Requerimento nº 23/2021 de autoria do vereador Cesar Farias que nos termos regimentais desta Casa de 
Leis, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia 
do Pará juntamente com SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do nosso município, no sentido de 
que seja feita a construção de uma nova estrutura que sustenta a caixa de agua do um Sistema de 
Abastecimento de água Potável da Comunidade Divino Espírito Santo (Bacuri), Rod. PA 140 – KM 51 - 
Ramal do Cajueiro-Mariquita, espaço rural. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores 
conectados se manifestaram favorável ao requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes na sessão virtual. 
 
Requerimento nº 24/2021 de autoria do vereador Cesar Farias que nos termos regimentais desta Casa de 
Leis, que seja oficiado 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 realizado a implantação de tubulação na Rua Bom Jardim 
(Perímetro do Mercado Municipal até o final da Rua), espaço urbano desta cidade de Concórdia do Pará. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao 
requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
Requerimento nº 25/2021 de autoria do vereador Jereco que nos termos regimentais desta Casa de Leis, 
que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do 
Pará juntamente com SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do nosso município, no sentido de que 
seja feita a construção da estrutura para sustento da caixa de agua do Sistema de Abastecimento de água 
Potável da Comunidade popularmente conhecida como “Vila da Dona Piedade” – Ramal Transjutaí, 
próximo a Agrovila Inácia (Baixo Bujaru), espaço rural, município de Concórdia do Pará. Em discussão; 
sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao requerimento, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 18 de março de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


