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REQUERIMENTO NO 57/2022 

SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES 
DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

Fresidhte 

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 dos moradores da 
regiao que buscam o centro urbano para as suas mais diversas necessidades. 

CONSIDERANDO: Que o ramal conhecido popularmente por Ramal do Isaias que 
está em situação precária de trafegar em virtude dos diversos buracos existentes 
causados pela erosáo e pelas fortes chuvas do inverno que passou, assim como também 
a ponte do citado ramal que precisa de uma nova tubulação para que o escoamento da 
agua seja fluido com mais intensidade, e que pela situação atual está causando grandes 
transtornos aos colonos e demais pessoas que usam esses ramais para acesso a suas 
moradias. 

REQUEIRO: Que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, sja 
oficiado a Exma. 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 por medidas cabíveis providenciem a revitalização do 
Ramal que dá acesso ao senhor lsaias e ao senhor Mário Bigode e que seja 
colocado nova tubulação no igarapé Jauira, que atravessa o citado ramal (Rod. PA 252 
- km 03-Via Capim), neste municipio de Concórdia do Pará. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio 
Ribeiro da Silva, em 18 de agosto de 2022. 

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


