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PAUTA DA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 19ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL, 
REALIZADA NO 3º PERÍODO LEGISLATIVO EM 10 DE MAIO DE 2022. 

 

1. Ata das Sessões Ordinárias dos dias 26 e 27 de abril de 2022 
 

2. Moção nº41/2022, de autoria do Vereador Izaque Cipriano-PP, que manifesta pesar a família da 
Senhora Cristiane Rodrigues, Agente de Limpeza Pública, pelo seu falecimento, para leitura, 
discussão e votação; 

 

3. Moção nº42/2022, de autoria do Vereador Denis Aragão-PL, que manifesta aplausos à Academia de 
Jiu Jitsu Team Daniel Santos, que representou o município de Alenquer, na cidade de Oriximiná, 
conseguindo o 2º lugar no campeonato, trazendo para o município 19 medalhas de ouro e 12 de 
prata, para leitura, discussão e votação; 

 

4. Moção nº43/2022, de autoria do Vereador Lisboa-MDB, que manifesta aplausos a Senhora Maria 
de Lourdes e toda a equipe pela construção de 05 salas de aula na Escola da Comunidade Corre 
Mão, para leitura, discussão e votação; 

 

5. Moção nº44/2022, de autoria do Vereador Betão-DEM, que manifesta aplausos aos funcionários da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santo Antônio, pela passagem dos seus 66 anos de 
existência, para leitura, discussão e votação; 

 

6. Moção nº45/2022, de autoria do Vereador Betão-DEM, que manifesta felicitações ao Diretor 
Administrativo da Câmara Municipal de Alenquer, Senhor Luiz Potyguara Martins de Siqueira, pela 
passagem de seu aniversário, para leitura, discussão e votação; 

 

7. Parecer Conjunto nº11/2022, apresentado pelas Comissões Permanentes de Justiça, Finanças e 
Terras, que opinam sobre o Projeto de Lei nº003/2022, de 14 de fevereiro de 2022, para leitura, 
discussão e votação. 

 

8. Projeto de Lei nº003/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a vender fração 
do solo urbano de seu domínio nesta cidade a Neudson Nogueira de Azevedo”, para discussão e 
votação. 

 

9. Parecer Conjunto nº12/2022, apresentado pelas Comissões Permanentes de Justiça, Finanças e 
Terras, que opinam sobre o Projeto de Lei nº012/2022, de 31 de março de 2022, para leitura, 
discussão e votação. 

 

10. Projeto de Lei nº012/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a vender fração 
do solo urbano de seu domínio nesta cidade a Fabricio Duarte Rodrigues”, para discussão e 
votação. 



 
Estado do Pará 

Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Alenquer 

CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00 
 

Rua Dr. José Leite de Melo s/nº, Planalto – CEP. 68.200-000 - Alenquer-Pará 

e-mail: camaraalenquer@gmail.com 

 

 
11. Parecer Conjunto nº13/2022, apresentado pelas Comissões Permanentes de Justiça, e Educação, 

que opinam sobre o Projeto de Lei nº013/2022, de 04 de abril de 2022, para leitura, discussão e 
votação. 

 

12. Projeto de Lei nº013/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o sistema municipal de Cultura 
de Alenquer, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus 
componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências”, para discussão e 
votação. 

 

13. Processo nº676/2022, do Poder Executivo, em nome de Antônio Queiroz Lima, com requerimento 
de Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças, leitura, análise e parecer; 

 

14. Processo nº654/2022, do Poder Executivo, em nome de Elvis Hosoda Nogueira, com requerimento 
de Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças, leitura, análise e parecer; 

 

15. Processo nº044/2022, do Poder Executivo, em nome de Antônio Sabino da Silva, com 
requerimento de Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças, leitura, análise e 
parecer; 

 

16. Processo nº652/2022, do Poder Executivo, em nome de J. Afranio Silveira Ferreira, com 
requerimento de Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças, leitura, análise e 
parecer; 

 


