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PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DO 7º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 18/06/2020 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 19 E 20/2020; 
 
OFICIO Nº 007/2020-PMCP/ADM do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 09/2020 que 
dispõe sobre autorização para alienar imóvel urbano para fins de regularização fundiária a pedido do 
senhor Renato Dantas da Silva; 
 
PROJETO DE LEI Nº 10/2020 de autoria do vereador Bruno Pastana; 
 
PROJETO DE LEI Nº 11/2020 de autoria do vereador Junior Martins. 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 

REQUERIMENTO Nº 18/2020 de autoria do vereador Deka Alves 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 
do Bacuri – Vila Sorriso (Transjutaí), neste município de Concórdia do Pará. 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 19/2020 de autoria do vereador Marcos Amaral que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr.  Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará 
Elias Guimarães Santiago, e ao senhor Alfonso Lopes Batista, Secretário Municipal de Saúde, no sentido 
de que os mesmos por medidas cabíveis providenciem a construção de um Posto de Saúde na 
comunidade Nª. Srª do Perpétuo Socorro –Rod. PA 140, km 04, via capim, neste município de Concórdia 
do Pará. 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 20/2020 de autoria do vereador Marcos Amaral que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Ilmª Srª. Carmem Lúcia Guimarães Santiago, 
Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, no sentido de que seja criado o Conselho Municipal 
do Autismo e Transtornos de Aprendizagens de Concórdia do Pará. 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. 
 
PARECER Nº 05/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo, análise 
e parecer do projeto de lei nº 04/2020 de autoria do vereador Magnaldo Meneses é de parecer favorável 
pela constitucionalidade do citado projeto e que o mesmo seja submetido ao plenário para votação. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao parecer, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual; 
 
PARECER Nº 01/2020 da Comissão de Saúde e Trabalho, que após estudo, análise e parecer do projeto 
de lei nº 04/2020 é de parecer favorável pela aprovação do citado projeto e que o mesmo seja submetido 
ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; os vereadores conectados se 
manifestaram favorável ao parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão 
virtual; 
 
PROJETO DE LEI Nº 04/2020 de autoria do vereador Magnaldo Meneses que dispõe sobre a proibição da 
venda de determinados medicamentos sem prescrição médica no município de Concórdia do Pará. Em 
discussão; O presidente da Mesa informa que todos estão cientes da matéria em votação, e que os 
vereadores deverão se manifestar favorável ou não. Em votação; os vereadores conectados se 
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manifestaram favorável ao Projeto de lei, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na 
sessão virtual. 
 
PARECER Nº 06/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo, análise 
e parecer do projeto de lei nº 07/2020 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto e 
que o mesmo seja submetido ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; os 
vereadores conectados se manifestaram favorável ao parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 
dos presentes na sessão virtual; 
 
PARECER Nº 01/2020 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social que após estudo, análise e 
parecer do projeto de lei nº 07/2020 é de parecer favorável pela aprovação do citado projeto e que o 
mesmo seja submetido ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; os 
vereadores conectados se manifestaram favorável ao parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 
dos presentes na sessão virtual. 
 
PROJETO DE LEI Nº 07/2020 de autoria do vereador Bruno Pastana que dispõe sobre a redução no valor 
das mensalidades pertinentes a prestação de serviços educacionais na rede privada no âmbito do 
município de Concórdia do Pará, enquanto perdurarem as medidas de enfrentamento contra à pandemia 
do COVID-19. Em discussão; O presidente da Mesa informa que todos estão cientes da matéria em 
votação, e que os vereadores deverão se manifestar favorável ou não. Em votação; os vereadores 
conectados se manifestaram favorável ao Projeto de lei, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes na sessão virtual. 
 
