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PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 8º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2020 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

Requerimentos nº 32, 33 e 34/2020 de autoria de diversos vereadores; 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
REQUERIMENTO Nº 32/2020 de autoria do vereador Deka Alves que depois de ouvido, o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, solicito ao Exmº. Sr Elias Guimarães Santiago Prefeito municipal de 
Concórdia do Pará e ao senhor Secretário Municipal de Agricultura a Retroescavadeira da Secretaria 
Municipal de Agricultura para realizar o trabalho de escavação de Tanques para criação de peixes e para o 
cultivo da produção agrícola, atendendo assim os agricultores na comunidade do Genipaua, município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 33/2020 de autoria do vereador Coco que depois de ouvido, o douto e soberano 
plenário e se aprovado for, solicito ao Exmº. Sr Elias Guimarães Santiago Prefeito municipal de Concórdia 
do Pará para que dentro nas medidas cabíveis providencie a reforma revitalização e adequação do 
Mercado Público Municipal de Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 34/2020 de autoria do vereador Fabio do Hospital que depois de ouvido, o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, solicito ao Exmº. Sr Elias Guimarães Santiago Prefeito municipal de 
Concórdia do Pará e ao senhor ao senhor Alfonso Luiz Batista, Secretário Municipal de Saúde, no sentido 
de que através de medidas cabíveis seja disponibilizada uma Geladeira e uma Maca para o Posto de 
Saúde da Comunidade São Francisco Xavier (Rod. PA 140-via Bujaru-Km 46) neste município de 
Concórdia do Pará. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 12/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 21/2020 apresenta parecer favorável pela aprovação do citado Projeto juntamente com 
o Plano Municipal anexo, porquanto o mesmo se encontra constitucional, legal, dentro da regimentalidade 
e boa técnica legislativa. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
PARECER Nº 06/2020 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 21/2020 apresenta parecer favorável pela 
aprovação do citado Projeto juntamente com o Plano Municipal anexo, porquanto o mesmo se encontra 
legal, dentro da regimentalidade e boa técnica legislativa. Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 21/2020 de autoria do Poder Executivo Municipal que Institui o Plano de Mobilidade 
Urbana para o Município de Concórdia do Pará/PA e dá outras providencias relacionadas, juntamente com 
o Plano Municipal em anexo. O presente projeto visa hierarquizar, dimensionar, e disciplinar as vias, 
conforme as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Urbano do Município de Concórdia do Pará, e as 
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída através da Lei nº 12.587, de 03.01.2012. O 
Projeto de Lei tem entre outros por diretrizes e objetivos; I – Estruturar e equilibrar os fluxos de tráfego da 
rede viária em conformidade com os usos lindeiros, considerando-se a sua função, localização, 
características de trafego e importância na rede viária, visando minimizar os conflitos entre a circulação e o 
uso e ocupação do solo; II – Classificar e estabelecer um sistema hierárquico das vias de circulação, 
permitindo melhor comunicação entre as várias regiões da municipalidade, desvios do tráfego de 
passagem de veículos de carga ou de passageiro, e maior segurança e fluidez de trafego aos usuários de 
modo geral. De maneira sobreposta, objetivando a compreensão dos elementos que compõem a via e 
suas dimensões, o projeto, com vistas ao desenvolvimento sustentável do Município, devem-se considerar 
as seguintes definições; – Alinhamento Predial: a linha divisória entre o lote e o espaço público; II – Espaço 
Público: área de propriedade pública e de utilização comum, destinada às vias de circulação e espaços 
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livres; III. Arruamento: conjunto de espaços públicos destinados à circulação viária e acesso aos lotes; IV. 
Caixa da Via: distância definida em projeto entre os dois alinhamentos prediais em oposição; V – Calçada: 
espaço destinado à circulação de pedestres, situado entre o alinhamento predial e o início da pista de 
rolamento; VI. Pista de rolamento: parte da via destinada a alocação de uma ou mais faixas para o tráfego 
e estacionamento de veículos; VII. Canteiro central: espaço existente entre duas pistas principais, em geral 
de sentidos opostos, de uma mesma via; VIII. Calçadão: vias destinadas exclusivamente à circulação de 
pedestres, contendo mobiliário urbano e paisagismo; IX. Ciclovias: vias segregadas fisicamente do tráfego 
motorizado geral, e destinadas exclusivamente ao tráfego de bicicletas; X. Mobilidade: facilidade de 
deslocamento, de movimento, considerando os meios de locomoção. DA EDUCAÇÃO PARA A 
MOBILIDADE; O Município deverá promover o uso adequado dos espaços urbanos por todas as 
categorias de usuários através das seguintes ações: I - aproveitar a característica cultural da população de 
atender apelos de civilidade, com campanhas educativas, para promover um melhor convívio nas vias 
públicas de todos os seus usuários, e suas particularidades; II - adotar discurso sobre o uso participativo e 
comunitário dos espaços de domínio público, como meio de racionalizar os deslocamentos de todos e 
reduzir os níveis de estresse urbano, através da viabilização de: campanhas educativas comportamentais 
e institucionais em meios de comunicação, e trabalhos e ações educativas desenvolvidas diretamente com 
os cidadãos. Em discussão o citado Projeto. Com a palavra o vereador Coco que expõe a importância da 
aprovação deste projeto para o nosso município pois com o crescimento urbano, a cidade passa por um 
processo de construção desorganizado, o trânsito é desordenado causando dificuldades na mobilidade 
urbana e alguns prejuízos. Sem contar que existe dentro desse contexto uma grande disputa por espaço 
físico entre condutores de veículos e pedestres, principalmente onde não há uma educação no transito, 
falta de sinalizações, calçadas e ruas irregulares e outros, sendo assim favorável à aprovação da matéria. 
Com a palavra o vereador Francisco Felix que também comentou sobre a importância deste projeto para a 
nossa cidade, destacando assim alguns pontos do Projeto que lhe chamou a atenção, tais como Implantar 
ponto de ônibus em lugares estratégicos para garantir a comodidade das pessoas no embarque e 
desembarque nos transportes coletivos; Garantir tarifa compatível para a população de baixa renda no uso 
do transporte coletivo; Implementar melhores condições de circulação de pedestres e de grupos 
específicos, como idosos, portadores de deficiência, crianças e gestantes; assim como também estimular o 
uso de transporte não motorizado; Implantar no Município de Concórdia do Pará o sistema de fiscalização 
e controle do trânsito nas zonas urbanas, pois com este plano esses problemas não mais existirão. A 
seguir o presidente da mesa coloca o projeto em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 13 de agosto de 2020. 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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