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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 7º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 12/03/2020 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 01/2020 que Cria Comissão Especial para analisar período de serviços 
prestados por servidor temporário nesta Casa Legislativa para efeito de efetivação por tempo de serviço e 
dá outras providencias; Requerimentos nº 05, 06, 07, 08, 09/2020 de autoria de diversos vereadores. 
 
REQUERIMENTOS Nº 04, 05, 06, 07, 08, 09/2020 de autoria de diversos vereadores 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
 
REQUERIMENTO Nº 04/2020 de autoria do vereador Paulo Paiva 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 através de medidas cabíveis seja implantado a instalação de 
Câmeras de Segurança (vídeo monitoramento) nas principais entradas de nossa cidade, Praça Municipal 
Gabriel Hermes, Ponto de Taxi e Mercado Municipal. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 05/2020 de autoria do vereador Fábio do Hospital que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr.  Zequinha Marinho Senador da República 
PSC/PA, no sentido de que por meio de medidas cabíveis requerendo recursos através de Emenda 
Parlamentar, para aquisição de 01 Caminhão Padronizado visando atender os pequenos produtores da 
Agricultura Familiar no Município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 06/2020 de autoria do vereador Marcos Amaral que depois de ouvido, o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Deputado Estadual Carlos Bordalo PT/PA, 
no sentido de que por meio de medidas cabíveis seja realizado em nosso município de Concórdia do Pará 
Cursos Profissionalizantes de Educação Especial para a área de autismo, transtorno de aprendizagem, e 
demais cursos relacionados a área, aos servidores públicos do nosso município. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 07/2020 de autoria do vereador Bruno Pastana que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo 
Prefeito Municipal de Concórdia do Pará e Sr. Alfonso Luiz Batista, Secretário Municipal de Saúde no 
sentido de que seja realizada a revitalização do ESF (Estratégia Saúde da Família) da Comunidade da Vila 
do Galho (Transjutaí) espaço rural, município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 08/2020 de autoria do vereador Bruno Pastana 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, juntamente com Secretário Municipal de Meio Ambiente Enoc Conceição Galo, 
no sentido de que através de medidas cabíveis seja feita a revitalização da Praça da Comunidade da Vila 
do Galho (Transjutaí) e que seja complementado com a implantação de brinquedos infantil na citada praça, 
espaço rural, neste município de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes;  
 
REQUERIMENTO Nº 09/2020 de autoria do vereador Marcos Amaral que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, que seja oficiado ao Sr, Elias Guimaraes Santiago, Excelentíssimo 
Prefeito Municipal de Concórdia do Pará e Sr. Alfonso Luiz Batista, Secretário Municipal de Saúde no 
sentido de que por meio de medidas cabíveis seja feito a implantação da prestação de serviços de 
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Psicólogo e de Assistência Social nas redes públicas de educação básica do município e dá outras 
providências. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 01/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise do Projeto de Lei nº 02/2020 é de parecer favorável pela sua constitucionalidade e que o mesmo 
seja submetido ao plenário para sua apreciação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes; 
 
PARECER Nº 01/2020 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 02/2020 é de parecer favorável pela sua 
aprovação e que o mesmo seja submetido ao plenário para sua apreciação. Em discussão; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes;  
 
PROJETO DE LEI Nº 02/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária ao senhor Calil Assad Brito e dá outras providencias. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2020 que cria Comissão Especial para analisar período de serviços 
prestados por servidor temporário nesta Casa Legislativa para efeito de efetivação por tempo de serviço e 
dá outras providencias. Em discussão; o senhor presidente informa que esta Comissão Especial funcionará 
com 3 (três) vereadores e 1 (um) servidor efetivo durante o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua 
vigência, prazo que poderá ser renovado, se necessário, por mais 30 (trinta) dias, findo os quais será 
apresentado relatório final, informando ainda que a Comissão Especial terá a seguinte composição; Paulo 
Conceição de Paiva (PT) – Vereador Presidente; Adilson da Silva Londres (MDB) – Vereador Membro; 
Raimundo Ferreira Lopes (PRB) – Vereador Membro; Orlando de Souza Mendes – Servidor Efetivo 
Membro. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes, dando assim origem a Resolução nº 
01/2020. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 12 de março de 2020. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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