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PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 21/04/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

Oficio nº 047/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal comunicando a indicação do novo líder do 
governo nesta Casa Legislativa, sendo indicado o nome do vereador Jander Cley da Silva Ferreira. 
 
Requerimentos nº 20, 21, 22 e 23/2022 de autoria de diversos vereadores legislativos; 
 
Projeto de Lei nº 08/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que acrescenta a Seção Única ao 
Capítulo II do Título V da Lei Municipal nº 036, de 21 de agosto de 1991, (Estatuto dos Funcionários 
Públicos e Civis do Município de Concórdia do Pará), e em conformidade com a Lei Municipal nº 242/2005 
(Dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais de 
Concórdia do Pará), para garantir horário especial ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa 
com deficiência (PCD), independentemente de compensação de horário, quando comprovada a 
necessidade. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE LEI Nº 08/2022 para as comissões competentes da Casa; 
 
REQUERIMENTO Nº 20/2022 de autoria do vereador Nelson Lisboa que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exmª Srª. 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 os mesmos por medidas cabíveis providencie uma tubulação no ramal que 
dá acesso a Comunidade Nova União (Rod. PA 252 – KM 07), assim como também seja colocado o aterro 
da cabeceira da ponte no citado. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 21/2022 de autoria do vereador Nelson Lisboa que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a a Exmª Srª. Prefeita Municipal, de Concórdia do Pará 
Elisangela Paiva Celestino, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a reposição 
(troca) de 09 (nove) iluminarias pública na Comunidade Nova União (Rod. PA 140 – KM 07- via Bujaru), 
espaço rural neste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 22/2022 de autoria do vereador Magnaldo Meneses (Coco) que depois de ouvido o 
douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exmª Srª. 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 os mesmos por medidas cabíveis providenciem a recuperação da ponte do 
ramal do km 12 da Rod. PA 140 via Tomé-Açu, no perímetro que passa sobre o igarapé Angelim. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 23/2022 de autoria do vereador Isaias Conceição Nazaré e subscrito pelos demais 
vereadores que requer à Mesa Diretora desta Casa de Leis, nos termos do artigo 77 e seguintes do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, a criação de Comissão Especial para apurar denuncia de 
possível crime ambiental contra a empresa Brasil Bio Fues S/A (BBF) e a empresa Dendê do Tauá-
DENTAUÁ, instalada no município de Concórdia do Pará  e dá outras providencias. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 04/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 07/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
submetido na integra ao plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
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PARECER Nº 01/2022 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 07/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido na 
integra ao plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 07/2022 de autoria do vereador Enoc Conceição Galo que denomina a Garagem 
Pública Municipal “Manoel Nazaré da Silva Paiva”, o estacionamento dos ônibus escolares “amarelinhos” 
localizada na Rua Santa Rosa, esquina com a Avenida Independência, Bairro Nova Aurora, nesta cidade 
de Concórdia do Pará 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; 
 
RESOLUÇÃO Nº 01/2022 atendendo o pedido do Requerimento nº 23/2022 o senhor presidente apresenta 
a Resolução nº 01/2022 que Insitui Comissão Especial para apurar denuncia de possível crime ambiental 
contra a empresa Brasil Bio Fues S/A (BBF) e a empresa Dendê do Tauá-DENTAUÁ, instalada no 
município de Concórdia do Pará  e dá outras providencias.  
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 21 de abril de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


