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PAUTA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 01/12/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTO Nº 73/2022 de autoria do vereador Deka Alves; 
 
REQUERIMENTO Nº 74/2022 de autoria do vereador Magnaldo Meneses (Coco); 
 
OFICIO Nº 02/2022 do vereador Magnaldo Meneses em anexo Projeto de Lei nº 38/2022 que dispõe sobre 
os critérios de denominação de Equipamentos Públicos nas áreas Quilombolas, Reserva de Vagas em 
Concursos Públicos e Processos Seletivos em Concórdia do Pará, e dá outras providências, juntamente 
com mensagem; 
 
PARECER DAS COMISSÕES aos projetos de lei nº 34,35, 36 e 37/2022; 
 
OFICIO Nº 044/2022 da Secretaria Municipal de Planejamento solicitando a indicação de um membro 
desta Casa Legislativa para compor a Comissão Organizadora da Conferencia Municipal da Cidade de 
Concórdia do Pará. 

 
GRANDE EXPEDIENTE 

(Ordem do Dia) 
 

ENCAMINHAMENTO do Projeto de Lei nº 38/2022 para estudo, análise e parecer das comissões 
competentes; 
 
REQUERIMENTO Nº 73/2022 de autoria do vereador Antonio Edinaldo (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 a revitalização do ramal na 
localidade no Nova Inácia, com o perímetro da comunidade do Jurunas, uma dando acesso a residência do 
senhor conhecido popularmente por Cabacinha e a outra no ramal do Capixaba, dando acesso ao Jurunas, 
assim como também seja feito a recuperação das duas pontes que passa sobre o igarapé do ramal 
mencionado, neste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 74/2022 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, no sentido de que por medidas cabíveis providencie a reposição (troca) 
das iluminarias públicas da Comunidade Nª Srª do Perpetuo Socorro (Rod. PA 252, km 04-via Mãe do Rio), 
assim como também seja feito a limpeza com passagem e patrolamento das ruas e valas da citada 
comunidade, espaço rural neste município de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. 
 
PARECER Nº 23/2022 da Comissão Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise do 
Projeto de Lei nº 34/2022 (LOA 2023), apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o 
mesmo seja colocado ao plenário para votação; Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 04/2022 da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização que após estudo e analise do 
Projeto de Lei nº 34/2022 (LOA 2023), apresenta parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo 
seja colocado ao plenário para votação, ressalvado a emenda aditiva em anexo; Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
EMENDA ADITIVA Nº 02/2022 da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização ao Projeto de Lei nº 
34/2022 que dispõe sobre a lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 (LOA 2023). Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
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PROJETO DE LEI Nº 34/2022 do Poder Executivo Municipal que Estima a Receita e fixa a Despesa do 
Município de Concórdia do Pará para o exercício financeiro de 2023 – LOA 2023. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes (1º turno).  
 
PARECER Nº 24/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
dos projetos de lei nº 35, 36 e 37/2022 apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os 
mesmos sejam submetidos na sua integra ao plenário para votação. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes.  
 
PROJETO DE LEI Nº 35/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias a pessoa do senhor José Lisboa Ferreira. Em votação; 
aprovado por maioria qualificada. 
 
PROJETO DE LEI Nº 36/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias a pessoa do senhor Walison Santos de Castro. Em 
votação; aprovado por maioria qualificada. 
 
PROJETO DE LEI Nº 37/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias a pessoa da senhora Elenice Aristides dos Santos. Em 
votação; aprovado por maioria qualificada. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 01 de dezembro de 2022. 
 
 
 

 
ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 

Secretário Legislativo 
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