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REQUERIMENTO N° 26/2022 
C&mara Mun. de Concórdia do Par 

APROVADO 
E: 2 

SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORESS
PreidenteDA CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

CONSIDERANDO: Que a manutenção das vias de trânsitos rurais, que possuem 
extrema importância econômica, além de social e ambiental, busca, dentre outross 

aspectos, primordialmente, a preservação da segurança e integridade fisica 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 embora a via denominada de Ramal da Tucuruvi,e
Comunidade Tabauna, ficam dentro dos limites de nosso municipio com o município de 
São Domingos do Capim, a maioria de seus moradores fazem suas compras e votam em 

nosso municipio, e que em virtude das constantes chuvas do inverno atual, este ramal 
está praticamente intransitável prejudicando assim a escoação dos produtos agrícolas e 
o acesso às comunidades da citada região. 

REQUEIR0: Que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja 
oficiado a Exm. Sr. Elisangela Paiva Celestino Prefeita Municipal de Concórdia do 

Pará, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes, para que através de medidas cabiveis providenciem a revitalização do 

ramal da Tucuruvi, na ladeira próximo ao senhor Dande, assim como também seja 
colocado aterro próximo ao tubo de escoação de agua nas parcelas D 15 com D 16 

(perimetro do ramal que fica dentro do projeto de Dendê da BBF), sendo que essas vias 
dão acesso às comunidades acima citadas. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio 
Ribeiro da Silva, em 05 de maio de 2022. 

CESAR DE SOUZA FARIAS 
Vereador Municipal


