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PAUTA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 17/03/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTO Nº 12/2022 de autoria do vereador Deka Alves; 
 
PARECER de Comissões aos Projetos de Lei nº 04 e 05/2022. 
 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
REQUERIMENTO Nº 12/2022 de autoria do vereador Deka Alves 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 senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabíveis providenciem as seguintes ações no 
Canal do Onça; Conclusão das obras iniciadas tempos atrás;  Construção de uma praça pública no referido 
local, e que a mesma seja denominada Praça Francisco Felipe da Silva Filho, (in memoriam), 
popularmente conhecido como “Chico da Patrol”; Instalação de mais 3 (três) lixeiras na área de lazer; 
Implantação de duas câmeras de segurança no espaço para identificar com mais facilidade os vândalos 
que por ventura chegarem até o local, proporcionando ainda uma melhor segurança a todos que 
frequentam o local; Implantação de uma cerca de proteção às margens (redor) do lago. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 03/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
dos Projetos de Lei nº 04 e 05/2022 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 03/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 04 e 05/2022 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 04/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Rubenil Barro Bezerra. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PROJETO DE LEI Nº 05/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Mário Gerson da Mata Rosa. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 17 de março de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


