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PAUTA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 23/06/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 43, 44, 45, 46/2022 de autoria de diversos vereadores desta Casa de Leis; 
 
Oficio nº 069/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal que solicita a esta Casa Legislativa a 
devolução do Projeto de Lei que dispõe sobre o desmembramento e criação das Secretarias Municipais de 
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Transportes e Trânsito (Projeto de Lei nº 16/2022); 
 
OFICIO Nº 070/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos de Lei nº 17 e 18/2022 
que dispõe sobre autorização para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária a pedido da 
senhora Regina Abreu dos Santos e do senhor Rafael Rodrigues de Abreu, juntamente com mensagens 
em anexo; 
 
PROJETO DE LEI Nº 19/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que denomina o posto de saúde 
da Vila Comissário. 
 

 
GRANDE EXPEDIENTE 

(Ordem do Dia) 
 

Encaminhamento dos Projetos de Lei nº 17, 18 e 19/2022 para as comissões competentes da Casa para 
estudo e análise dos citados projetos; 
 

REQUERIMENTO Nº 43/2022 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, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes, no sentido de que o mesmo envide os esforços necessários para que seja realizado a 
pavimentação asfáltica com drenagem na Comunidade Vila Nova Inácia, (Transjutaí) assim como também 
seja construído uma Quadra de Esporte na citada Comunidade, neste município de Concórdia do Pará. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 44/2022 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, juntamente com o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do nosso 
município, no sentido de que seja feita a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Potável do 
Bairro Mário Couto, espaço urbano, município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 45/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana 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 implantado Sistema de Climatizadores de 
Ar (Centrais de Ar) nas salas de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Pires (Rod. 
PA 140 KM 11 – Vila Comissário), espaço rural do município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 46/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana 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 reforma e ampliação da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Raimunda Paiva localizada no Bairro Novo, espaço urbano, e 
dependências administrativas. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
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PARECER Nº 10/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 14/2022 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 02/2022 da Comissão de Saúde e Trabalho que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
14/2022 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 14/2022 de autoria do vereador Jander Cley da Silva Ferreira que institui o Programa 
Farmácia Solidária no município de Concórdia do Pará e dá outras providências. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 11/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 15/2022 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 Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 15/2022 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 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. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 12/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 19/2022 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 19/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que dispõe sobre a Denominação do 
Posto de Saúde localizada na Vila Comissário e dá outras providências, que passa denominar-se “Posto 
de Saúde Cinéia Perdigão Mendonça”. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Através de 
Questão de Ordem o Presidente da Comissão Especial criada para apurar denúncia 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  apresenta Requerimento nº 01/2022, que de acordo com o artigo 81 
do Regimento Interno desta Casa de Leis solicita prazo de prorrogação para a renovação desta Comissão 
Especial em função de não haver concluído em tempo hábil os seus trabalhos. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes, sendo assim estendido a instituição desta Comissão por mais trinta dias, para 
a conclusão dos seus trabalhos.  
 
 

 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 23 de junho de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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