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PAUTA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 8º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 15/12/2020.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

Pareceres das comissões competentes da Casa apresentado parecer aos projetos de leis em pauta. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
PARECER EM CONJUNTO da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis juntamente com a 
Comissão de Direitos Humanos que após estudo e análise do Projeto de Lei nº 37/2020 proposição visa 
instituir no âmbito municipal, o Programa Família Acolhedora na Família Extensa para atender as 
disposições do art. 227, caput, e seu §3°., inciso VI, e §7° da Constituição Federal, como parte integrante 
da politica de atendimento a criança e ao adolescente, que visa propiciar o acolhimento familiar de crianças 
e adolescentes, na „Família Extensa, afastados do convívio familiar por determinação judicial, com os 
seguintes objetivos: I - Reconstrução de vínculos familiares e comunitários; II - Garantia do direito a 
convivência familiar e comunitária; III - oferta de atenção especial as crianças e adolescentes, bem como 
as suas famílias, através de trabalho psicossocial em conjunto com as demais politicas sociais, visando 
preferencialmente o retorno da criança e do adolescente de forma protegida a família de origem; IV - 
Rompimento do ciclo da violência e da violarão de direitos em famílias socialmente vulneráveis; V - 
Inserção e acompanhamento sistemático na rede de serviços, visando a proteção integral da criança e/ou 
adolescente e de sua família; VI - Contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e adolescentes 
com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a reintegração familiar. As comissões 
apresentam parecer favorável pela aprovação do citado projeto, mas apresentam também Emenda Aditiva 
para que visando resguardar a família acolhedora no quesito de segurança. Em discussão; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes; 
 
EMENDA ADITIVA Nº 02/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 37/2020, solicitando para que seja acrescentado 
parágrafo único no artigo 5º com a seguinte redação: Parágrafo Único – “O município de Concórdia do 
Pará fará parcerias com a Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público a fim de garantir a proteção e a 
garantia da integridade física, moral e psicossocial aos membros da família acolhedora, ou extensa”. Em 
discussão: com a palavra o vereador Coco, que faz uma explanação acerca de todo o processo de 
acolhimento familiar, fazendo assim justificativa a emenda apresentada. Em votação a emenda; aprovada 
por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 37/2020 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre o Programa 
Família Acolhedora na Família Extensa, conforme artigo 227 da Constituição Federal e artigos 4º, 25 e 101 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando propiciar o acolhimento de crianças e adolescentes 
afastados do convívio familiar por decisão judicial. Em discussão; com a palavra o vereador Coco, que se 
ressalta sobre a importância da aprovação deste projeto para o município, relembrando que essa era uma 
cobrança que o ministério publico vinha fazendo desta Casa de Leis, e que agora com o projeto aprovado, 
o mesmo vai para o executivo para ser fazendo em seguida defesa ao citado projeto. Em votação o 
projeto; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER EM CONJUNTO da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização juntamente com a 
Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis ao projeto de Lei nº 40/2020 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 2021 (LOA 2021), sendo que as comissões apresentam parecer favorável ao citado 
projeto e que o mesmo seja submetido na integra ao plenário para votação, ressalvado a Emenda Aditiva 
apresentada. Em discussão; sem discussão; em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 40/2020 que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município 
de Concórdia do Pará para o exercício financeiro de 2021 (LOA 2021), contendo as seguintes emendas 
aditivas; Acrescente-se onde couber: – Recurso de Emenda Parlamentar para a construção do novo prédio 
da Câmara Municipal no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais); Acrescentar na Área da Saúde; 1 
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– Realização do Processo Seletivo para ACS e realização de estudos para a criação e cobertura de novas 
áreas; – Remanejamento de Recursos financeiros para a construção de um ESF no Bairro Cristo 
Libertador; Acrescentar na Área da Educação;  1 – Remanejamento de recursos financeiros para 
construção de uma Creche ou   Escola no Bairro Mário Couto. 2 -  implantação de 1 (um) polo de ensino 
médio na região sentido Tomé-Açu e construção de uma escola com estrutura condizente; Acrescentar na 
Área Social; 1- Aquisição de um ônibus adaptado para a Secretaria Municipal de Assistência Social, 2– 
Aquisição de terrenos para loteamento de interesse social; Acrescentar na Área de Infra Estrutura; 
Construção ou reforma de parada de ônibus à margens da Rod. PA 140 e Rod. PA 252 nas seguintes vilas 
e comunidades; km 12, km 10, km 08, km 06, Trevo, Arapiranga (rodovia), Galho Grande, Galileia, Galho, 
São Benedito e Curuperé; Projeto de recuperação e urbanização da totalidade do Igarapé do Onça; 
Aquisição de maquinários e equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras e Transportes. 
Acrescentar na Área da Agricultura;  1 – Criação do Fundo Municipal da Agricultura; – Aquisição de 
Máquinas e equipamentos; – Aquisição de caminhão para a SEMAGRI; – Aquisição de material para 
viveiros de produção de mudas comunitários;  - Recursos para fomentar e garantir termo de cooperação 
técnica firmado com o IFPA, para implantação de Cursos de nível médio e superior no município de 
Concórdia do Pará, (Técnico Agropecuária, Formação do Campo e Agronomia); Acrescentar na Área da 
Administração; 1 – Apoio às entidades do terceiro setor do município de Concórdia do Pará, tais como; 
Associações, Sindicatos, Institutos e etc... 2 – Reajuste salarial aos servidores públicos do município 
conforme rege o inciso X do art. 37 da Constituição Federal,  e conforme demais determinações das lei 
especificas em vigor, dentro da sua proporcionalidade. Em discussão; com a palavra o vereador Coco que 
cita que as emendas apresentadas visam aprimorar e adequar a LOA 2021 às reais necessidades da 
população municipal. Em votação as emendas apresentadas; aprovadas por unanimidade dos presentes.  
 
