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PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DO 7º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 04/06/2020 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 12, 13, 14, 15, 16 E 17/2020 de autoria de diversos vereadores; 
 
PROJETO DE LEI Nº 07 E 08 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio; 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2020 de autoria do vereador Deka Alves; 
 
OFICIO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE COMBATE AO CORONAVÍRUS relatando informações no 
combate ao COVID-19. 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
ENCAMINHAMENTO virtual dos Projetos de Lei nº 07 e 08/2020 e do Projeto de Resolução nº 03/2020 
para as comissões competentes da Casa para estudo e análise dos citados projetos; 
 
REQUERIMENTO Nº 12/2020 de autoria do vereador Fábio do Hospital que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito 
Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago juntamente com o Sr. Secretário Municipal de 
Saúde Alfonso Luiz Batista, no sentido de que após o primeiro atendimento médico de suspeitos de Covid-
19 mediante solicitação, os pacientes “estáveis” de grupos de risco como; idosos, hipertensos, diabéticos,, 
os que fazem tratamento de hemodiálise, cardiopatas, com morbidade, dentre outros que se incluam 
grupos de riscos elevados, sejam realizados as coletas em suas residências com todas as medidas de 
prevenção à proliferação do novo coronavírus, pelo profissional capacitado. Em discussão; sem discussão. 
Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao Requerimento, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
REQUERIMENTO Nº 13/2020 de autoria do vereador Junior Martins que solicita ao Exmº. Sr. Prefeito 
Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago para que através de medidas cabíveis elabore 
Projeto de Lei que dispõe sobre a isenção de cobrança da contribuição para custeio do serviço de 
iluminação pública para as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, no período que durar 
a pandemia do novo Coronavírus. Em discussão; com a palavra o vereador Marcos Amaral que menciona 
que este requerimento é insalubre uma vez que este requerimento já está contemplado em lei do estado. 
Após a manifestação da plenária advertindo sobre esta matéria já estar contemplado em lei estadual, o 
senhor presidente coloca o citado requerimento em votação; os vereadores conectados mesmo citando a 
contemplação da matéria em outras leis do estado, se manifestaram favorável ao Requerimento, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
REQUERIMENTO Nº 14/2020 de autoria do vereador Jagunço que solicita ao Sr. Prefeito Municipal de 
Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago e ao Secretário Municipal de Obras e Transporte, no sentido 
de que o mesmo envide os esforços necessários para que seja realizado a recuperarão da pavimentação 
asfáltica nas seguintes ruas descrito; Início da recuperação asfáltica: Rua Solon Pinheiro (trecho 
compreendido da Av. Castelo Branco até a esquina da Av. Costa e Silva; Av.  Costa e Silva (trecho 
compreendido entre a Rua Solom Pinheiro até a esquina da Rua Santa Cecilia – Bairro Pedro Pinheiro. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao 
Requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
REQUERIMENTO Nº 15/2020 de autoria do vereador Fábio do Hospital que solicita à Mesa Diretora desta 
Câmara Municipal para que dentro da legalidade, no momento em que for apresentado Projeto de Lei 
fixando os subsídios de Prefeito, vice-prefeito, Vereadores, Secretários Municipais e Chefe de Gabinete, os 
mesmos sejam congelados, permanecendo os mesmos valores atuais para a legislatura de 2021/2024. Em 
discussão; O presidente da mesa dos trabalhos usando da palavra, cita que não compete haver votação 
neste momento para tal assunto, uma vez que em breve esta casa estará colocando na pauta projeto 
pertinente aos subsídios do prefeito, vice. Vereadores e secretários municipais. Após o debate da matéria, 
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a plenária solicita para que a mesma seja retirada da pauta, por se tratar de matéria inadequada para o 
momento. A Mesa diretora atendendo o pedido da maioria da plenária retira o Requerimento nº 15/2020 da 
pauta, solicitando para que a mesma seja arquivada na secretaria da Câmara. 
 
