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PAUTA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 26/05/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37/2022 de autoria de diversos vereadores desta Casa de 
Leis; 
 
OFICIO Nº 055/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alienar 
imóvel urbano para fins de regularização fundiária a pedido da senhora Ana Selma melo Oliveira; 
 
PROJETO DE LEI Nº 13/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que Dispõe sobre a criação de 
memorial em homenagem aos mortos em decorrência da COVID- 19 no âmbito do Município de Concórdia 
do Pará e dá outras providências, juntamente com sua justificativa; 
 
PROJETO DE LEI Nº 14/2022 de autoria do vereador Jander Cley que Institui o Programa Farmácia 
Solidária no município de Concórdia do Pará e dá outras providências, juntamente com sua justificativa; 
 
OFICIO Nº 284/2022-SJ da Vara Agrária de Castanhal solicitando para que seja disponibilizada uma sala 
com computador em uma das dependências desta Casa Legislativa no dia 28 de junho de 2022 às 08h00, 
a fim de que se possa realizar audiência judicial designada na ação de reintegração/manutenção de posse 
tendo como requerente a empresa BBF, cujo objetivo diz respeito a imóvel localizado nesse município;  
 
OFICIO Nº 560/2022-SJ do Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará solicitando para que seja 
disponibilizada a Câmara Municipal de Concórdia do Pará para a realização da Sessão de Julgamento pelo 
Tribunal do Júri no dia 29 de junho de 2022 às 8h30min. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
Encaminhamento dos Projetos de Lei nº 12, 13 e 14/2022 para as comissões competentes da Casa para 
estudo e análise dos citados projetos; 
 

REQUERIMENTO Nº 30/2022 de autoria do vereador Jeremias Trindade (Jereco) 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 construção de uma nova 
ponte que passa sobre igarapé Jutaí, na comunidade Castelão (Jutaí), espaço rural, município de 
Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 31/2022 de autoria do vereador Jeremias Trindade (Jereco) 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, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a reposição 
(troca) de 07 (sete) iluminarias pública na Comunidade Vila Nova (Jutaí), assim como também seja 
implantada mais 3 (três) iluminarias nos postes que ainda não possuem iluminação publica na citada 
comunidade, espaço rural neste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 32/2022 de autoria do vereador Enoc Galo que depois de ouvido o douto e soberano 
plenário e se aprovado for, seja oficiado a Ilmª Srª. Secretária Municipal de Educação de Concórdia do 
Pará Carmem Lucia G. Santiago, no sentido de que por medidas cabíveis providencie para que seja 
realizada uma revisão na rede de instalação elétrica da Creche Municipal Profª Rubeni de Souza Lima, 
assim como também seja realizada a troca das Centrais de Ar Condicionado na citada escola, espaço 
urbano, cidade de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
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REQUERIMENTO Nº 34/2022 de autoria do vereador Nelson Lisboa que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Ilmª. Srª. Secretária Municipal de Saúde, Jociane de 
Loureiro Araujo, no sentido de que seja alterado o dia das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de 
Saúde de Concórdia do Pará, em virtude de coincidir com o mesmo dia e horário das sessões ordinárias 
desta Casa Legislativa; (Retirado da Pauta, chegando-se ao consentimento de que seja feito apenas um 
oficio ao CMS); 
 
REQUERIMENTO Nº 35/2022 de autoria do vereador Deka Alves que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Srª. Elisangela Paiva Celestino, Excelentíssima 
Prefeita Municipal para que seja realizado a revitalização do Estádio Municipal “Amaralzão” nesta cidade 
de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 36/2022 de autoria do vereador Deka Alves 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, juntamente com a Srª. Secretária Municipal de Educação Carmem Lucia 
Guimarães no sentido de que através de medidas cabíveis seja feito a construção em alvenaria da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental São João 1, localizada na Comunidade do Galho Grande, baixo Bujaru, 
espaço rural de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 37/2022 de autoria do vereador Enoc Galo que depois de ouvido o douto e soberano 
plenário e se aprovado for, seja oficiado a Ilmª. Srª. Prefeita Municipal Elisangela Paiva Celestino 
juntamente com o Secretario Municipal de Obras e Transportes Edvaldo Paiva Celestino no sentido de que 
através de medidas cabíveis seja feito Termo Aditivo ampliando os serviços do Projeto do Sistema de Agua 
Potável do Bairro Asa Branca, para que seja implantado os tubos secundários de distribuição de agua para 
as residências domiciliares do citado bairro. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 06/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 09/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
encaminhado ao plenário para sua votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 01/2022 da Comissão de Saúde e Trabalho que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
09/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para 
sua votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 09/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que cria os componentes do 
Município de Concórdia do Pará do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 
tendo como base legal o Sistema Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 
define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável e dá outras providencias. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 07/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 10/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
encaminhado ao plenário para sua votação.  Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 04/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Público e Meio 
Ambiente que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 10/2022 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para sua votação. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 10/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor José Martilon do Nascimento 
Mendes. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
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Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 26 de maio de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


