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PAUTA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DO 1º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 22/04/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

Requerimentos nº 34, 35, 36, 37, 38/2021 de autoria de diversos vereadores desta Casa de leis; 
 
Projeto de Lei nº 09/2021 de autoria do vereador Enoc Conceição Galo. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
Encaminhamento virtual do Projeto de Lei nº 09/2021 para as comissões competentes da Casa para 
estudo e análise do citado projetos, e ato contínuo solicita ao primeiro secretário a leitura do expediente em 
pauta que obteve os seguintes assuntos; 
 
Parecer nº 06/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 08/2021 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade, e que o mesmo seja 
submetido ao plenário na sua integra para votação. 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 08/2021 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que reconhece a pratica de 
atividade e exercícios físicos como essenciais para a população de Concórdia do Pará, em 
estabelecimentos prestadores de destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos 
de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. 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. 
 
Requerimento nº 34/2021 de autoria do vereador Enoc Paiva requerendo  nos termos regimentais desta 
Casa de Leis, que seja oficializado ao Senhor Elias Guimarães 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 construção de duas novas pontes, sendo 
que uma passa sobre o Igarapé Arapiranga e a outra denominada de ponte do Lico, localizadas na 
Comunidade Vila do Arapiranga (Rod. PA 140 – KM 45 – via Bujaru) 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 35/2021 de autoria do vereador Enoc Paiva requerendo nos termos regimentais desta 
Casa de Leis, que seja oficializado ao Senhor Elias Guimarães 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 um novo prédio da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental “Nova Esperança” no padrão MEC, na Comunidade Nova Esperança (baixo Bujaru), 
contendo na citada escola 2 (duas) salas de aula, e dependências administrativas, espaço rural do 
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 36/2021 de autoria do vereador Jeremias Trindade (Jereco) requerendo nos termos 
regimentais desta Casa de Leis, que seja oficializado ao Senhor Elias Guimarães 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 Ana Maria, localizada na Comunidade Jutaí Mirim, (Transjutaí), espaço rural deste 
município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se 
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manifestaram favorável ao requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na 
sessão virtual. 
 
Requerimento nº 37/2021 de autoria do vereador Nelson Lisboa que depois de ouvido o douto e soberano 
plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Bruno Pastana Feio, Vereador Presidente da Câmara 
Municipal de Concórdia do Pará, no sentido de que através de medidas cabíveis seja tomado as medidas 
necessárias para que as sessões ordinárias desta Casa Legislativa seja transmitida via on line e pela 
Rádio Comunitária de Concórdia do Pará. Em discussão; O vereador Bruno Pastana Presidente da Mesa 
dos trabalhos usando da palavra acredita que não há a necessidade desta solicitação, acreditando que 
pode se conversar sobre o assunto depois, fazendo assim sua justificativa, propondo para que a matéria 
seja retirado da pauta. O vereador Coco cita que está preocupado com o tempo da sessão, pois a rádio 
tem sua programação normal, e que nossas sessões duram um determinado tempo, enfatizando que é 
necessário pensar no tempo da radio, solicitando para que este assunto seja melhor analisado. O ver 
Nelson concorda com os nobres vereadores, permitindo assim a retirado da pauta de sua propositura.  
 
Requerimento nº 38/2021 de autoria do vereador Antonio Edinaldo (Deka) requerendo nos termos 
regimentais desta Casa de Leis, que seja oficializado ao Senhor Elias Guimarães Santiago, Excelentíssimo 
Prefeito Municipal de Concórdia do no sentido de que seja feito a construção de um Campo de Futebol na 
Comunidade denominada de São Jorge (Rod. PA 252-KM – Ramal Dona Andreza -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.. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 22 de abril de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


