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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 31/08/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

Requerimentos nº 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65/2022 de autoria de diversos vereadores 
legislativos; 
 
Oficio nº 101/2022/GAB/PMCP do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 
26/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre fixação do Piso 
Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Agentes de Controle de 
Endemias (ACE) no âmbito do município de Concórdia do Pará e dá outras providências 
juntamente com mensagem em anexo; 
 
Projeto de Lei nº 27/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que altera 
denominação de logradouro público que específica, juntamente com justificativa em 
anexo; 
 
Oficio nº 112/2022-PMCP/GAB do Poder Executivo em anexo Projeto de Lei nº 28/2022 
de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 
nº 780/2015 que dispõe sobre a eleição direta de diretores e vice-diretores da rede 
municipal de ensino de Concórdia do Pará e dá outras providencias. 
 

 
GRANDE EXPEDIENTE 

(Ordem do Dia) 
 

ENCAMINHAMENTO dos Projetos de Lei nº 26, 27, e 28/2022 para as comissões competentes da Casa, 
para estudo, analise e parecer das referidas comissões  
 
REQUERIMENTO Nº 56/2022 de autoria dos vereadores Magnaldo Meneses e 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, no sentido de que os mesmos envide os esforços necessários para que seja incluído 
no Programa de Asfaltamento da cidade, a pavimentação asfáltica das seguintes Ruas; Rua Ferreira Pena 
(trecho compreendido entre a Av. 22 de março até a Rua Bom Jardim); Rua Chico Anísio (trecho 
compreendido entre a Av. Costa e Silva até a Rua das Flores);  Rua Carlos Gomes (trecho compreendido 
entre a Av. Costa e Silva até a Rua das Flores. Em votação: retirado da pauta por duplicidade de 
propositura; 
 
REQUERIMENTO Nº 60/2022 de autoria da vereadora Monica Santana 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 a mesma por medidas cabíveis providencie a reposição 
(troca) das iluminarias públicas ao longo das Avenidas Marechal Deodoro da Fonseca e Presidente 
Vargas, perímetro urbano de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 61/2022 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 os mesmos envidem os esforços necessários para a perfuração de 01 (um) 
novo Poço Artesiano no Assentamento Nova Inácia (Transjutaí), espaço rural, neste município de 
Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
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REQUERIMENTO Nº 62/2022 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 no sentido de que a mesma por medidas cabíveis providencie a reposição 
(troca) de iluminarias públicas do Bairro Mário Couto, espaço urbano nesta cidade de Concórdia do Pará. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 63/2022 de autoria do vereador Nelson Lisboa 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 a mesma por medidas cabíveis providencie a reposição 
(troca) de iluminarias públicas da rua (sem denominação) que fica ao lado da Creche Municipal Asa 
Branca, assim como também das três travessas, próximas ao Estádio Municipal, Bairro Asa Branca espaço 
urbano nesta cidade de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 64/2022 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 no sentido de que a mesma por medidas cabíveis providencie a construção de 
1 (uma) Quadra de Futebol de Areia na área próximo ao canteiro (viveiro de mudas) no Bairro Asa Branca, 
espaço urbano de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 65/2022 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 os mesmos por medidas cabíveis providenciem nova tubulação no igarapé 
que passa sobre o ramal que se inicia no bairro Asa Branco dando acesso à comunidade da Nova Vida - 
km 04, (perímetro do açude da empresa Dendê Tauá), espaço rural deste município de Concórdia do Pará. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 18/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
dos Projetos de Lei nº 23, 24 e 25/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os 
mesmos sejam encaminhados ao plenário para sua votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
PARECER Nº 07/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 23, 24 e 25/2022 é de parecer favorável pela 
sua aprovação e que os mesmos sejam encaminhados ao plenário para sua votação. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 23/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Regina Rosilda do Nascimento 
Ferreira Conceição. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 24/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Mário de Carvalho Borges Junior. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 25/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Greiciane de Sousa. 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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