PARECER Nº 07/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo, análise 
e parecer do projeto de lei nº 08/2020 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto e 
que o mesmo seja submetido ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; os 
vereadores conectados se manifestaram favorável ao parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 
dos presentes na sessão virtual; 
 
PROJETO DE LEI Nº 08/2020 de autoria do vereador Bruno Pastana que impede cortes de serviços 
essenciais por inadimplência durante a pandemia do novo coronavírus. Em discussão; O presidente da 
Mesa informa que todos estão cientes da matéria em votação, e que os vereadores deverão se manifestar 
favorável ou não. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao Projeto de lei, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual. 
 
PARECER Nº 08/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo, análise 
e parecer do projeto de resolução nº 03/2020 de autoria do vereador Antonio Edinaldo Alves de Lima que 
dispõe sobre a alteração da denominação do Plenário da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, esta 
comissão entende que a proposta é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa, de competência 
concorrente, onde foi verificado que o presente projeto está sendo apresentado de forma incoerente, em 
virtude de que assim estará retirando a denominação da plenária deste legislativo, que foi de autoria de um 
nobre colega desta Casa, o qual foi aprovado por unanimidade do plenário, e que apesar da legalidade do 
projeto e que o mesmo está dentro da regimentalidade, mas conforme definido acima, o voto da Comissão 
é contrário à aprovação do projeto e que o mesmo seja arquivado nos anais da Casa. Em discussão; com  
a palavra o vereador Deka Alves, que solicita para que os vereadores se sensibilizem em aprovar o seu 
projeto, fazendo assim defesa do mesmo. Com a palavra o vereador Bruno Pastana citando que não se 
trata de nenhuma disputa, e lembra que quando o mesmo exerceu o mandato interino, foi realizado uma 
sessão virtual no dia 22 de maio e naquele momento houve um consenso em se colocar o nome do 
vereador Elias Santana, sendo de iniciativa do vereador Magnaldo, acreditando que no futuro o vereador 
Magnaldo e o vereador Deka poderá criar lei homenageando o saudoso Elias Santana, pois o mesmo 
merece uma homenagem mais pública. Também usou da palavra o vereador Marcos Amaral enfatizando 
que é lamentável o conceito que está se proporcionando sobre o assunto, comentando assim sobre sua 
iniciativa de criar a lei denominando o nome atual da plenária desta Casa, após mais comentários 
agradece. A seguir o residente da Mesa coloca o parecer e votação. Os vereadores conectados se 
manifestaram, votando favorável ao parecer os vereadores Magnaldo Meneses, Bruno Pastana, Marcos 
Amaral, Raimundo Lopes, José de Queiroz e Isaias Conceição. Votaram contra o parecer os vereadores 
Deka Alves, Junior Martins, Fabio do Hospital e Francisco Félix, sendo o parecer aprovado por 6 (seis) 
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votos a favor e obtendo 4 (quatro) votos contra. O presidente da Mesa dos Trabalhos informa que 
mediante a aprovação do Parecer que concluiu pela ilegalidade proposição, em obediência ao artigo 74 no 
seu parágrafo único do Regimento Interno desta Casa de Leis, o projeto de resolução nº 03/2020 de 
autoria do nobre colega vereador Deka Alves será arquivada. 
 
PARECER Nº 09/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo, análise 
e parecer do projeto de lei nº 09/2020 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto e 
que o mesmo seja submetido ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; os 
vereadores conectados se manifestaram favorável ao parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 
dos presentes na sessão virtual; 
 
PARECER Nº 04/2020 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, que após estudo, análise e parecer do projeto de lei nº 09/2020 é de parecer favorável pela 
aprovação do citado projeto e que o mesmo seja submetido ao plenário para votação. Em discussão; sem 
discussão. Em votação; os vereadores conectados se manifestaram favorável ao parecer, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade dos presentes na sessão virtual; 
 
PROJETO DE LEI Nº 09/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Renato Dantas da Silv. Em 
discussão; O presidente da Mesa informa que todos estão cientes da matéria em votação, e que os 
vereadores deverão se manifestar favorável ou não. Em votação; os vereadores conectados se 
manifestaram favorável ao Projeto de lei, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes na 
sessão virtual. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 18 de junho de 2020. 
 
 
 

 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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