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PAUTA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 13/10/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTO Nº 68/2022; 
 
PARECER das Comissões aos Projetos de Lei nº 29, 30, 31 para votação. 
 

 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
 

REQUERIMENTO Nº 68/2022 de autoria do vereador Magnaldo Meneses (Coco), 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, providencie melhorias e ampliação da rede de distribuição do Sistema de Abastecimento de 
Água Potável da Comunidade Nª. Srª. do Perpetuo Socorro (Rod. PA 252 – Km 04), espaço rural, 
município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 20/2022 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis, que após estudo e análise 
dos projetos de lei nº 29 e 30/2022 é de parecer favorável pela constitucionalidade dos citados projetos de 
lei e que os mesmos sejam submetidos na integra ao plenário para votação. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 09/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, que após estudo e análise dos projetos de lei nº 29 e 30/2022 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que os citados projetos sejam submetidos na integra ao plenário para votação. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 29/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Solimar Simão dos Santos. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PROJETO DE LEI Nº 30/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do Charlhes das Graças Vilhena do 
Nascimento e da senhora Dalvina Conceição da Silva. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
PARECER Nº 21/2022 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis, que após estudo e análise 
do projeto de lei nº 31/2022 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto de lei e que o 
mesmo seja submetido na integra ao plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
PARECER Nº 04/2022 da Comissão de Saúde e Trabalho, que após estudo e análise do projeto de lei nº 
31/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação, e que o citado projeto de lei seja submetido na integra 
ao plenário para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 31/2022 de autoria do vereador Isaias Conceição Nazaré que dispõe sobre a 
denominação do Estratégia Saúde da Família (ESF) localizado na localizado na Comunidade Quilombola 
Nª Srª das Graças (Vila do Cravo) e dá outras providências. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
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Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 13 de outubro de 2022. 
 
 
 

 
ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 

Secretário Legislativo 
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