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PAUTA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 15/12/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTO Nº. 75 e 76/2022 de autoria do vereador Deka Alves; 
 
OFICIO Nº 132/2022–PMCP em anexo Projetos de Lei nº 39 e 40/2022 que autoriza o poder executivo a 
alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária juntamente com mensagens; 
 
OFICIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM ANEXO PROJETO DE LEI Nº 41/2022 que dispõe 
sobre Fixação do Piso Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem no 
âmbito do Município de Concórdia do Pará e dá outras providencias, juntamente com mensagem; 
 
PARECER das comissões competentes da Casa aos Projetos de Lei em pauta. 

 
GRANDE EXPEDIENTE 

(Ordem do Dia) 
 

ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS DE LEI Nº 39, 40 e 41/2022 para as Comissões competentes da 
Casa para estudo, analise e parecer dos citados projetos; 
 
REQUERIMENTO Nº 75/2022 de autoria do vereador Deka Alves que nos termos regimentais desta Casa 
de Leis, que seja oficiado a Exmª. Srª. Prefeita Municipal Elisangela Paiva Celestino e ao Secretário 
Municipal de Obras e Transporte Edvaldo Paiva Celestino,, a inclusão de uma lombada (quebra mola) na 
Travessa Francisco Cordeiro, Bairro Laranjal (no perímetro da principal pracinha do citado Bairro) nesta 
cidade de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 76/2022 de autoria do vereador Deka Alves que nos termos regimentais desta Casa 
de Leis, que seja oficiado a Exmª. Srª. Prefeita Municipal Elisangela Paiva Celestino para que seja retirado 
os postes de iluminação pública desativados e que que estão no meio (canto) das Avenidas Marechal 
Deodoro da Fonseca e Presidente Vargas, nesta cidade de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 26/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise do Projeto de Lei nº 27/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo 
seja encaminhado ao plenário para votação na sua integra. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
PARECER Nº 12/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 27/2022 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para votação na sua integra. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PROJETO DE LEI Nº 27/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que altera denominação de 
logradouro público que específica. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 34/2022 de autoria do Poder Executivo que Estima a Receita e fixa a Despesa do 
Município de Concórdia do Pará para o exercício de 2023 – LOA 2023. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes (2º turno). 
 
PARECER Nº 27/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise do Projeto de Lei nº 38/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo 
seja encaminhado ao plenário para votação na sua integra. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
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PARECER Nº 02/2022 da Comissão de Direitos Humanos, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
38/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para 
votação na sua integra. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 38/2022 de autoria do vereador Magnaldo Meneses 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. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 28/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise dos Projetos de Lei nº 39 e 40/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os 
mesmos sejam encaminhados ao plenário para votação na sua integra. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 13/2022 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, que após estudo e análise dos Projetos de Lei nº 39 e 40/2022 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que os mesmos sejam encaminhados ao plenário para votação na sua integra. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 39/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Renato Falcon dos Santos. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PROJETO DE LEI Nº 40/2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Sandra do Socorro Rodrigues 
Brito. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 29/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise do Projeto de Lei nº 41/2022 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo 
seja encaminhado ao plenário para votação na sua integra. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
PARECER Nº 05/2022 da Comissão de Saúde e Trabalho, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 
41/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja encaminhado ao plenário para 
votação na sua integra. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 41/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre fixação do Piso 
Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem no âmbito do Município 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 dezembro de 2022. 
 
 
 

 
ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 

Secretário Legislativo 
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