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PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 10/06/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFÍCIO Nº 012/2021-PMCP/ADM do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos de Lei nº 21, 22, 
23/2021 que dispõe sobre autorização para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária a 
pedido de diversas pessoas; 
 
OFÍCIO Nº 034/2021-PMCP/ADM do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos de Lei nº 24/2021 que 
dispõe sobre autorização para adquirir os direitos de ocupação e posse, compra e benfeitorias através da 
desapropriação amigável e dá outras providencias;  
 
REQUERIMENTOS Nº 61 A 70/2021 de autoria de diversos vereadores desta Casa de leis. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
Encaminhamento dos Projetos de Lei nº 21, 22, 23 e 24/2021 para as comissões competentes da Casa 
para estudo e análise dos citados projetos; 
 
REQUERIMENTO Nº 61/2021 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, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabíveis providencie a recuperação do ramal que 
dá acesso à Comunidade Nova União (Rod. PA 252 – KM 07), pois o mesmo tem alguns trechos que 
precisam de empiçarramento, assim como seja também concluído a revitalização das pontes que passam 
sobre o determinado ramal. Em discussão; com a palavra o vereador Deka Alves que sugere ao autor do 
requerimento para que acrescente na sua propositura para que o citado ramal seja estendido com saída no 
km 06 da Rod. PA 140 via Tomé-Açu, uma vez que já existe este ramal, faltando apenas reabrir e fazer 
sua manutenção, e que também seja construído a ponte sobre o igarapé que passa sobre esta extensão 
do ramal.  Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
REQUERIMENTO Nº 62/2021 de autoria da vereadora Monica Santana, 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, solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja construído uma ponte no final da 
Rua Bom Jardim, dando acesso ao bairro Espanhol espaço urbano, neste município de Concórdia do Pará. 
Em discussão; sem discussão.  Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 63/2021 de autoria da vereadora Monica Santana, 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 Antonio Marcos L. do Amaral, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente, solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja criado em nosso município um Parque 
Ambiental. Em discussão; sem discussão.  Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 64/2021 de autoria do vereador Isaias Conceição Nazaré, 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 SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do 
nosso município, no sentido de que seja feita a implantação de um Micro Sistema de Abastecimento de 
Água Potável na Comunidade Santa Maria Quinta, (passando a Vila do Arapiranga) espaço rural neste 
município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão.  Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 65/2021 de autoria do vereador Antonio Edinaldo A. de Lima (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, que depois de ouvido, o douto e soberano 
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plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães 
Santiago e ao Secretário Municipal de Obras e Transporte, no sentido de que o mesmo envide os esforços 
necessários para que seja realizado a Pavimentação Asfáltica com Drenagem na  Comunidade Vila Nova 
Inácia, (Transjutaí) assim como também seja construído uma Quadra de Esporte na citada Comunidade, 
neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão.  Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes.  
REQUERIMENTO Nº 66/2021 de autoria do vereador Antonio Edinaldo A. de Lima (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, 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, no bairro Espanhol,  dependências administrativas, 
quadra poliesportiva, etc.. , espaço urbano desta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 
discussão.  Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 67/2021 de autoria do vereador Cesar de Souza 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 SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do 
nosso município, no sentido de que seja feita a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Potável 
do Bairro Mário Couto, espaço urbano, município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão.  
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 68/2021 de autoria do vereador Cesar de Souza 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 SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do nosso 
município, no sentido de que seja adquirido no mínimo 3 (três) bombas submersas para poço artesiano, 
para servir como substituta no caso de defeito de bomba titular que estão instaladas nos sistemas de 
abastecimento de agua potável em nosso município. Em discussão; sem discussão.  Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 69/2021 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio, 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 solicitando providências cabíveis no sentido de que seja construído uma Creche 
Municipal no Bairro Cristo Libertador. Em discussão; sem discussão.  Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes.  
REQUERIMENTO Nº 70/2021 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio, 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 juntamente com a senhora Carmem Lucia G. Santiago  Secretaria Municipal de Trabalho 
e Promoção Social, para que interceda junto ao Governo do Estado do Pará para que seja realizado em 
nossa cidade o serviço de aquisição de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 2021. Em discussão; sem 
discussão.  Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  .  
 
PARECER Nº 09/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 13/2021 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
apresentado ao plenário para deliberação, votando favorável a votação da matéria. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
PARECER Nº 02/2021 da Comissão de Saúde e Trabalho que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
13/2021 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja apresentado ao plenário para 
deliberação, votando favorável a votação da matéria. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
PROJETO DE LEI Nº 13/2021 de autoria do vereador Antonio Edinaldo A. de Lima que Dispõe sobre a 
aquisição de cadeira de rodas em todos os postos de saúde do município de Concórdia do Pará, 
dimensionados a condução de pacientes a ala interna para atendimento médico, e dá outras providências. 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 



ESTADO DO PARÁ 
                  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCÓÓRRDDIIAA  DDOO  PPAARRÁÁ  

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
       Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 225 - E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

   CEP: 68.685-000 - Concórdia do Pará – PA 

 
PARECER Nº 10/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
dos Projetos de Lei nº 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 20/2021/2021 é de parecer favorável pela sua 
constitucionalidade e que os mesmos sejam apresentados ao plenário para deliberação, votando favorável 
a votação das matérias. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes;  
 
PARECER Nº 04/2021 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente,  que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 20/2021 é de parecer 
favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam apresentados ao plenário para deliberação, votando 
favorável a votação das matérias. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes;  
 
PROJETO DE LEI Nº 14/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Elisson Fabio Freires da Silva. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
PROJETO DE LEI Nº 15/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Elisson Fabio Freires da Silva. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
PROJETO DE LEI Nº 16/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor José Antonio Fortes da Costa. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
PROJETO DE LEI Nº 17/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Samara Ferreira Cascaes. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
PROJETO DE LEI Nº 18/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Samara Ferreira Cascaes. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
PROJETO DE LEI Nº 19/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Samara Ferreira Cascaes. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
PROJETO DE LEI Nº 20/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Laurentino Matsumura Lima 
Junior. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 10 de junho de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


