
ESTADO DO PARÁ 

CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 
CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 

REQUERIMENTO N° 12/2022 
Camara Mun. de Concórdia do Par 

APR OVAOO. 
Em: 

SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORESS 
DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARRA 

Presidente 

REQUEIRO: Que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado 
for, seja_oficiado ao Exm°. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará ELIAS 
GUIMAR SANTIAGO, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de 
Obras e Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabiveis providenciem 
as seguintes ações no Canal do Onça: 

A conclusão das obras iniciadas tempos atrás 
Construção de uma praça publica no referido local, e que a mesma seja 

denominada Praça Francisco Felipe da Silva Filho, (in memoriam), popularmente 
conhecido como "Chico da Patrol: 

Instalação de mais 3 (três) lixeiras na área de lazer 
Implantação de duas câmeras de segurança no espaço para identificar com mais 

facilidade os vândalos que por ventura chegarem até o local, proporcionando 
ainda uma melhor segurança a todos que frequentam o local 

Implantação de uma cerca de proteção às margens (redor) do lago. 

JUSTIFICATIVA 

Esta propositura tem como objetivo proporcionar um melhor bem estar aqueles 
que diariamente passeiam no Canal do Onça, em forma de lazer e até mesmo de 
atividades fisicas, Que zelar pelo bem estar de toda a população é dever de todo 
governo. 

Entendemos ainda que as obras começadas neste local precisam ser concluidas 
para que assim aqueles que passam no referido local possam contemplar a conclusão 
do referido canal, assim como também é do conhecimento de todos sobre o grande 
fluxo de carros e motos no citado local tendo assim a possibilidade de acidentes no 
local, seria ideal implantar sistema de câmera no local, proporcionando assim mais 
segurança aqueles que chegam a este canal para seus momentos de lazer. 

Diante da justifica apresentada solicitamos aos nobres colegas vereadores o 

apoio na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio 
Ribeiro da Silva, em 17 de março de 2022. 

Antonio Edinafdo A. de Lima (Deka Alves) 
Vereador Municipal 
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