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PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 04.11.2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFICIO Nº 094/2021 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL em anexo Projeto de Lei nº 43/2021 de autoria 
do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do município de Concórdia do 
Pará para o exercício financeiro de 2022 (LOA 2022) juntamente com mensagem em anexo; 
 
PROJETO DE LEI Nº 44/2021 subscrito por todos os vereadores legislativos que declara Patrimônio 
Cultural Imaterial do Município de Concórdia do Pará, duas cartas de alforria em nome de “Bibiana” e 
“Cândido” respectivamente. 
 
REQUERIMENTOS Nº 114, 115/2021 de vereadores desta Casa de Leis. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
Encaminhamento do Projeto de Lei nº 43/2021 (LOA 2022) para as comissões competentes da Casa para 
estudo, análise e parecer do citado projeto e em continuação solicita ao primeiro secretário a leitura da 
matéria em pauta, o qual obteve os seguintes assuntos; 
 
REQUERIMENTO Nº 114/2021 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 senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras 
e Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a revitalização do ramal 
que se inicia no bairro Asa Branco dando acesso à comunidade da Nova Vida (km 04), espaço rural deste 
município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 115/2021 de autoria do vereador Isaias Conceição 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 senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, no 
sentido de que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a revitalização do ramal que dá acesso a 
Comunidade Timboteua Cravo, espaço rural deste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 20/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
do projeto de lei nº 44/2021 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
submetido na sua integra ao plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 02/2021 da Comissão de Direitos Humanos que após estudo e analise do projeto de lei nº 
44/2021 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido na sua integra ao 
plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 44/2021 subscrito por todos os vereadores legislativos que declara Patrimônio 
Cultural Imaterial do Município de Concórdia do Pará, duas cartas de alforria em nome de “Bibiana” e 
“Cândido” respectivamente. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. (1º Turno). 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 04 de novembro de 2021. 
 
 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


