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PAUTA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DO 1º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 08/04/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

Requerimentos nº 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/2021 de autoria de diversos vereadores desta Casa de 
leis; 
 
Projeto de lei nº 08/2021 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio.. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 

Encaminhamento virtual do Projeto de Lei nº 08/2021 para as comissões competentes da Casa para 
estudo e análise do citado projeto; 
 
Requerimento nº 26/2021 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 e a Secretária Municipal de Saúde Jociane de Loureiro Araujo, no sentido de que o 
mesmo envide os esforços necessários para que seja realizado a construção de 01 (um) Posto de Saúde 
no bairro Cristo Libertador, espaço urbano 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 27/2021 de autoria do vereador Magnaldo Meneses 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 Sr. Secretário Municipal de Educação Francisco Charles Martins no sentido de que 
através de medidas cabíveis seja construído uma  Escola Municipal de Ensino Fundamental no padrão 
MEC, na Comunidade Santa Terezinha (Rod. PA 140 KM 08 – via Tomé-Açu), contendo na citada escola 6 
(seis) salas de aula, dependências administrativas, quadra poliesportiva, e capacitação dos profissionais 
que atuarão, para abrigar os alunos do ensino fundamental da região 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 28/2021 de autoria do vereador Magnaldo Meneses 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 
Ecológica no Bairro Pedro Pinheiro (Perímetro: Final da Rua João Paulo II, entre a Av. Costa e Silva e Av. 
Ferreira Pena),  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 29/2021 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 solicitando a implantação de Eletrificação Rural, nas seguintes localidades; Igarapé João, Igarapé 
Apara, Ramal do Arapiranga, Ramal do Josias, Ramal Bom Jardim 1 (Teresa), Ramal Bom Jardim 2 (Nova 
Esperança), Ramal da Conduta (Oseias), Ramal do Mututi (Marcilo), Ramal Mindoca, e Vila Sorriso. 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 30/2021 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 no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a implantação de 06 (seis) 
iluminarias pública no perímetro da Rua Érik Rubeni (2ª Rua), nome não oficial, bairro Mário Couto, espaço 
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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 31/2021 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 o mesmo envide os esforços necessários para a  perfuração de 01 (um) novo Poço Artesiano no 
Assentamento Nova Inácia (Transjutaí), espaço rural,  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 32/2021 de autoria do vereador Nelson Lisboa 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 Sr. Secretário Municipal de Educação Francisco Charles Martins, no sentido de 
que por meio de medidas cabíveis seja implantada o sistema de acesso à internet na Escola M.E.F Nova 
União II, localizada na Comunidade Nova União (Rod. PA 252 – KM 07-Via Bujaru), espaço rural deste 
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 33/2021 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, no sentido de que através de medidas cabíveis providencie a aquisição de um Tanque de Água 
em formato de reboque (Completo com Bomba, mangueira e etc...) para auxiliar no combate a possíveis 
incêndios que surgirem em nosso 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. 
 
Parecer nº 03/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo, e análise 
dos projetos de lei nº 02, 03 e 04/2021 é de parecer favorável pela constitucionalidade dos citados 
projetos, fazendo o encaminhamento dos mesmos ao plenário para deliberação, votando favorável a 
votação das matérias. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se 
manifestaram favorável ao parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão 
virtual. 
 
Parecer nº 02/2021 da Comissão de Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e 
Meio Ambiente, que após estudo, e análise dos projetos de lei nº 02, 03 e 04/2021 é de parecer favorável 
pela aprovação dos citados projetos, fazendo o encaminhamento dos mesmos ao plenário para 
deliberação, votando favorável a votação das matérias. Em discussão; sem discussão. Em votação; os 
vereadores conectados se manifestaram favorável ao parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 
dos presentes na sessão virtual. 
 
Projeto de Lei nº 02/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de 
regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Francisco Nazaré dos Santos. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao projeto, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
Projeto de Lei nº 03/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de 
regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Sonia Maria Fernandes Soares. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao projeto, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
Projeto de Lei nº 04/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de 
regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Antonio Correia Martins. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao projeto, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. Parecer nº 04/2021 da 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo, e análise do projeto de lei nº 
05/2021 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto, fazendo o encaminhamento do 
mesmo ao plenário para deliberação, votando favorável a votação da matéria. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao parecer, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
Projeto de Lei nº 05/2021 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio 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. Em discussão; sem discussão. Em votação; os 
vereadores conectados se manifestaram favorável ao projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 
dos presentes na sessão virtual.  
 
Parecer nº 05/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo, e análise 
do projeto de lei nº 06/2021 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto, fazendo o 
encaminhamento do mesmo ao plenário para deliberação, votando favorável a votação da matéria. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao parecer, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
Parecer nº 03/2021 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, 
que após estudo, e análise do projeto de lei nº 06/2021 é de parecer favorável pela constitucionalidade do 
citado projeto, fazendo o encaminhamento do mesmo ao plenário para deliberação, votando favorável a 
votação da matéria. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se 
manifestaram favorável ao parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão 
virtual. 
 
Projeto de Lei nº 06/2021 que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal a adquirir os 
direitos de ocupação e posse e compra de benfeitorias, através de desapropriação amigável e dá outras 
providencias. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram 
favorável ao projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 08 de abril de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


