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PAUTA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 30/06/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 47/2022 de autoria do vereador Cesar Farias. 
 

 
GRANDE EXPEDIENTE 

(Ordem do Dia) 
 

REQUERIMENTO Nº 47/2022 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 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 de Nova Redenção e que seja complementado com a implantação de brinquedos 
infantil na citada praça, espaço rural, neste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 13/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 11/2022 que dispõe sobre a LDO 2023 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 Orçamento Finanças e Fiscalização que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 11/2022 que dispõe sobre a LDO 2023 é de parecer favorável pela sua aprovação e que 
o mesmo seja encaminhado ao plenário para sua votação juntamente com Emendas Aditivas apresentada. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
EMENDA ADITIVA Nº 01/2022 ao Projeto de Lei nº 11/2022, que dispõe sobre a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentária do Município de Concórdia do Pará para o exercício de 2023 – LDO 2023 e dá 
outras providências, apresentada pela comissão de orçamento finanças e fiscalização, que solicita para 
que seja adicionado as seguintes emendas; Adicionar na Ação 0160 – Meio Ambiente; Implantação do 
Programa Coleta Seletiva; Adicionar na Ação 0024 – Agricultura; Reformulação do Organograma Funcional 
como a criação de uma diretoria de Aquicultura e pesca e incentivo à criação de pequenos animais. 
Adicionar na Ação 0078 – Educação; Construção da Escola de M.E.F. na comunidade Nova Esperança. 
Adicionar na Ação 0164 – Educação; Construção da Usina de geração de energia fotovoltaica 
compartilhada. Em votação a Emenda Aditiva: aprovada por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 11/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentária do Município de Concórdia do Pará para o exercício de 2023 – LDO 2023 e dá 
outras providências. Em votação o citado projeto de lei; Aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 14/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
dos Projetos de Lei nº 17 e 18/2022 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 06/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 17 e 18/2022 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 17/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Regina Abreu dos Santos. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
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PROJETO DE LEI Nº 18/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Rafael Rodrigues de Abreu. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 15/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 06/2022 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 Orçamento Finanças e Fiscalização que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 06/2022 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 06/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Incorporação 
de Vantagens Permanentes Remuneratórias de Servidores Efetivos do Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos Municipais da Administração Centralizada do Município de Concórdia do Pará, no 
âmbito do Poder Executivo e dá outras providencias. Em votação o citado projeto; Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 01/2022 da Comissão Especial criada através da Resolução nº 01/2022 com a 
finalidade de 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 e dá outras 
providencias, que requer de acordo com o art. 81 do Regimento Interno desta Casa de Leis, prorrogação 
de prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do Relatório Final da citada 
comissão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 30 de junho de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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