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

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFICIO Nº 047/2019-PMCP/ADM encaminhando o Projeto de Lei 31/2019 que dispõe sobre o 
desmembramento do anexo da Escola M.E.F Cristo Libertador, a criação da Escola M.E.F Profª Maria da 
Conceição dos Santos e dá outras providências;   
 
OFICIO Nº 036/2019-PMCP/ADM encaminhando os Projetos de Lei nº 32, 33 e 34/2019 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a Alienar imóvel urbano para fins de Regularização fundiária para Lerte de 
Oliveira Pinheiro, Marcos Vinicius Botelho chaves e Thiago Ripardo de Lima, respectivamente. 

 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
 

PARECER EM CONJUNTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO DE LEIS E 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO que após estudo e analise do Projeto de Lei 
nº 24/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município 
de Concórdia do Pará para o exercício de 2020 – LOA 2020, apresentam parecer favorável pela 
constitucionalidade da matéria, e que o citado projeto seja submetido na integra ao plenário para votação; 
 
PROJETO DE LEI Nº 24/2019 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 2020 – LOA 2020;  
 
PARECER Nº 20/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
do Projeto de Lei nº 25/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a renumeração dos 
anexos e acrescenta o § 3º no artigo 19 e altera os incisos do artigo 31 da Lei nº 343/2009 (Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração da Educação Básica Pública do Município de Concórdia do Pará e dá 
outras providencias, e do Projeto de Lei nº 26/2019 de autoria do poder executivo municipal que dispõe 
sobre a Reestruturação do Plano de Cargos e salários dos Servidores Públicos Municipal da Administração 
direta do Município de Concórdia do Pará, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providencias, 
apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os mesmos sejam submetidos na sua 
integra ao plenário;  
 
PARECER Nº 07/2019 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social, que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 26/2019, apresenta parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido 
na sua integra ao plenário para votação; 
 
PROJETO DE LEI Nº 25/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a renumeração 
dos anexos e acrescenta o § 3º no artigo 19 e altera os incisos do artigo 31 da Lei nº 343/2009 (Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração da Educação Básica Pública do Município de Concórdia do Pará e dá 
outras providencias;  
 
PROJETO DE LEI Nº 26/2019 de autoria do poder executivo municipal que dispõe sobre a Reestruturação 
do Plano de Cargos e salários dos Servidores Públicos Municipal da Administração direta do Município de 
Concórdia do Pará, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providencias.  
 
PARECER Nº 21/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
dos Projetos de Lei nº 28 e 29/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para 
fins de regularização fundiária a Francisco Soares dos Santos e Aurineide Silva de Lima, respectivamente, 
apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os mesmos sejam submetidos na sua 
integra ao plenário; 
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PARECER Nº 07/2019 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, que após estudo e analise dos Projetos de Lei nº 28 e 29/2019, apresenta parecer favorável 
pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos na sua integra ao plenário.  
 
PROJETO DE LEI Nº 28/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária a Francisco Soares dos Santos; 
 
PROJETO DE LEI Nº 29/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária a Aurineide Silva de Lima.  
 
PARECER Nº 22/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise do Projeto de Lei nº 30/2019, apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o 
mesmo seja submetido na sua integra ao plenário.  
 
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, que dispõe sobre o Código Tributário do 
Município de Concórdia do Pará, onde o art. 23, da Lei Complementar nº 245, de 30 de dezembro de 2005, 
será composto de mais um inciso, que terá a seguinte redação: “IV  - Estarão também isentos do 
pagamento do IPTU, os aposentados, pensionistas, deficientes físicos, visual, auditivo e intelectual, de 
qualquer idade, que possuam um único imóvel utilizado para sua própria moradia, com área edificada de 
até duzentos e cinquenta metros quadrados, que recebam até três salários mínimos e não sejam sócios de 
empresas com cotas ou participação igual ou superior a dez por cento, os quais ficam desobrigados a 
renovar a solicitação do benefício para os exercícios seguintes, desde que nenhuma das exigências legais 
motivadoras da isenção tenha sido alterada.". 
 

PARECER Nº 23/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
do Projeto de Lei nº 31/2019, apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo 
seja submetido na sua integra ao plenário.  
 
PARECER Nº 08/2019 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social, que após estudo e análise do 
Projeto de Lei nº 31/2019, apresenta parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido 
na sua integra ao plenário para votação.  
 
PROJETO DE LEI Nº 31/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre o 
desmembramento do anexo da Escola M.E.F Cristo Libertador, a criação da Escola M.E.F Profª Maria da 
Conceição dos Santos e dá outras providências.  
 
PARECER Nº 24/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e analise 
dos Projetos de Lei nº 32, 33 e 34/2019, apresenta parecer favorável pela sua constitucionalidade e que os 
mesmos sejam submetidos na sua integra ao plenário para votação.  
 
PARECER Nº 08/2019 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, que após estudo e analise dos Projetos de Lei nº 32, 33 e 34/2019, apresenta parecer favorável 
pela sua aprovação e que os mesmos sejam submetidos na sua integra ao plenário.  
 
PROJETO DE LEI Nº 32/2019 que autoriza o poder executivo municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária à pessoa da senhora Lerte de Oliveira Pinheiro 
 
PROJETO DE LEI Nº 33/2019 que autoriza o poder executivo municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária à pessoa do senhor Marcos Vinicius Botelho Chaves.  
 
PROJETO DE LEI Nº 34/2019 que autoriza o poder executivo municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária à pessoa do senhor Thiago Ripardo de Lima 
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Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 12 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 

 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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