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PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 27/05/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFÍCIO Nº 011/2021 do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos de Lei nº 
14,15,16,17,18,19,20/2021 que dispõe sobre autorização para alienar imóvel urbano para fins de 
regularização fundiária a pedido de diversas pessoas;  
 
REQUERIMENTOS Nº 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60/2021 de autoria de diversos vereadores desta 
Casa de leis. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS DE LEI Nº 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20/2021 para as comissões 
competentes da Casa para estudo e análise dos citados projetos; 
 
REQUERIMENTO Nº 51/2021 de autoria do vereador Cesar Farias, subscritos pelos demais vereadores 
Deka Alves, Nelson Lisboa e Jeremias Trindade, juntos solicitam nos termos regimentais desta Casa de 
Leis, que seja oficiado ao Exmº. Senador Federal Zequinha Marinho-PSC/PA no sentido de que interceda 
junto ao Superintendente da Caixa Econômica Federal - Região Norte – solicitando a implantação de uma 
agência da Caixa Econômica Federal em nosso Município. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 52/2021 de autoria do vereador Cesar Farias, subscritos pelos demais vereadores 
Deka Alves, Nelson Lisboa e Jeremias Trindade, juntos solicitam nos termos regimentais desta Casa de 
Leis, que seja oficiado ao Exmº. Senador Federal Zequinha Marinho-PSC/PA no sentido de se Instalar uma 
Antena Repetidora de Sinal de TV em nossa cidade. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 53/2021 de autoria do vereador Jander Cley da S. Ferreira que 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 
revitalização da Ponte localizada na do Curuperé (Ramal do Cléo e Timbó) espaço rural, neste município 
de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 54/2021 de autoria do vereador Jander Cley da S. Ferreira que nos termos 
Regimentais desta Casa de Leis, que seja oficializado ao Senhor Elias Guimarães 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 implantação de um Micro Sistema de 
Abastecimento de Água Potável na Vila do Galho Grande (Jauira-Transjutaí), espaço rural neste município 
de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 55/2021 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade 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 a articulação de 
recursos para a recuperação, piçarramento dos seguintes ramais; Recuperação das Pontes do Ramal do 
km 10, km 12 e do trecho que liga o km 12 à Comunidade Nova Redenção e Vila Comissário; Recuperação 
do Ramal do km 06 (lado direito); Recuperação do Ramal do km 08 (lado direito e esquerdo); Recuperação 
do Ramal do km 04 (lado direito e esquerdo); Recuperação do Ramal do km 10 (lado esquerdo); 
Recuperação do Ramal do km 14 (lado esquerdo); Recuperação do Ramal do km 15; Recuperação do 
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Ramal do km 17 (lado esquerdo); Recuperação do Ramal do km 18 (lado esquerdo e direito – Antonio 
Juvêncio, Celso, Zeca Dender, Areal); Todos esses ramais ficam localizados ao longo da Rod. PA 140 (Via 
Tomé-Açu). Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 56/2021 de autoria do vereador Magnaldo Meneses de Andrade 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; Vila do Km 06; Vila 
do Km 08; Vila do Km 09; Vila do Km 10; Vila do Km 12. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 57/2021 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, 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 na Comunidade Vila Pernambuco – Rod. PA 140 km 47(Via Bujaru)  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; aprovado por unanimidade dos 
presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 59/2021 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, 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 Redenção 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 60/2021 de autoria do vereador 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 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 Espanhol, espaço urbano nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 07/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 10/2021 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
apresentado ao plenário para deliberação, votando favorável a votação da matéria, juntamente com a 
Emenda supressiva apresentada. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes.  
 
PARECER Nº 01/2021 da Comissão de Direitos Humanos que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
10/2021 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.  
 
EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2021, sendo que os Vereadores que esta subscreve, com assento nesta 
Casa Legislativa, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno, propõe a seguinte Emenda Supressiva 
ao Projeto de Lei nº 10/2021, que Cria a Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Conselho de Promoção da Igualdade 
Racial, e dá outras providencias; onde Suprima-se o texto do artigo 18 até o artigo 30 e seus parágrafos, 
que tem como título “DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL”. A 
supressão dos artigos acima citados se faz necessário em virtude de que este Conselho já foi criado 
através da Lei Municipal nº 908/2018, sendo assim é solicitado para que esta Lei Municipal seja 
regulamentada. Em discussão; sem discussão; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
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PROJETO DE LEI Nº 10/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que Cria a Secretaria Municipal de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e 
Conselho de Promoção da Igualdade Racial, e dá outras providencias. Em Discussão; com a palavra o 
vereador Enoc Paiva que na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, cita que a 
sua comissão emitiu parecer favorável ao projeto mas que em virtude de já existir uma lei criando o 
Conselho de Promoção da Igualdade Racial, sua comissão apresenta emenda supressiva suprimindo 
todos os artigos que rege sobre a criação do Conselho no citado projeto e após mais explicações sobre o 
assunto, o orador agradece. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 08/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 11/2021 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 01/2021 da Comissão de Saúde e Trabalho que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
11/2021 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 11/2021 de autoria da vereadora Monica 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. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 27 de maio de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


