
ESTADO DO PARÁ 
                  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCÓÓRRDDIIAA  DDOO  PPAARRÁÁ  

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
       Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 225 - E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

   CEP: 68.685-000 - Concórdia do Pará – PA 

 
PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 09/06/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 33, 38, 39, 40, 41 E 42/2022 de autoria de diversos vereadores desta Casa de Leis; 
 
PROJETO DE LEI Nº 15/2022 de autoria do vereador Jander Cley da Silva Ferreira que Institui a Semana 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação no município de Concórdia do Pará e dá outras providências, 
juntamente com mensagem; 
 
OFICIO Nº 057/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 16/2022 que 
inclui na Lei nº 142/1997, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Concórdia 
do Pará, a Criação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Secretaria Municipal de 
Transportes e Trânsito e dá outras providencias; 
 
OFICIO Nº 039/2022 da Paróquia São Pedro e São Paulo informando a data da festa de São Pedro e São 
Paulo com início no próximo dia 26 de junho. 
 

 
GRANDE EXPEDIENTE 

(Ordem do Dia) 
 

Encaminhamento dos Projetos de Lei nº 15 e 16/2022 para as comissões competentes da Casa para 
estudo e análise dos citados projetos; 
 

REQUERIMENTO Nº 33/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exmª Srª. 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 terraplanagem no Ramal 
do seu Rosa (Rod. PA 252, KM 03 – Via Mãe do Rio) assim como também seja implantado tubos sobre o 
igarapé Inhanga no mesmo ramal, espaço rural do município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 38/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exmª Srª. 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 seja feita a construção em alvenaria da estrutura de sustento da caixa de 
agua do Sistema de Abastecimento de água Potável da Comunidade Nova Aurora, espaço rural, município 
de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 39/2022 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, para que nos termos regimentais, seja implantado duas Casas da Cidadania, 
para a realização de emissão da Carteira de Identidade e da Carteira de Reservista àqueles que ainda não 
possuem este(s) documento(s), sendo uma Casa no espaço urbano da cidade e outra ao longo da 
Transjutaí (Baixo Bujaru). Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 40/2022 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 Ipanema, na comunidade do Ipanema (próximo a casa do “alemão” – 
Ramal do Ipanema, espaço rural, município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; 
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REQUERIMENTO Nº 41/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana e subscrito pelos demais vereadores 
presentes nesta sessão, requerendo nos termos do Regimento Interno desta Casa, que após ouvido o 
douto e soberano Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa a presente proposição que envia Votos 
de Pesar aos familiares do senhor Edson dos Santos Nazaré (Conserva), que veio a falecer no dia 01 de 
junho de 2022. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 42/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana e subscrito pelos demais vereadores 
presentes nesta sessão, requerendo nos termos do Regimento Interno desta Casa, que após ouvido o 
douto e soberano Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa a presente proposição que envia Votos 
de Pesar aos familiares da senhora Risoleta de melo Guimarães, que veio a falecer no dia 08 de junho de 
2022. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 08/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 12/2022 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 05/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Público e Meio 
Ambiente que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 12/2022 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 12/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Ana Selma Melo Oliveira. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 09/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 13/2022 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. 
PROJETO DE LEI Nº 13/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana 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. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
 

 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 09 de junho de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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