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PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 28.10.2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 112, 113/2021 de diversos vereadores desta Casa de Leis. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
 
REQUERIMENTO Nº 112/2021 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 e ao Secretário Municipal de Obras e Transporte Edvaldo Paiva 
Celestino, a inclusão de uma lombada na Rua das Flores (perímetro sentido ao Canal do Onça) nesta 
cidade de Concórdia do Pará, requerendo ainda Que seja realizada a limpeza com desobstrução e 
empiçarramento de um trecho (rua nova) que liga o Canal do Onça à Rua Mário Cardoso, bairro Menino 
Jesus, espaço urbano da cidade. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 113/2021 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 e a Secretária Municipal de Saúde Jociane de Loureiro Araujo, no sentido de que seja 
feito a substituição dos bancos de madeira, por assentos mais confortáveis (com encosto) em todos os 
ESF (Estratégia Saúde da Família) do nosso município, para assim acomodar de forma confortável 
aqueles que vão aos citados postos em busca de tratamento de saúde. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 19/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise do Projeto de Lei nº 42/2021 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto e 
que o mesmo seja submetido na integra ao plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. 
 
PARECER Nº 10/2021 da Comissão de Politica Urbana e Rural, Obras e Serviços Público e Meio 
Ambiente, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 42/2021 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que o citado projeto seja submetido na integra ao plenário para votação. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 42/2021 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que Institui o Dia Municipal dos 
Protetores dos Animais Domésticos no município de Concórdia do Pará. Rege o citado projeto que o dia 
que trata o artigo 1º será comemorado anualmente na primeira semana do mês de junho, dentro da 
semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e passa a integrar o Calendário de 
Eventos Oficiais do Município, e que este dia servirá como instrumento de política pública com o objetivo 
de conscientizar a população sobre a importância do Protetor de Animais para a saúde pública e para a 
proteção e promoção dos direitos dos animais, incluindo a realização de cursos educativos, palestras e 
etc...., havendo ainda dentro desta comemoração um dia para o serviço de imunização, vacinação e 
cuidados profiláticos dos animais domésticos. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. 

 

 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 28 de outubro de 2021. 
 
 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