REQUERIMENTO Nº 16/2020 de iniciativa do vereador Marcos Amaral em conjunto com os demais 
presentes na sessão virtual, solicitando ao Exmº. Sr. Deputado Estadual Carlos Bordalo (PT), juntamente 
com a Ilmª Srª Deputada Estadual Dilvanda Faro (PT) no sentido de que por meio de medidas cabíveis 
interceda junto ao Governo do Estado do Pará para a vinda da Policlínica Itinerante para o município de 
Concórdia do Pará para atender pessoas com sintomas suspeitos da COVID-19. Em discussão. Os 
vereadores se manifestaram virtualmente fazendo defesa a este requerimento que em meio as suas 
palavras foram unanimes em dizer que com a vinda da Policlínica itinerante para o nosso município, irá 
garantir o atendimento precoce, o correto diagnóstico, e realizar todos os protocolos necessários, 
atendendo assim o maior número de pessoas possível, pois apesar de todo esforço que o governo junto 
com a sociedade tem feito para conter o avanço da covid-19, os casos são crescentes. Em votação; os 
vereadores conectados se manifestaram favorável ao Requerimento, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
REQUERIMENTO Nº 17/2020 de iniciativa do vereador Marcos Amaral em conjunto com os demais 
vereadores presentes na sessão virtual, solicitando ao Exmº. Sr. Deputado Estadual Carlos Bordalo, 
juntamente com a Ilmª Srª Deputada Estadual Dilvanda Faro e o Exmº Sr. Deputado Estadual Iran Lima, 
todos da bancada do PT na ALEPA, no sentido de que por meio de medidas cabíveis seja liberado 
Emenda Parlamentar em conjunto para o município de Concórdia do Pará, e que os recursos adquiridos 
sejam transformados em abonos para os profissionais da saúde que diariamente atuam no combate ao 
novo coronavírus. Em discussão; sem discussão; em votação; os vereadores conectados se manifestaram 
favorável ao Requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
LEITURA DA PROPOSTA RECEBIDA VIRTUALMENTE, DA NOVA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DAS 
COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ PARA O TÉRMINO 
DESTE PERÍODO LEGISLATIVO; Em comum acordo com as lideranças políticas foi apresentado uma 
única proposta, composta pelos seguintes senhores vereadores; Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação de Leis - Presidente: Magnaldo Meneses de Andrade, Secretário: Isaias Conceição Nazaré, 
Relator: Francisco Félix de Souza, Suplentes: Walber Nogueira e Silva Junior e Fábio Souza de Araújo; 
Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização, Presidente: Marcos Antonio Lima do Amaral, 
Secretário: Francisco Félix de Souza, Relator: Isaias Conceição Nazaré. Suplentes: Raimundo Ferreira 
Lopes e Antonio Edinaldo Alves de Lima; Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços 
Públicos e Meio Ambiente, Presidente: Francisco Félix de Souza, Secretário: Fábio Souza de Araújo, 

Relator: Antonio Edinaldo Alves de Lima, Suplentes: Isaias Conceição Nazaré e Marcos Antonio Lima do 
Amaral; Comissão de Educação, Cultura e Política Social, Presidente: Bruno Pastana Feio, Secretário: 

Walber Nogueira e Silva Junior, Relator: Jose de Queiroz Moreira, Suplentes: Raimundo Ferreira Lopes e 
Fábio Souza de Araújo; Comissão de Saúde e Trabalho, Presidente: José de Queiroz Moreira, 

Secretário:  Raimundo Ferreira Lopes, Relator: Marcos Antonio Lima do Amaral, Suplentes: Isaias 
Conceição Nazaré e Francisco Felix de Souza; Comissão de Direitos Humanos, Presidente: Antonio 

Edinaldo Alves de Lima, Secretário: Walber Nogueira e Silva Junior, Relator: Fábio Souza de Araújo, 
Suplentes: Bruno Pastana Feio e José de Queiroz Moreira. Em discussão a referida proposta: sem 
discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável a proposta apresentada para 
a reformulação das Comissões competentes da Casa, sendo esta proposta aprovada por unanimidade dos 
presentes na sessão virtual, tornando assim oficial a composição das Comissões Permanentes desta Casa 
Legislativa para o término desta Legislatura. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 04 de junho de 2020. 
 
 
 

 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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