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PAUTA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 5º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 27/06/2019 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFICIO Nº 012/2019-PMCP/ADM em anexo Projeto de Lei nº 13/2019 que dispõe sobre autorização para 
alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária à senhora Sonia Maria Farias de Oliveira, 
juntamente com mensagem; 
 
OFICIO Nº 050/2019-PMCP  de autoria do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 14/2019 
que dispõe sobre; altera a redação dos incisos V e VI do art. 1º; acrescenta o inciso VI ao § 4º do art. 3º; os 
incisos I, II, IV e V terão nova composição e acrescenta o inciso VII no art. 11; remuneram-se os incisos V 
e VI, acrescenta os incisos VII e VIII, altera o § 1º e acrescenta o inciso V ao § 2º do art. 29; altera a 
redação do art. 30; o art. 31 passa a ser renumerado para 31-A e o inciso I passa a vigorar com nova 
redação; dá nova redação ao art. 51, acrescentam-se os incisos I e II e revogam-se os §§ 1º e 2º; 
renumera o segundo art. 56 como art. 56-A e dá nova redação. Todos da Lei municipal nº 581/2012, que 
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde de Concórdia do Pará e dá outras providencias; 
 
REQUERIMENTOS Nº 40, 41, 42 E 43/2019 de autoria dos vereadores Francisco Félix, Paulo Paiva e 
Elias Santana respectivamente. 

 
GRANDE EXPEDIENTE 

(Ordem do Dia) 
 
 

REQUERIMENTO Nº 40/2019 de autoria do vereador Francisco Felix que requer ao Senhor Elias 
Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do Pará e ao senhor Edvaldo Paiva 
Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, solicitando providencias cabíveis no sentido de 
que seja reformada a ponte sobre o Igarapé Arapiranga Mirim que dá acesso ao ramal do Arapiranga 
(Vila), espaço rural, neste município de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO Nº 41/2019 de autoria do vereador Paulo Paiva que requer ao Senhor Elias Guimarães 
Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do Pará e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, 
Secretário Municipal de Obras e Transportes, solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja 
realizado a reforma das seguintes pontes: Ponte sobre o Igarapé Maria, Ponte sobre o Igarapé Tapira, no 
ramal que liga a comunidade do Carlinhos do Alberto para a Vila União e da ponte sobre o Igarapé Inácia, 
próximo a vila Inácia, ramal do senhor Capixaba,  no Baixo Bujaru, neste município de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO Nº 42/2019 de autoria do vereador Elias Santana que requer ao Senhor Elias 
Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do Pará e ao senhor Edvaldo Paiva 
Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, para que através de medidas cabíveis 
providenciem a revitalização do ramal da Tucuruvi, com implantação de tubos onde no perímetro do ramal 
que fica dentro do projeto de Dendê da Bio Palma, (Rod. PA 252, km 05 – via capim); 
 
REQUERIMENTO Nº 43/2019 de autoria do vereador Elias Santana que requer ao Senhor Elias 
Guimarães Santiago, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Concórdia do Pará juntamente com o SAAE 
(Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do nosso município, no sentido de que seja feita a implantação de 
um Micro Sistema de Abastecimento de Água Potável na Comunidade do Ramal da Tucuruvi; 
 
PARECER Nº 09/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 07/2019 (LDO) 2020, é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o 
mesmo seja submetido na integra ao plenário para votação; 
 
PARECER Nº 01/2019 da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 07/2019 (LDO) 2020, é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja 
submetido na integra ao plenário para votação; 
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PROJETO DE LEI Nº 07/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre as Diretrizes para 
a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outra providencias (LDO 2020); 
 
PARECER Nº 10/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 12/2019, é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
submetido na integra ao plenário para votação; 
 
PARECER Nº 04/2019 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 12/2019, é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que o mesmo seja submetido na integra ao plenário para votação; 
 
PROJETO DE LEI Nº 12/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que ratifica o protocolo de 
Intenções e autoriza o Ingresso do Município de Concórdia do Pará no Consórcio Intermunicipal de Gestão 
de Resíduos Sólidos-CIGERS e dá outras providencias; 
 
PARECER Nº 11/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 13/2019 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo seja 
submetido na integra ao plenário para votação; 
 
PARECER Nº 05/2019 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 13/2019 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que o mesmo seja submetido na integra ao plenário para votação; 
 
PROJETO DE LEI Nº 13/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária à pessoa da senhora Sonia Maria Farias de Oliveira; 
 
SEGUNDA VOTAÇÃO DO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO 
PARÁ Nº 01/2019, que dispõe sobre a revisão, consolidação e atualização da Lei Orgânica Municipal, em 
vigor desde 1990, onde fica revisado e atualizado pelo Plenário da Câmara Municipal de Concórdia do 
Pará o texto da Lei Orgânica Municipal, sendo que o texto original tinha 243 artigos, mais 16 das 
disposições transitórias. O atual conta com 246 artigos e 16 disposições finais e que sendo essa a primeira 
revisão do texto da Lei Orgânica Municipal se processa de modo global, sendo que os artigos, parágrafos, 
incisos e alíneas alterados, reposicionados, renumerados ou incluídos, integram definitivamente o corpo da 
Lei Orgânica para que o texto não sofra interrupção interpretativa, revogando todas as disposições em 
contrário; 
 

 O Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal de Concórdia do Pará foi aprovado em segundo 
turno por 8 (oito) votos a favor, obtendo assim dois terços dos votos dos vereadores da Câmara 
Municipal. 
 

ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE LEI Nº 14/2019 para as comissões 
competentes, para estudo, análise e parecer do citado projeto. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 27 de junho de 2019. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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