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PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 09.09/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFICIO Nº 072/2021-PMCP-GAB (Poder Executivo Municipal) em anexo Projeto de Lei nº 34/2021 que 
Cria novos cargos na Estruturação dos Grupos Ocupacionais do Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos Municipal da Administração Centralizada do município de Concórdia do Pará, no 
âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providencias, juntamente com mensagem; 
 
OFICIO Nº 073/2021-PMCP-GAB (Poder Executivo Municipal) em anexo Projeto de Lei nº 35/2021 que 
Dispõe sobre a prestação de serviços Psicologia, Serviço Social, Psicopedagogo e Pedagogo nas redes 
públicas de educação básica do município de Concórdia do Pará de acordo com a Lei Federal nº 
13.935/2019 e Lei nº 9.394/96 e Institui o Plano de Cargos e Salários da categoria, e dá outras 
providencias, juntamente com mensagem; 
 
OFICIO Nº 015/2021-PMCP-ADM (Poder Executivo Municipal) em anexo Projetos de Lei nº 36, 37, 38 e 
39/2021 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização 
fundiária à diversas pessoas, juntamente com mensagem; 
 
OFICIO Nº 016/2021-PMCP-ADM (Poder Executivo Municipal) em anexo Projetos de Lei nº 40/2021 que 
Dispõe sobre a alteração dos artigos 21 e 22 da Lei Municipal nº 343/2009 (Dispõe Sobre a Reestruturação 
do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública 
do Município de Concórdia do Pará), revoga a Lei Municipal nº 915/2018 e dá outras providencias, 
juntamente com mensagem; 
 
REQUERIMENTOS Nº 92, 93, 95, 96, e 97 de autoria de diversos vereadores desta Casa legislativa; 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
ENCAMINHAMENTO dos Projetos de Lei nº 34, 35, 36, 37, 38, 39, e 40/2021 para as comissões 
competentes da Casa; 
 
REQUERIMENTO Nº 92/2021 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, no sentido de que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a revitalização do ramal da 
Comunidade Nova Conduta. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 93/2021 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 limpeza com 
roçagem e empiçarramento das ruas do Bairro Laranjal. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 95/2021 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 a Secretária Municipal de Saúde Jociane de Loureiro Araujo, no sentido de 
que seja feito a manutenção do ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Menino Jesus em especial a 
troca da iluminação interna do prédio e a aquisição de mais cadeiras para acomodar aqueles que vão ao 
citado posto de saúde em busca de tratamento de saúde. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 96/2021 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 a Secretária Municipal de Saúde Jociane de Loureiro Araujo, no sentido de 
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que seja feito a manutenção do ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Novo  em especial que seja 
feito a roçagem do mato ao redor do posto e a manutenção do ar condicionado que está danificado, assim 
como também seja implantado um aparelho de ar condicionado no local onde funciona a farmácia do 
posto. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 97/2021 de autoria do vereador Magnaldo Meneses (líder do governo na Câmara) e 
subscrito pelos demais vereadores da base do governo, 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 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 nas seguintes  
Comunidades de nosso município; Comunidade Vila do Cravo; Comunidade Vila do Arapiranga; 
Comunidade Vila Comissário (Trevo); Comunidade Vila Santa Terezinha (Rod. PA 140-Km 08); 
Comunidade Vila Nova União (Jauira); Comunidade Vila São Sebastião (Galho Grande); Comunidade Vila 
do Galho; Comunidade Vila Nova;  Comunidade Vila Bomfim ( Jutaí). Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 15/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
dos projetos de Lei nº 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33/2021 é de parecer favorável pela constitucionalidade dos 
citados projetos e que os mesmos sejam encaminhados ao plenário na sua integra para votação. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 08/2021 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise dos projetos de Lei nº 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33/2021 é de parecer 
favorável pela aprovação dos citados projetos e que os mesmos sejam encaminhados ao plenário na sua 
integra para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 27/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Ronilson Aristides dos Santos. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PROJETO DE LEI Nº 28/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Francisco de Oliveira Lima. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PROJETO DE LEI Nº 29/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Maria Valdineia da Gama. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 30/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Sandro Cardoso Machado. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 
31/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização 
fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Lucia Maria da Costa. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes.  
 
PROJETO DE LEI Nº 32/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Wenia Dayane da Costa Feitosa. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 33/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa senhor José Miguel Pereira da Silva. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 09 de setembro de 2021. 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


