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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 6º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 29/08/2019 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 47, 48 e 49/2019 de autoria de vereadores desta Casa de Leis; 
 
OFICIO Nº 0119/2019 da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) que solicita a indicação de três 
vereadores para representar o Poder Legislativo junto à Comissão Municipal de Assessoramento e 
Acompanhamento ao Processo Eleitoral que será realizado neste ano letivo nas escolas públicas do 
município de Concórdia do Pará. 

 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
 

REQUERIMENTO Nº 47/2019 de autoria do vereador Jagunço que depois de ouvido o douto e soberano 
plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias 
Guimarães Santiago, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a implantação de 3 
(três) postes de com iluminação pública no perímetro da Rua Solon Pinheiro, que dá acesso ao matadouro 
do Preto, bairro Espanhol, área urbana de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO Nº 48/2019 de autoria do vereador Marcos Amaral em conjunto com o vereador Adilson 
Londres que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. 
Prefeito Municipal de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, 
Secretário Municipal de Obras e Transportes, no sentido de que os mesmos por medidas cabíveis 
providenciem a revitalização do Ramal que dá acesso à Comunidade do Campo Verde, Transjutaí – Baixo 
Bujaru, neste município de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO Nº 49/2019 de autoria do vereador Marcos Amaral que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará 
Elias Guimarães Santiago, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis providencie a troca das 
luminárias queimadas (iluminação pública) da Comunidade Nª. Srª do Perpétuo Socorro (Rod. PA 252, KM 
04 – Via Capim) neste município de Concórdia do Pará; 
 
PARECER CONJUNTO da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis e Comissão de Saúde e 
Trabalho ao Projeto de Lei nº 14/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que 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; renumeram-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, que após estudo e análise, apresentam parecer favorável, acatando assim a nova redação 
do projeto de lei apresentado pelo executivo, decidindo por unanimidade encaminhar o Projeto de Lei nº 
14/2019 ao plenário para deliberação, recomendando aos nobres pares que se atendam a nova redação 
do citado projeto, votando favorável a votação da matéria; 
 
PROJETO DE LEI Nº 14/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que 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; renumeram-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 
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Remuneração dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará e dá outras 
providencias; 
 
PARECER Nº 13/2019 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 16/2019 que Institui a Obrigatoriedade da Realização de Palestras Sobre Noções de 
Primeiros Socorros aos Alunos da Rede Municipal de Ensino e dá outras providencias, de autoria do nobre 
vereador Walber Nogueira e Silva Junior (Junior Martins), apresenta parecer pela REJEIÇÃO e 
arquivamento da matéria, conforme disposto no art. 74, Parágrafo Único do Regimento Interno, tendo em 
vista que sua proposição com origem legislativa, se apresenta inviável, conforme embasamento 
supramencionado; 
 
PARECER Nº 14/2019 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 17/2019  de autoria do vereador Walber Nogueira e Silva Junior (Junior Martins), que 
Torna obrigatória a apresentação de relatório de toda a arrecadação tributária, de interesse público, por 
parte do Poder Executivo Municipal, nos termos que esta Lei estabelece, apresenta parecer pela 
REJEIÇÃO e arquivamento da matéria, conforme disposto no art. 74, Parágrafo Único do Regimento 
Interno, tendo em vista que em exame ao projeto em tela foi verificado que a apresentação do Relatório 
Simplificado de Arrecadação Tributária Municipal já está contemplada na Lei Municipal nº 428/2012 que 
dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do caput, do art. 5º, no inciso II do § 3º do 
art. 37 e no § 2º do art. 2016 da Constituição Federal, onde ficam estabelecidos os procedimentos e as 
normas a serem adotadas para garantir o acesso às informações da administração pública municipal, 
assim como também está contemplado através do Decreto Municipal nº 010/2018 no seu artigo segundo 
que rege que “os órgãos e as entidades do Poder Executivo Municipal, assegurarão às pessoas naturais e 
jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos, 
observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei nº 12.527/2011”, e que 
por este motivo a citada propositura faz duplicidade a uma lei maior já existente, concluindo-se então pela 
sua inviabilidade, impossibilitando assim sua aprovação. 

 
 
. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 29 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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