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REQUERIMENTO N° 39/2022 
Camara Mun. de 

Cgncórdia do Par 
APR OVADO 

EmO 

SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES 
DA CAMARA MUNICIPAL DE cONCÓRDIA DO PARÁ. PresidenNe 

REQUEIRO: Que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja 
oficiado a Exm3. Sra. Prefeita Municipal de Concórdia do Pará Elisangela Paiva Celestino, 

para que nos termos regimentais, seja implantado duas CASAS DA CIDADANIA, para a 

realização de emissão da Carteira de Identidade e da Carteira de Reservista àqueles que 
ainda não possuem este(s) documento(s), sendo uma Casa no espaço urbano da cidade e 

outra ao longo da Transjutai (Baixo Bujaru). 

JUSTIFICATIVA

E sabedor de todos que as ações do Poder Público são voltadas para as necessidades 

sociais básicas de nossos moradores e que a ordem social tem por base o primado do 

trabalho assim como também o bem-estar e social. 

Vale ressaltar ainda a grande demanda recebida por este vereador sobre as 
dificuldades de nossos munícipes em tirar determinados documentos, especificamente de 

quem mora nas comunidades mais distantes, tais como aos que moram ao longo da 

Transjutai (Baixo Bujaru), que muito das vezes não tem condições de se deslocarem até a 

sede da cidade de Concórdia do Pará para conseguir a emissão de documentos pessoais tais 
como emissão de Carteira de ldentidade, Carteira de Reservista e etc.... 

Acreditamos que com a referida implantação, além de descentralizar os serviços 
publicos gratuitos para mais perto do cidadão, vai facilitar a garantia de direitos a serviços 

básicos de cidadania aos nossos munícipes. 

Solicitamos assim o apoio dos demais colegas vereadores na aprovação desta 

propositura. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio Ribeiro 
da Silva, em 09 de junho de 2022. 

Antonio Edinald6 A. de Lima (Deka Alves) 
Vereador Municipal 


