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PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 06/05/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFÍCIO Nº 024/2021 do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 10/2021 que dispõe sobre 
a Criação da Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial-SEMPPIR, Fundo 
Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial-FUMPPIR, e Conselho Municipal de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial-COMPPIR, juntamente com mensagem; 
 
PROJETO DE LEI Nº 11/2021 da vereadora Monica Miranda Soares Santana que Dispõe sobre o "plantão 
obrigatório 24 horas", em escala de rodízio das farmácias e drogarias do município de Concórdia do Pará e 
dá outras providências; 
 
OFÍCIO Nº 029/2021 do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 12/2021 que dispõe sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 (LDO 2022) juntamente com 
mensagem; 
 
PROJETO DE LEI Nº 13/2021 de autoria do vereador Antonio Edinaldo A. de Lima (Deka Alves) 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; 
 
OFICIO Nº 010/2021-PMCP/ADM em anexo o novo Plano Municipal de Educação (PME) que em virtude 
das alterações sofridas em seu texto base no ano de 2018 através da Conferencia Municipal da Educação 
realizada em abril de 2018, o mesmo necessita ser votado para garantir as condições técnicas necessárias 
ao desenvolvimento das propostas dos programas com o objetivo de melhorar a qualidade da Educação do 
Município; 
 
REQUERIMENTOS Nº 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/2021 de autoria de diversos 
vereadores desta Casa de leis; 
 
OFÍCIO Nº 066/2021 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em anexo Relatório das atividades 

mensais desta secretaria para conhecimento desta Casa de Leis.. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS DE LEI Nº 10, 11,12 e 13/2021 e também do Plano Municipal da 
Educação (PME) para as comissões competentes da Casa para estudo e análise do citado projetos e 
Plano; 
 
REQUERIMENTO Nº 39/2021 de autoria do vereador Magnaldo Meneses (Coco) 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 nas seguintes comunidades; Comunidade do km 09, Rod. PA 140 (Via Tomé-Açu) – Será 
beneficiado aproximadamente 10 (dez) famílias nesta comunidade; Comunidade do km 10, Rod. PA 140 
(Via Tomé-Açu) – Será beneficiado aproximadamente 20 (vinte) famílias nesta comunidade Em discussão; 
sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 40/2021 de autoria do vereador Magnaldo Meneses (Coco) subscrito ainda pela 
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, solicitando 
providencias cabíveis no sentido de que seja realizado a reforma do telhado do Galpão da Agricultura, 
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localizado na feira municipal de Concórdia do Pará, requerendo ainda  a construção de 2 (dois) blocos e 
Pontos (Box) na feira do Mercado Municipal para padronizar os pontos dos comércios atrás do mercado e 
garantir a igualdade dos trabalhadores da área da feira, assim como também priorizar pela higiene do 
local. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 41/2021 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, para que através de medidas cabíveis seja realizado a reforma e 
ampliação do  Cemitério Santo Emílio localizado na Vila Remanescentes de Quilombos Nª. Srª das Graças 
(Vila do Cravo) neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 42/2021 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 Santiago, e Srª. Jociane de Loureiro Araujo, Secretária Municipal de Saúde, para que o 
mesmo envide os esforços necessários para que seja realizado a construção de 01 (um) Posto de Saúde 
na Comunidade Vila Comissário (Trevo), neste município de Concórdia do Pará, seja realizado a reforma e 
ampliação do  Cemitério Santo Emílio localizado na Vila Remanescentes de Quilombos Nª. Srª das Graças 
(Vila do Cravo) neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 43/2021 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, no sentido de que o mesmo por medidas 
cabíveis providencie a limpeza com desobstrução e empiçarramento das ruas do Bairro Espanhol, 
requerendo ainda que esta recuperação seja estendida a todas as ruas da cidade que estão em situação 
precária. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 44/2021 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) das  iluminarias públicas nas seguintes Comunidades; Comunidade Nª Srª do Perpetuo Socorro 
(Rod. PA 140,  Km 35 – Via Bujaru); Comunidade Nª Srª das Graças e Comunidade Quilombola (Rod. PA 
140 – Vila do Cravo). Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 45/2021 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 à Secretária Municipal de 
Saúde Jociane de Loureiro Araujo, no sentido de que por medidas cabíveis seja adquirido 01 (uma) 
Cadeira de Rodas para todos os Postos de Saúde localizados no espaço urbano e rural de nosso 
município. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 46/2021 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, no sentido de que o mesmo envide os esforços necessários para  que seja 
adquirido um terreno para a viabilização (construção) de um Novo Cemitério no espaço urbano de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 47/2021 de autoria do vereador Jeremias Trindade (Jereco) que depois de ouvido o 
douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Sr. Secretário Municipal de Agricultura Alex 
Ferreira Costa, no sentido de que quando for realizar qualquer serviço aos agricultores do município, que 
seja acompanhado de um Técnico Agrícola. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 48/2021 de autoria do vereador Enoc Conceição Galo (Enoc Paiva) que depois de 
ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao ao Exmº. Sr.  Prefeito Municipal, de 
Concórdia do Pará Elias   Guimarães Santiago, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal 
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de Obras e Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a revitalização 
e ampliação com empiçarramento das vicinais dos seguintes ramais; Ramal do Arapiranga (Vila) – Rod. PA 
140; Ramal Moquencaua – Com. São Julião; Ramal do Paiva (Ligando com a Transjutaí); Ramal Nova 
Esperança; Ramal ligando o Carlinhos, Alberto, Conduta e Vila União, formando cerca de 35 km. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 49/2021 de autoria do vereador Enoc Conceição Galo (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, 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 Comunidade de Nova Conduta 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 50/2021 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, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a reposição 
(troca) de 02 (duas)  iluminarias públicas na Rua Maryuyamma (Bairro Novo), perímetro próximo a torre da 
Vivo, em frente a igreja da Assembleia de Deus espaço rural neste município de Concórdia do Pará. Em 

discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 06 de maio de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


