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PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 6º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 05/12/2019 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS nº 03, 04, 05, 06 e 07/2019 que concede Título de Cidadão 
Concordiense a pessoas de nosso município pelos seus relevantes serviços prestados; 
 
OFICIO Nº 035/2019-PMCP/ADM do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos de Lei nº 28 e 29/2019 
que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária e dá 
outras providencias ao senhor Francisco Soares dos Santos e Aurineide Silva de Lima respectivamente, 
juntamente com mensagem em anexo; 
 
PROJETO DE LEI Nº 30/2019 de autoria do vereador Marcos Amaral que acrescenta o inciso IV no art. 23, 
da Lei Complementar nº 245, de 30 de dezembro de 2005; 
 
RESOLUÇÃO Nº 12.156, DE 02.02.2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS TCM/PA, que 
trata da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, no exercício de 2003, de 
responsabilidade dos senhores Renato Coradassi (período de 01.01 a 10.07.2003 e 15.09 a 31.12.2003) e 
Ricardo Pereira dos Santos (período de 11.07., a 14.09.2003 no qual o TCM apresenta Parecer Prévio 
contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, exercício de 2003, de 
responsabilidade dos senhores Renato Coradassi (período de 01.01 a 10.07.2003 e 15.09 a 31.12.2003) e 
Ricardo Pereira dos Santos (período de 11.07., a 14.09.2003, nos termos do art. 52 II e § 2º, da Lei 
Complementar nº 84/2012. 

 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
ENCAMINHAMENTO dos Projetos de Lei nº 28, 29, 30/2019 para estudo, análise e parecer das comissões 
competentes da Casa; 
 

RESOLUÇÃO Nº 12.156, DE 02.02.2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS TCM/PA, que 
trata da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, no exercício de 2003, de 
responsabilidade dos senhores Renato Coradassi (período de 01.01 a 10.07.2003 e 15.09 a 31.12.2003) e 
Ricardo Pereira dos Santos (período de 11.07., a 14.09.2003 no qual o TCM apresenta Parecer Prévio 
contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, exercício de 2003, de 
responsabilidade dos senhores Renato Coradassi (período de 01.01 a 10.07.2003 e 15.09 a 31.12.2003) e 
Ricardo Pereira dos Santos (período de 11.07., a 14.09.2003, nos termos do art. 52 II e § 2º, da Lei 
Complementar nº 84/2012. O senhor presidente informa que esta matéria entrou em pauta na sessão 
ordinária do dia 14.11.2019, sendo bastante discutida, e que por motivo de dificuldade na votação da 
matéria, o mesmo usando do art. 147 do Regimento Interno apresentou Requerimento Verbal solicitando o 
adiamento da votação por duas sessões, e que por este motivo o Parecer Prévio do TCM precisa ser 
votado nesta sessão, informando ainda que em comum acordo com o Regimento Interno da Casa cada 
vereador disporá de cinco minutos para discutir o parecer (Art. 287, § 2º do RI) e que somente por 
deliberação de dois terços da Câmara deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios (Art. 287, § 4º do RI). Em virtude das discussões já terem sido feitas com bastante 
ênfase na sessão do dia 14.11.2019, os senhores vereadores dispensaram a discussão do Parecer Prévio 
do TCM. O senhor presidente informa ainda que de acordo com o art. 236, § 3°, inciso I do Regimento 
Interno da Casa, o processo de votação será nominal, e que na votação os vereadores deverão falar os 
dizeres antagônicos “Aprovo o Parecer” ou “Rejeito o Parecer”, fazendo assim a chamada nom inal dos 
vereadores para votação da Resolução nº 12.156, de 02.02.2016 do Tribunal de Contas dos Municípios 
TCM/PA, que trata da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, no exercício de 
2003, de responsabilidade dos senhores Renato Coradassi (período de 01.01 a 10.07.2003 e 15.09 a 
31.12.2003) e Ricardo Pereira dos Santos (período de 11.07., a 14.09.2003 no qual o TCM apresenta 
Parecer Prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, exercício 
de 2003, de responsabilidade dos senhores Renato Coradassi (período de 01.01 a 10.07.2003 e 15.09 a 
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31.12.2003) e Ricardo Pereira dos Santos (período de 11.07., a 14.09.2003, nos termos do art. 52 II e § 2º, 
da Lei Complementar nº 84/2012. O Parecer Prévio do Tribunal de Contas dos Municípios foi aprovado por 
8 (oito) votos a favor, 1 (um) voto contra e 1 (uma) abstenção, votando a favor do Parecer do TCM os 
vereadores Elias Santana, José de Queiroz Moreira (Zeca do Bar), Marcos Amaral, Adilson Londres, Paulo 
Paiva, Isaias Conceição e Raimundo Lopes (Jagunço) e Francisco Félix de Souza. Votou contra o Parecer 
do TCM o vereador Walber Nogueira e Silva Júnior (Junior Martins). Se absteve de votar o vereador Fábio 
Souza de Araujo (Fábio do Hospital);  
 
PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO que em análise 
ao Parecer Prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará pelo 
TCM/PA, exercício de 2003, de responsabilidade dos senhores Renato Coradassi (período de 01.01 a 
10.07.2003 e 15.09 a 31.12.2003) e Ricardo Pereira dos Santos (período de 11.07., a 14.09.2003, esta 
Comissão verificou a devolução aos cofres públicos do município o valor mutante de R$ 6.310,64 (seis mil, 
trezentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), recolhido pelo ex prefeito Ricardo Pereira dos Santos 
(período de 11/07 a 14/09/2003), e que em face do exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização, terem sido verificadas irregularidades nas contas do ordenador Renato Coradassi, que 
configuram ato doloso de improbidade administrativa, opina pela REJEIÇÃO das contas da Prefeitura 
Municipal de Concórdia do Pará, no exercício financeiro de 2003 sob responsabilidade do Sr. Renato 
Coradassi (período de 01/01 a 10/07/2003 e 15/09 a 31/12/2003) e opina pela APROVAÇÃO das contas da 
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, no exercício financeiro de 2003 sob responsabilidade do Sr. 
Ricardo Pereira dos Santos (período de 11/07 a 14/09/2003). Em discussão: com a palavra o vereador 
Adilson Londres, Relator da Comissão, citando que em virtude do pagamento efetuado pelo senhor 
Ricardo Pereira, a Comissão achou por bem inocentá-lo, emitindo assim parecer para que as contas do 
seu período de exercício sejam aprovadas. Em votação o parecer da Comissão de Orçamento; aprovado 
por maioria absoluta, obtendo 8 (oito) votos a favor e 1 (um) voto contra do vereador Junior Martins, sendo 
que nesta matéria o presidente não exercerá do seu voto. 
 
PARECER Nº 19/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise do Projeto de Lei nº 27/2019 apresenta parecer favorável ao citado projeto e eu o mesmo seja 
deliberado ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
PROJETO DE LEI Nº 27/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que que estabelece diretrizes 
gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações 
e áreas de reunião de público no âmbito do Município de Concórdia do Pará, e dá outras providencias e dá 
outras providencias; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2019 de autoria do vereador Elias Santana que concede 
Título Honorífico de “Cidadã de Concórdia do Pará” a Srª. Carmem Lúcia Guimarães Santiago, pelos 
relevantes serviços prestados a este município, na área da educação. Em discussão; sem discussão. Em 
votação: aprovado por unanimidade, obtendo 10 (dez) votos a favor, dando assim origem ao Decreto 
Legislativo nº 03/2019; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2019 de autoria do vereador Elias Santana que concede 
Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. José do Amaral Silva, popularmente conhecido 
por Hulk, pelos relevantes serviços prestados a este município, na área do desenvolvimento municipal. Em 
discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade, obtendo 10 (dez) votos a favor, dando 
assim origem ao Decreto Legislativo nº 04/2019; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2019 de autoria do vereador Elias Santana que concede 
Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Paulo Sérgio Lima Costa, professor da rede 
pública de ensino escolar, pelos relevantes serviços prestados a este município, na área da educação. Em 
discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade, obtendo 10 (dez) votos a favor, dando 
assim origem ao Decreto Legislativo nº 05/2019; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2019 de autoria do vereador Francisco Félix de Souza que 
concede Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Pedro Rodrigues Matos, pelos 

mailto:camaraconcordiadopara@hotmail.com


ESTADO DO PARÁ 
                  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCÓÓRRDDIIAA  DDOO  PPAARRÁÁ  

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
       Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 225 - E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

   CEP: 68.685-000 - Concórdia do Pará – PA 

 
relevantes serviços prestados a este município, na área da agricultura e da saúde. Em discussão; sem 
discussão. Em votação: aprovado por unanimidade, obtendo 10 (dez) votos a favor, dando assim origem 
ao Decreto Legislativo nº 06/2019; 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2019 de autoria do vereador Elias Santana que concede 
Título Honorífico de “Cidadão de Concórdia do Pará” ao Sr. Oziel Souza da Silva, Presbítero da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, pelos relevantes serviços prestados a este município, na área espiritual e 
social. Em discussão; sem discussão. Em votação: aprovado por unanimidade, obtendo 10 (dez) votos a 
favor, dando assim origem ao Decreto Legislativo nº 07/2019 

 
 

 

 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 05 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 

 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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