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PAUTA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 78 a 82/2021 de autoria de diversos vereadores desta Casa de Leis. 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
REQUERIMENTO Nº 78/2021 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. ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO Prefeito 
Municipal de Concórdia do Pará, e ao senhor EDVALDO PAIVA CELESTINO, Secretário Municipal de 
Obras e Transportes, para que através de medidas cabíveis providenciem a revitalização dos seguintes 
ramais; Ramal da Tucuruvi; Ramal da Tabauna. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 79/2021 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,  e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja realizado a empiçarramento e 
ampliação da entrada que dá acesso ao conjunto residencial do programa  “Minha Casa Minha Vida”, 
bairro Guadalupe, espaço urbano desta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão.  Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 80/2021 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 no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a 
construção de uma Quadra de Esporte e um Society na Comunidade Nª. Srª. Das Graças – Vila do Cravo, 
município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 81/2021 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, ao Sr. Secretário Municipal de Educação Francisco Charles 
Martins, para que junto a SEDUC/PA, e Ministério da Educação no sentido de que por meio de medidas 
cabíveis seja implantada o sistema de acesso à internet com boa qualidade em todas as  Escolas da rede 
de ensino publico, deste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 82/2021 de autoria do vereador Antonio Edinaldo Alves de Lima 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 feita a reforma e 
manutenção dos brinquedos implantados  na Praça Gabriel Penha e dos aparelhos  da academia ao ar 
livre localizada ao lado da quadra de esporte Evaldino Bento Celestino,  espaço urbano, neste município 
de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 11/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
do Projeto de Lei nº 12/2021 (LDO 2022) é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o 
referido projeto de lei seja submetido ao plenário para votação, juntamente com Emenda Modificativa e 
Emenda Aditiva apresentadas; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 01/2021 da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização que após estudo e analise do 
Projeto de Lei nº 12/2021 (LDO 2022) é de parecer favorável pela sua aprovação e que o referido projeto 
de lei seja submetido ao plenário para votação na sua integra; Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes.  
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EMENDA ADITIVA N° 01/2021apresentada pelos membros da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação de Leis ao Projeto de Lei Nº 12/2021, que Dispõe a elaboração da lei de Diretrizes Orçamentária 
do Município de Concórdia do Pará para o exercício de 2022 – LDO 2022 e dá outras providências, 
solicitando para que seja adicionado  no Programa de Incentivo o ítem  Produção de Energia renovável. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
EMENDA MODIFICATIVA N° 01/2021apresentada pelos membros da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação de Leis ao Projeto de Lei Nº 12/2021, que Dispõe a elaboração da lei de Diretrizes Orçamentária 
do Município de Concórdia do Pará para o exercício de 2022 – LDO 2022 e dá outras providências 
solicitando para que seja modificado no Programa 1008 (Gestão da Politica do Desenvolvimento Urbano); 
FUNÇÃO: 15 – Urbanismo - SUB FUNÇÃO 451 – Infra Estrutura Urbana - AÇAO: 1041 Modificar o texto 
“Construção de um Portal na entrada da cidade” para o seguinte texto: “Construção de  Portais nas 
entradas da cidade”. A justificativa desta modificação é que “tendo em vista, que muitas cidades já 
possuem este adereço, trazendo sempre uma mensagem de boas-vindas e isto, com certeza, deixa a 
cidade mais bonita e encanta todos os visitantes e turistas, sendo que a solicitação desta alteração se dá 
em virtude de que a cidade possui 3 (três) entradas, sendo assim necessário que cada entrada tenha o seu 
portal, proporcionando assim uma melhor  beleza visual aqueles que diariamente entram ou passam em 
nossa cidade”. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PROJETO DE LEI Nº 12/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal que Dispõe a elaboração da lei de 
Diretrizes Orçamentária do Município de Concórdia do Pará para o exercício de 2022 – LDO 2022 e dá 
outras providências. Em discussão; com a palavra o vereador Magnaldo Meneses relator da Comissão de 
Orçamento, ressaltando que o Poder Executivo, assim como no ano passado, voltou a atender aos apelos 
de diversos parlamentares e absorveu no texto do projeto de lei de diretrizes orçamentárias a grande 
maioria das emendas, sistematicamente aprovadas nos últimos anos pela Câmara Municipal, o que 
demonstra a consideração do Governo do Município com esta Casa, bem como o reconhecimento da 
capacidade de os parlamentares aperfeiçoarem, como já se deu nos anos anteriores, os projetos de lei de 
diretrizes orçamentárias, enfatizando ainda que em face do atual contexto de elevada incerteza, decorrente 
da pandemia do novo corona vírus, o Projeto traz, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2022 
dificuldades na sistemática de apuração da meta de resultado primário, e que dada a incerteza quanto a 
extensão e o alcance da pandemia, bem como quanto o seu impacto sobre a atividade econômica, reduz 
significativamente a previsão dos agregados fiscais para 2022, e depois de mais algumas palavras o 
orador agradece a oportunidade. Em votação o citado projeto de lei; Aprovado por unanimidade dos 
presentes.  
 
PARECER Nº 14/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
do Projeto de Lei nº 26/2021 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o referido projeto 
de lei seja submetido ao plenário para votação na sua integra; Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes.  
 
PARECER Nº 07/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
do Projeto de Lei nº 26/2021 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o referido projeto de lei seja 
submetido ao plenário para votação na sua integra;  Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes.  
 
PROJETO DE LEI Nº 26/2021 de autoria da vereadora Monica Miranda Soares Santana que Dispõe sobre 
a Denominação do Parque Ambiental do Município de Concórdia do Pará e dá outras providencias o qual 
passa a denominar-se “Parque Educativo e Ambiental MAPEMA. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes.. 
 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 24 de junho de 2021. 
 
 
 

 
ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 

Secretário Legislativo 


