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REQUERIMENTO N° 20/2022 
Camara Mun. de Concórdia do Park 

APROVADO»

o 22 SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES Em 
DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCORDIA D0 PARA, Presidénte 

CONSIDERANDO: Que a manutenção das vias de trânsitos rurais, que possuem 
extrema importância econômica, além de social e ambiental, busca, dentre outros 
aspectos, primordialmente, a preservação da segurança e integridade física e mental dos 
alunos no dia-a-dia do uso do transporte escolar e da população que busca o centro 
urbano para as suas mais diversas necessidades.

CONSIDERANDO: Que na Comunidade Nova União (Rod. PA 252 KM 07) 
existe a necessidade de se implantar uma tubulação no ramal desta comunidade uma 

vez que não existe passagem adequada para a agua que passa sobre a baixada do 

ramal prejudicando assim a passagem de carros e pedestres no citado local, assim como 

também há uma ponte que embora a mesma esteja concluida a aproximadamente um 

ano, nunca foi feito o aterro da cabeceira desta ponte que passa sobre o determinado
ramal. 

REQUEIRO: Que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, 
seja oficiado a Exm Sr. Prefeita Municipal. de Concórdia do Pará ELISANGELA PAIVA 
CELESTINO, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabíveis providencie uma 
tubulação no ramal que dá acesso a Comunidade Nova União (Rod. PA 252- KM 07), 
assim como também seja colocado o aterro da cabeceira da ponte no citado ramal. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio 
Ribeiro da Silva, em 21 de abril de 2022.

Nelson Lisboa da Silva 
Vereador Municipal


