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PAUTA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 16.12.2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 122, 123, 124 e 125/2021 de autoria de vereadores desta Casa de Leis;  
 
OFICIO Nº 107/2021-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 46/2021 que 
Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Concórdia do Pará, seus princípios, objetivos, estrutura, 
organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá 
outras providências; 
 
OFICIO Nº 030/2021-PMCP/ADM do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 47/2021 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. 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2021 que dispõe sobre o novo Regimento Interno da Câmara Municipal 
de concórdia do Pará, para ser votado em segundo turno. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
REQUERIMENTO Nº 122/2021 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, e ao Secretário Municipal de Obras e Transporte Edvaldo Paiva Celestino, para 
que proceda a operação tapa buracos na Rua Bom Jardim, esquina com a avenida Independência, espaço 
urbano da cidade de Concórdia do Pará espaço urbano nesta cidade de Concórdia do Pará. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 123/2021 de autoria do vereador Enoc Galo, 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 dos seguintes  
ramais abaixo descritos; Ramal da Fátima (Comunidade Genipaua); Ramal do Daniel (Foz do Jauira). Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 124/2021 de autoria do vereador Enoc Galo, 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, para que seja realizada reforma e ampliação da Garagem Municipal do Transporte Escolar do 
município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 125/2021 de autoria do vereador 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, solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja realizado a limpeza e desobstrução 
da tubulação na Avenida presidente Vargas, com a esquina da Rua José Bonifácio (Perímetro ao lado da 
Igreja Quadrangular), espaço urbano desta cidade de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
PARECER EM CONJUNTO da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise do projeto de lei nº 41/2021 (PPA 2022-
2025) é de parecer favorável ao citado projeto e que o mesmo seja submetido ao plenário na sua integra 
para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 



ESTADO DO PARÁ 
                  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCÓÓRRDDIIAA  DDOO  PPAARRÁÁ  

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
       Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 225 - E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

   CEP: 68.685-000 - Concórdia do Pará – PA 

 
PROJETO DE LEI Nº 41/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período 2022/2025 e dá outras providencias (PPA 2022-2025). Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
PARECER EM CONJUNTO da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise do projeto de lei nº 43/2021 (LOA 2022) 
é de parecer favorável ao citado projeto e que o mesmo seja submetido ao plenário na sua integra para 
votação; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PROJETO DE LEI Nº 43/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Concórdia do Pará para o exercício de 2022 – LOA 2022. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 22/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
do projeto de lei nº 46/2021 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto e que o 
mesmo seja submetido ao plenário para votação na sua integra. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. 
 
PARECER Nº 04/2021 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise do 
projeto de lei nº 46/2021 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o citado projeto seja submetido 
ao plenário para votação na sua integra. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 46/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que Dispõe sobre o Sistema 
Municipal de Cultura de Concórdia do Pará, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, 
inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências. Em 
votação o citado projeto de lei; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 23/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
do projeto de lei nº 47/2021 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto e que o 
mesmo seja submetido ao plenário para votação na sua integra. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. 
 
PARECER Nº 12/2021 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, que após estudo e analise do projeto de lei nº 47/2021 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que o mesmo seja submetido ao plenário para votação na sua integra. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 47/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária à pessoa do senhor Francisco de Oliveira Lima. Em votação o citado projeto de 
lei; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2021 de autoria da Mesa Diretora desta Casa de Leis que dispõe sobre 
o novo Regimento Interno da Câmara Municipal de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. (Aprovado em segundo turno), originando-se à Resolução nº 04/2021. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 16 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


