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PAUTA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 13/12/2018.  
 

EXPEDIENTE 
  
PROJETOS DE LEI Nº 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 E 49/2018 acompanhado de ofícios e mensagens respectivamente; 
 
PARECER de número diversos das comissões competentes da Casa referente a diversos projetos de lei da pauta 
 

ORDEM DO DIA 
 

 Discussão e votação das seguintes matérias:  
 
EMENDA ADITIVA Nº 02/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis em conjunto com a Comissão de 
Orçamento Finanças e Fiscalização ao Projeto de Lei nº 37/2018 (LOA 2019), que acrescenta na Área da Agricultura os 
seguintes itens: Construção de 1 (um) galpão para manutenção e abrigo dos maquinários da Secretaria Municipal de 
Agricultura; Conclusão do Matadouro Público Municipal; Apoio de cultivo ao Dendê na agricultura familiar;  Aquisição de 
sementes e insumos; Construção de viveiros de mudas nas comunidades, e acrescente-se onde couber: Inclusão de 
recursos aos Institutos de Desenvolvimento Solidário e Sustentável do município; 
 
PARECER EM CONJUNTO Nº 03/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, e Comissão de 
Orçamento Finanças e Fiscalização, que após estudo, análise e parecer do Projeto de Lei nº 37/2018 (LOA 2019) é de 
parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja submetido na íntegra ao plenário desta Câmara; 
 
PROJETO DE LEI Nº 37/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que Estima a Receita e fixa a Despesa do 
Município de Concórdia do Pará para o exercício financeiro de 2019 (LOA 2019); 
 
PARECER Nº 13/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos projetos 
de lei nº 38, 39, 40 e 41/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos ao plenário 
para votação; 
 
PARECER Nº 05/2018 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise dos projetos de lei 
nº 39 e 40/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos ao plenário para 
votação; 
 
PROJETO DE LEI Nº 38/2018 de autoria do Poder Executivo municipal que autoriza o Poder Executivo a conceder 
desconto no pagamento do IPTU 2018, e dá outras providencias; 
 
PROJETO DE LEI Nº 39/2018 de autoria do vereador Elias Santana que Institui um momento diário de leitura bíblica nas 
salas de aula das escolas públicas e privadas do município de Concórdia do Pará e dá outras providências; 
 
PROJETO DE LEI Nº 40/2018 de autoria do vereador Marcos Amaral que dispõe sobre a inserção do intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em todos os eventos públicos oficiais realizados pelo poder executivo no município 
e dá outras providências; 
 
PROJETO DE LEI Nº 41/2018 de autoria do vereador Bruno Pastana que dispõe sobre a denominação do Cemitério 
Público Municipal localizado na Vila Comissário e dá outras providências; 
 
PARECER Nº 14/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos projetos 
de lei nº 42 e 43/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos ao plenário para 
votação; 
 
PARECER Nº 06/2018 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social que após estudo e análise dos projetos de lei 
nº 42 e 43/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos ao plenário para 
votação; 
 
PROJETO DE LEI Nº 42/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre o Desmembramento e a criação 
da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo de Concórdia do Pará e dá outras providencias; 
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PROJETO DE LEI Nº 43/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Lei Municipal nº 343/2009, 
alterando o art. 21 e art. 22 e dá outras providencias (PCCR da Educação), sendo que o art. 21 passará a ter a seguinte 
redação: A gratificação de interiorização é pelo exercício da docência em escola do espaço rural e incidirá sobre o 
vencimento base. Só terão direito os docentes da educação pública municipal, residentes e domiciliados no município de 
concórdia do Pará, que se deslocarem da sede do município para exercerem suas atividades em outras localidades 
dentro os limites do município, obedecendo aos seguintes percentuais; I – 10% (dez por cento) para deslocamento de 04 
km até 15 km; II – 20% (vinte por cento) para deslocamento de 15 km até 30 km; III – 30% (trinta por cento) para 
deslocamento acima de 30 km. O art. 22 passará a ter a seguinte redação; A gratificação pelo exercício da função de 
direção de unidades escolares observará a tipologia das escolas e corresponderá a: I – 30% (trinta por cento) para as 
escolas de pequeno porte; II – 40% (quarenta por cento) para as escolas de médio porte; III – 50% (trinta por cento) para 
as escolas de grande porte; É acrescentado ainda parágrafo primeiro citando que a gratificação pelo exercício da função 
de vice direção de unidades escolares corresponderá a 50% (cinquenta por cento) da gratificação devida a função de 
direção correspondente; 
 
PARECER Nº 15/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos projetos 
de lei nº 44, 45 e 46/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos ao plenário 
para votação; 
 
PARECER Nº 09/2018 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, que após 
estudo e análise dos projetos de lei nº 44, 45 e 46/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos 
sejam submetidos ao plenário para votação; 
 
PROJETO DE LEI Nº 44/2018 que autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel Urbano para fins de Regularização 
fundiária a Srª. Samara Ferreira Cascaes; 
 
PROJETO DE LEI Nº 45/2018 que autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel Urbano para fins de Regularização 
fundiária ao Sr. Laurentino Matsumura Lima Junior; 
 
PROJETO DE LEI Nº 46/2018 que autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel Urbano para fins de Regularização 
fundiária a Srª. Maria Lorena Dantas dos Santos; 
 
PARECER Nº 16/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise dos projetos 
de lei nº 47, 48 e 49/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos ao plenário 
para votação; 
 
PARECER Nº 10/2018 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, que após 
estudo e análise do projeto de lei nº 48/2018 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido 
ao plenário para votação; 
 
PROJETO DE LEI Nº 47/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e 
dá outras providências; 
 
PROJETO DE LEI Nº 48/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que autoriza o município doar área de terra de 
sua propriedade ao Fundo Arrendamento Residencial – FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal; 
 
PROJETO DE LEI Nº 49/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre alteração do art. 2º, inciso III, 
art. 5º, inciso I e acrescenta-se o inciso VII, art. 6º caput e remunerando-se o Parágrafo Único como § 1º, e acrescenta-se 
o § 2º e altera o art. 11 e art. 13, bem como estabelece as Taxas por Categorias de Serviços Médios e Estimado para 
fornecimento de Água e Esgoto de que trata a Lei nº 874/2017 e dá outras providencias; 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 13 de dezembro de 2018.  
 
 
 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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