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

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 25, 26, 27, 28, 29 de autoria de diversos vereadores; 
 
OFICIO nº 050/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 09/2022 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, juntamente com mensagem;  
 
OFICIO Nº 011/2022-PMCP/ADM em anexo 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, juntamente com mensagem; 
 
OFICIO Nº 051/2022-PMCP/GP do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 11/2022 que 
dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentaria para o exercício financeiro de 2023 e da outra providencias, 
(LDO 2023), juntamente com mensagem. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
Encaminhamento dos Projetos de Lei nº 09, 10 e 11/2022 para as comissões competentes da Casa para 
estudo e análise dos citados projetos; 
 

REQUERIMENTO Nº 25/2022 de autoria da vereadora Monica Santana que depois de ouvido, o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja realizado por esta Casa Legislativa Sessão Solene em 
homenagem aos 50 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Concórdia do Pará. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 26/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido, o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exmª. Srª.  Elisangela Paiva Celestino Prefeita 
Municipal de Concórdia do Pará, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes, para que através de medidas cabíveis providenciem a revitalização do ramal da Tucuruvi, na 
ladeira próximo ao senhor Dande, assim como também seja colocado aterro próximo ao tubo de escoação 
de agua nas parcelas D15 com D16 (perímetro do ramal que fica dentro do projeto de Dendê da BBF), 
sendo que essas vias dão acesso às comunidades acima citadas; em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 27/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido, o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exmª. Srª.  Elisangela Paiva Celestino Prefeita 
Municipal de Concórdia do Pará, juntamente com o Secretário Municipal de Meio Ambiente Marcos Antonio 
L. do Amaral, no sentido de que através de medidas cabíveis seja realizada a construção de uma Praça 
Pública no Bairro Mário Couto e que seja complementado com a implantação de brinquedos infantil na 
citada praça, espaço urbano, neste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 28/2022 de autoria do vereador Antonio Edinaldo (Deka Alves) que depois de ouvido, 
o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exmª. Srª.  Elisangela Paiva Celestino 
Prefeita Municipal de Concórdia do Pará, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a 
reposição (troca) de iluminarias públicas na Rua das Flores perímetro próximo a torre da Vivo (Bairro 
Novo), e que seja feito também os reparo das iluminarias queimadas das Ruas do Bairro Menino Jesus e 
Bairro Espanhol, espaço urbano nesta cidade de Concórdia do Pará; Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
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REQUERIMENTO Nº 29/2022 de autoria do vereador Enoc Conceição 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 o mesmo por medidas cabíveis 
providencie a implantação de Subestações de Energia Elétrica nas Escolas M. E. F. Aloisio da Costa 
Chaves, Cristo Libertador, Ulisses Guimarães, João Braga de Cristo, e Francisco Pires, para que seja 
instalado Centrais de Ar nas salas das escolas acima citadas; em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes.  
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 05 de maio de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


