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PAUTA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 15/09/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 66 e 67/2022 de autoria dos vereadores Cesar Farias e Monica Santana 
respectivamente. 
 
 

 
GRANDE EXPEDIENTE 

(Ordem do Dia) 
 

REQUERIMENTO Nº 66/2022 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, para que através de medidas cabíveis providenciem a revitalização do ramal da Tucuruvi 
(conhecido como Ramal do Dani) em toda a sua extensão e que seja construída uma nova ponte que 
passa sobre o igarapé Jauira, área rural de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 67/2022 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 e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e 
Transportes, solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja construído em concreto a ponte que 
passa sobre o igarapé Muquém, (perímetro da Av. Costa e Silva) no bairro Vila Nova espaço urbano, neste 
município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
PARECER Nº 19/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 28/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
submetido ao plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 06/2022 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 28/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido ao 
plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
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. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 15 de setembro de 2022. 
 
 
 

 
ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 

Secretário Legislativo 
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