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PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 18/08/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 53, 54, 55, 57,58 e 59/2022 de autoria de diversos vereadores legislativos; 
 
OFICIO Nº 020/2022/PMCP/ADM do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos de Lei nº 23, 24 e 
25/2022 que dispõe sobe autorização de alienação de imóveis urbanos para fins de regularização fundiária 
de terreno urbano e dá outras providencias, juntamente com mensagem em anexo; 
 
OFICIO Nº 089/2022-PMCP/GAB da Prefeitura Municipal convidando os vereadores legislativos para 
participarem da Cerimônia de lançamento do Projeto “Agente Mirim Ambiental” - AMA a realizar-se no 
próximo dia 23 de agosto no salão Bela Festas. 
 

 
GRANDE EXPEDIENTE 

(Ordem do Dia) 
 

ENCAMINHAMENTO dos Projetos de Lei nº 23, 24, e 25/2022 para as comissões competentes da Casa, 
para estudo, analise e parecer das referidas comissões  
 
REQUERIMENTO Nº 53/2022 de autoria da vereadora Monica Santana que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Srª, Elisangela Paiva Celestino, Excelentíssima 
Prefeita Municipal, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, 
solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja construído uma ponte no final da Rua Bom 
Jardim, dando acesso ao bairro Espanhol espaço urbano, neste município de Concórdia do Pará. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 54/2022 de autoria da vereadora Monica Santana que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Srª, Elisangela Paiva Celestino, Excelentíssima 
Prefeita Municipal, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, 
solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja feito a reposição de 2 (dois) tubos da vala da Rua 
Bom Jardim, esquina com a Princesa Izabel, bairro Centro espaço urbano, neste município de Concórdia 
do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 55/2022 de autoria do vereador Magnaldo Meneses (Coco) que depois de ouvido o 
douto e soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Srª, Elisangela Paiva Celestino, 
Excelentíssima Prefeita Municipal, juntamente com a Secretária Municipal de Educação Carmem Lucia 
Guimarães Santiago no sentido de que através de medidas cabíveis seja feito a reforma da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental São José I, localizada na Rod. PA 140 KM 14 (Ramal) – via Tomé-Açu). 
Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 57/2022 de autoria do vereador Antonio Edinaldo (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, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes, no sentido de que por medidas cabíveis providenciem a revitalização do Ramal que dá 
acesso ao senhor Isaias e ao senhor Mário Bigode e que seja colocado nova tubulação no igarapé Jauira, 
que atravessa o citado ramal (Rod. PA 252 – km 03 – Via Capim), neste município de Concórdia do Pará. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 58/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Srª, Elisangela Paiva Celestino, Excelentíssima 
Prefeita Municipal, 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 na 
Comunidade do Bacuri (Ramal do Cajueiro) e que seja complementado com a implantação de brinquedos 
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infantil na citada praça. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 59/2022 de autoria do vereador Cesar Farias que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado a Srª, Elisangela Paiva Celestino, Excelentíssima 
Prefeita Municipal no sentido de que a mesma por medidas cabíveis providencie a reposição (troca) 
iluminarias pública no Residencial Minha Casa Minha Vida, assim como também seja feito a troca das 
iluminarias ao longo da Av. Costa e Silva (perímetro do residencial Minha Casa Minha Vida) espaço urbano 
neste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 

 
PARECER Nº 16/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 21/2022 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 Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 21/2022 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 21/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre o novo Plano 
Municipal da Educação (PME) e dá outras providências. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes juntamente com seus anexos. 
 
PARECER Nº 17/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 22/2022 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 03/2022 da Comissão de Saúde e Trabalho que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
22/2022 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 22/2022 de autoria do Vereador Enoc conceição Galo que institui o Programa de 
Fornecimento de Absorventes Higiênicos (PFAH) para alunas da rede pública de educação e mulheres em 
estado de vulnerabilidade social. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. 
 
 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 18 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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