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PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 02.09/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFICIO Nº 014/2021 do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos de Lei nº 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 
33/2021 que dispõe sobre autorização para alienação de imóveis urbanos para fins de regularização 
fundiária juntamente com mensagem; 
 
REQUERIMENTOS Nº 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, e 91/2021 de autoria de diversos vereadores desta 
Casa legislativa; 
 
OFICIO Nº 064/2021 do Conselho Municipal de Saúde em anexo Parecer e Resolução de aprovação 
parcial das prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia do Pará, referente ao 2º e 3º 
quadrimestre do ano de 2018, para conhecimento dos nobres vereadores. 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
ENCAMINHAMENTO dos Projetos de Lei nº 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33/2021 para as comissões 
competentes da Casa, para estudo, analise e parecer das referidas comissões; 
 
REQUERIMENTO Nº 83/2021 de autoria do vereador Cesar Farias requerendo para 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 sobre o rio Genipaua, na Comunidade Genipua 
espaço rural, neste município de Concórdia do Pará; Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 84/2021 de autoria do vereador Cesar Farias requerendo para que seja oficializado 
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 providenciem a revitalização do ramal conhecido popularmente como Ramal do Fabrízio, (via 
Ramal da Nova Aurora) e que seja ainda colocado tubo de concreto sobre o igarapé que passa sobre o 
citado ramal, uma vez que o atual tubo ainda é de madeira o qual já está bastante deteriorado pelo tempo; 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 85/2021 de autoria do vereador Enoc Conceição Galo requerendo para Que depois 
de ouvido, o douto e soberano 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 Asfaltica com 
Drenagem na  Comunidade Vila do Arapiranga, (Rod. PA 140 – KM 45-Via Bujaru) município de Concórdia 
do Pará; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
REQUERIMENTO Nº 86/2021 de autoria do vereador Enoc Conceição Galo requerendo para Que depois 
de ouvido, o douto e soberano 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 no Bairro Asa Branca, área urbana  de Concórdia do Pará; Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 87/2021 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 Vila do Arapiranga (Rod. PA 140 - Arraial).; Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
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REQUERIMENTO Nº 88/2021 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 da comunidade Vila do Arapiranga (Rod. PA 140,  Via Bujaru), espaço 
urbano de Concórdia do Pará.; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 89/2021 de autoria do vereador Antonio Edinaldo (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 
reposição (troca) de iluminarias públicas na Travessa Violeta  e suas transversais e na Rua das Flores, 
perímetro próximo a torre da Vivo, onde existem mais de oito iluminarias apagadas e que necessitam ser 
trocadas.; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 91/2021 de autoria do vereador Antonio Edinaldo (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 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 do 
Gongo, neste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.   
 
 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 02 de setembro  de 2021. 
 
 
 

 
ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 

Secretário Legislativo 


