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PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 16/08/2018.  
 

EXPEDIENTE 
  
OFICIO Nº 023/2018 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM ANEXO PROJETO DE LEI Nº 21/2018 
que dispõe sobre a alteração na Lei Municipal nº 827/2016 que dispõe sobre o salário do Prefeito 
municipal, vice-prefeito e secretários municipais.  
 
PEDIDO DE LICENÇA do cargo do vereador municipal Magnaldo Meneses de Andrade sem período 
determinado. 
  

ORDEM DO DIA 
  
Discussão e votação das seguintes matérias:  
 
PARECER Nº 09/2018 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise dos projetos de lei nº 19 e 20/2018 é de parecer favorável pela constitucionalidade dos citados 
projetos e que os mesmos sejam submetidos na sua integra ao plenário para votação. 
 
PARECER Nº 05/2018 da Comissão de Política urbana, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, 
que após estudo e análise dos projetos de lei nº 19 e 20/2018 é de parecer favorável pela aprovação dos 
citados projetos e que os mesmos sejam submetidos na sua integra ao plenário para votação. 
 
PROJETO DE LEI Nº 19/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para 
fins de regularização fundiária à pessoa da senhora Dalvaniza Oliveira Taveira. 
 
PROJETO DE LEI Nº 20/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para 
fins de regularização fundiária à pessoa do senhor Valdeci Antonio da Silva. 
 
PROJETO DE LEI Nº 21/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Lei Municipal 
nº 827/2016, alterando o art. 2º e dá outras providencias, ficando o art. 2º com a seguinte redação; “Art. 
2º - O Prefeito Municipal receberá o subsídio mensal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o 
vice prefeito R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) e o Secretário Municipal o subsidio 
mensal de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais), pelo prazo de 365 dias após a entrada 
em vigor desta lei. Parágrafo Único – Após transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo os 
referidos subsídios terão acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor base”. 
 
OFICIO Nº 01/2018 do vereador Magnaldo Meneses de Andrade que requer a esta Casa Legislativa 
licença do cargo de vereador municipal, sem período determinado, para assumir cargo de Secretário 
Municipal conforme convite do Poder Executivo. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 09 de agosto de 2018.  
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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