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PAUTA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 03/11/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFICIO Nº 118/2022-PMCP/GAB em anexo Projetos de Lei nº 32 e 33/2022 que dispõe sobre autorização 
para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária a pedido de diversas pessoas, juntamente 
com mensagens em anexo; 
 
OFICIO Nº 124/2022-PMCP/GP em anexo Projeto de Lei nº 34/2022 que dispõe sobre a Lei Orçamentária 
Anual para o exercício financeiro de 2023 (LOA 2023), juntamente com mensagem em anexo. 
 
PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS Nº 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e 26/2022 de autoria de diversos vereadores legislativos que concede Título 
Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” a diversas pessoas pelos relevantes serviços prestados a 
este município. 
 

 
GRANDE EXPEDIENTE 

(Ordem do Dia) 
 

Encaminhamento dos projetos de Lei nº 32, 33 e 34/2022 para as comissões competentes da Casa. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2022 de iniciativa do vereador Cesar de Souza Farias e 
subscrito pelos vereadores Nelson Lisboa, Deka Alves e Jereco que concede título honorífico de “cidadão 
de Concórdia do Pará à Srª. Tomiko Kishi Takahashi, pelos relevantes serviços prestados ao Município de 
Concórdia do Pará, em especial na área da agricultura e empresarial. Em votação o referido projeto. 
Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 03/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2022 de iniciativa do vereador Cesar de Souza Farias e 
subscrito pelos vereadores Nelson Lisboa, Deka Alves e Jereco que concede título honorífico de “cidadão 
de Concórdia do Pará ao Sr. Fábio Souza de Araujo, ex-vereador municipal, pelos relevantes serviços 
prestados ao Município de Concórdia do Pará, em especial na área política e social. Em votação o referido 
projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 04/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2022 de iniciativa do vereador Nelson Lisboa da Silva e 
subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka Alves e Jereco que concede título honorífico de “cidadão de 
Concórdia do Pará ao Sr. Francisco Cândido da Trindade, morador de Concórdia do Pará, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área da agricultura. Em votação o referido projeto. 
Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 05/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2022 de iniciativa do vereador Nelson Lisboa da Silva e 
subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka Alves e Jereco que concede título honorífico de “cidadão de 
Concórdia do Pará ao Dr. Saulo Castro Costa, pelos relevantes serviços prestados a este município em 
especial na área da saúde. Em discussão. Com a palavra o vereador Nelson Lisboa que faz defesa a sua 
propositura informando que anexo ao projeto está a biografia do homenageado. Em votação o referido 
projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 06/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2022 de iniciativa do vereador Nelson Lisboa da Silva e 
subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka Alves e Jereco que concede título honorífico de “cidadão de 
Concórdia do Pará a Srª. Inalda Matsumura Lima, moradora de Concórdia do Pará, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área social e beneficente. Em votação o referido 
projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 07/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 08/2022 de iniciativa do vereador Jeremias Trindade 
Albuquerque (Jereco) e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka Alves e Nelson Lisboa que 
concede título honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Srª. Zenaide Mendonça Dias, moradora de 
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Concórdia do Pará, pelos relevantes serviços prestados a este município em especial na área educacional. 
Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 08/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 09/2022 de iniciativa do vereador Jeremias Trindade 
Albuquerque (Jereco) e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka Alves e Nelson Lisboa que 
concede título honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará ao Sr. Walber Nogueira e Silva Junior, ex-
vereador municipal, pelos relevantes serviços prestados a este município em especial na área política e 
social. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao 
Decreto Legislativo nº 09/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 10/2022 de iniciativa do vereador Jeremias Trindade 
Albuquerque (Jereco) e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Deka Alves e Nelson Lisboa que 
concede título honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará ao Sr. Dario Santana Albuquerque “in 
memoriam”, pelos relevantes serviços prestados a este município em especial na área política, e social. 
Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 10/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/2022 de iniciativa do vereador Antonio Edinaldo A. de Lima 
(Deka Alves) e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Jeremias Trindade e Nelson Lisboa que concede 
título honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará ao Sr. Antonio do Nascimento Guimarães, ex-prefeito 
municipal, pelos relevantes serviços prestados a este município em especial na área política e empresarial. 
Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 11/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 12/2022 de iniciativa do vereador Antonio Edinaldo A. de Lima 
(Deka Alves) e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Jeremias Trindade e Nelson Lisboa que concede 
título honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará ao Sr. Antonio Chaves do Nascimento, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área social e política. Em votação o referido projeto. 
Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 12/2022;  
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 13/2022 de iniciativa do vereador Antonio Edinaldo A. de Lima 
(Deka Alves) e subscrito pelos vereadores Cesar Farias, Jeremias Trindade e Nelson Lisboa que concede 
título honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Srª. Marilene Campos Ferreira da Cunha, pelos 
