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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 10/03/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 09, 10 e 11/2022 de autoria de vereadores diversos desta Casa; 
 
OFICIO Nº 010/2022-PMCP/ADM em anexo Projetos de Lei nº 04 e 05/2022 que dispõe sobre autorização 
de alienação de imóveis urbanos para fins de regularização fundiária de terreno urbano dos senhores 
Mario Gerson da Mata Rosa e Rubenil Barro Bezerra, juntamente com mensagens; 
  
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS DE LEIS Nº 04 e 05/2022 para as comissões competentes da 
Casa para estudo, análise e parecer.  
 
REQUERIMENTO Nº 09/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará 
Elias Guimarães Santiago, solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja feito a interligação do 
Bairro Novo Cristo com o Bairro Mário Couto através da segunda Rua do bairro Novo Cristo com a Rua 
Antonio Soares no Bairro Mario Couto, assim como também seja feito a interligação do Bairro Mário Couto 
com o Loteamento “Pastor Eurico”) através da Rua Tia Carmélia (bairro Mario Couto) com a Rua Erk 
Robbins, (Loteamento Pastor Eurico), espaço urbano de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 10/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará 
Elias Guimarães Santiago, e ao Secretário Municipal de Obras e Transporte Edvaldo Paiva Celestino, para 
que proceda a operação tapa buracos na Rua Santa Cecilia, esquina com a Rua Profeta 1 (Rua do 
Cemitério), bairro Mário Couto, espaço urbano da cidade de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 11/2022 de autoria do vereador Adilson Londres que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará 
Elias Guimarães Santiago, juntamente com Secretário Municipal de Meio Ambiente Marcos Antonio Lima 
do Amaral, no sentido de que através de medidas cabíveis seja feita a revitalização da Praça da 
Comunidade da Vila do Galho (Transjutaí) e que seja complementado com a implantação de brinquedos 
infantil na citada praça, espaço rural, neste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 01/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
dos Projetos de Lei nº 01 e 02/2022 é de parecer favorável pela constitucionalidade dos citados projetos e 
que os mesmos sejam submetidos na integra ao plenário para votação. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 01/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 01 e 02/2022 é de parecer favorável pela 
aprovação dos citados projetos e que os mesmos sejam submetidos na integra ao plenário para votação. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PROJETO DE LEI Nº 01/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Elidalva do Socorro Cavalcante 
Silva. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
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PROJETO DE LEI Nº 02/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Gabrielle Pombo Paiva. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 02/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 03/2022 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto e que o 
mesmo seja submetido na integra ao plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes; 
 
PARECER Nº 02/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Público e Meio 
Ambiente, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 03/2022 é de parecer favorável pela aprovação 
do citado projeto e que o mesmo seja submetido na integra ao plenário para votação. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 01/2022 da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização, que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 03/2022 é de parecer favorável pela aprovação do citado projeto e que o mesmo seja 
submetido na integra ao plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PROJETO DE LEI Nº 03/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre instalação e a 
regularização de postes, torres, antenas, contêineres e demais equipamentos que compõem as estações 
de radio base no município de Concórdia do Pará. Em votação o citado projeto; Aprovado por unanimidade 
dos presentes. 
 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 10 de março de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