relevantes serviços prestados a este município em especial na área empresarial e educacional. Em 
votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 13/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2022 de iniciativa da vereadora Monica Miranda Soares 
Santana e subscrito pelos vereadores Magnaldo Meneses, Bruno Pastana e Enoc Galo, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Srª. Solange da Silva e Silva Guimarães, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área empresarial e espiritual. Em votação o referido 
projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 14/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 15/2022 de iniciativa da vereadora Monica Miranda Soares 
Santana e subscrito pelos vereadores Magnaldo Meneses, Bruno Pastana e Enoc Galo, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Edson Elias da Silva Santana “in memoriam”, pelos 
relevantes serviços prestados a este município em especial na área política e social. Em votação o referido 
projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 15/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 16/2022 de iniciativa da vereadora Monica Miranda Soares 
Santana e subscrito pelos vereadores Magnaldo Meneses, Bruno Pastana e Enoc Galo, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Srª. Railda de Oliveira Mendes, pelos relevantes serviços 
prestados a este município em especial na área social e espiritual. Em votação o referido projeto. Aprovado 
por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 16/2022; 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/2022 de iniciativa do vereador Adilson da Silva Londres e 
subscrito pelos vereadores Magnaldo Meneses, Monica Santana e Isaias Conceição, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Josias da Silva Londres, pelos relevantes serviços 
prestados a este município em especial na área da agricultura. Em votação o referido projeto. Aprovado 
por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 17/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 18/2022 de iniciativa do vereador Adilson da Silva Londres e 
subscrito pelos vereadores Magnaldo Meneses, Monica Santana e Isaias Conceição, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Lázaro Marinho da Trindade, pelos relevantes serviços 
prestados a este município em especial na área da agricultura. Em votação o referido projeto. Aprovado 
por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 18/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/2022 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de 
Andrade e subscrito pelos vereadores Monica Santana, Adilson Londres e Enoc Galo, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Celso Masaaki Yamaguchi “in memoriam”, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área da agricultura e geração de emprego. Em votação 
o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
19/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2022 de iniciativa do vereador Cesar de Souza Farias e 
subscrito pelos vereadores Nelson Lisboa, Deka Alves e Jeremias Trindade, que concede título honorífico 
de “cidadão de Concórdia do Pará a José de Ribamar Figueredo de Paiva (Marcos do Teclado), pelos 
relevantes serviços prestados a este município em especial na área da educação e cultura. Em votação o 
referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
20/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 21/2022 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de 
Andrade e subscrito pelos vereadores Monica Santana, Adilson Londres e Enoc Galo, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Antonio Ronaldo do Nascimento Gomes, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área desportiva, cultural e locução na produção de 
anúncios comerciais. Em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando 
assim origem ao Decreto Legislativo nº 21/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 22/2022 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de 
Andrade e subscrito pelos vereadores Monica Santana, Adilson Londres e Enoc Galo, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Alencar Silva Rolim, pelos relevantes serviços prestados a 
este município em especial na área da agricultura. Em votação o referido projeto. Aprovado por 
unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 22/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 23/2022 de iniciativa do vereador Magnaldo Meneses de 
Andrade e subscrito pelos vereadores Monica Santana, Adilson Londres e Enoc Galo, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará ao Dr. Marcos Vinicius Botelho Chaves, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área da saúde. Em votação o referido projeto. 
Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 23/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 24/2022 de iniciativa do vereador Jander Cley da Silva 
Ferreira e subscrito pelos vereadores Monica Santana, Bruno Pastana e Enoc Galo, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Mário Cesar Martins Araújo de Souza, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área desportista e segurança de valores. Em votação o 
referido projeto. Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 
24/2022; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 25/2022 de iniciativa do vereador Jander Cley da Silva 
Ferreira e subscrito pelos vereadores Monica Santana, Bruno Pastana e Enoc Galo, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Eric Robbins Mclain (pastor Eurico), pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área espiritual. Em votação o referido projeto. 
Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 25/2022; 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 26/2022 de iniciativa do vereador Jander Cley da Silva 
Ferreira e subscrito pelos vereadores Monica Santana, Bruno Pastana e Enoc Galo, que concede título 
honorífico de “cidadão de Concórdia do Pará a Amâncio José de Melo “in memoriam”, pelos relevantes 
serviços prestados a este município em especial na área empresarial. Em votação o referido projeto. 
Aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 26/2022. 

 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 03 de novembro de 2022. 
 
 
 

 
ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 

Secretário Legislativo 
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