PROJETO DE LEI Nº 40/2020 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 2021 (LOA 2021), fixada no 
valor de R$ 119.217.190,00 (cento e dezenove milhões, duzentos e dezessete mil, cento e noventa reais), 
apresentando a seguinte composição; R$ 96.239.875,00 (noventa e seis milhões, duzentos e trinta e nove 
mil, oitocentos e setenta e cinco reais) oriundos do orçamento fiscal, e R$ 22.977.315,00 (vinte e dois 
milhões, novecentos e setenta e sete mil, e trezentos e quinze reais), oriundos do orçamento da 
seguridade social. Em discussão. Sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 22/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis ao projeto de lei nº 
45/2020, que após estudo e análise do citado projeto é de parecer favorável a aprovação do mesmo, 
devendo ser encaminhado ao plenário para deliberação. Em discussão. Sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 45/2020 de autoria do vereador Marcos Amaral que dispõe sobre a divulgação do 
serviço de disque-denúncia Nacional de violência contra a mulher, no âmbito do município de Concórdia do 
Pará, e dá outras providencias. Em discussão; Sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade 
dos presentes. 
 
PARECER Nº 23/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
dos Projetos de Lei nº 46, 47, 48 e 49/2020 é de parecer favorável pela constitucionalidade dos citados 
projetos e que os mesmos sejam encaminhados ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 10/2020 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise dos projetos de Lei nº 46, 47, 48 e 49/2020 é de parecer favorável 
pela aprovação dos citados projetos e que os mesmos sejam encaminhados ao plenário para votação. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 46/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Antonio Carlos Miranda do 
Nascimento. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
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PROJETO DE LEI Nº 47/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Antonio Carlos Miranda do 
Nascimento. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
PROJETO DE LEI Nº 48/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa da senhora Dilma Conceição Batista. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 49/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providências a pessoa do senhor Francisco Félix de Souza. Em 
discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 24/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
do Projeto de Lei nº 50/2020 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto e que o 
mesmo seja encaminhado ao plenário para votação. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI N° 50/2020 de autoria do vereador Marcos Antonio Lima do Amaral que Dispõe sobre a 
criação do Programa Concórdia do Pará Solar para estabelecer incentivos ao desenvolvimento 
tecnológico, ao uso e a instalação de sistemas de conversão e/ou aproveitamento de energia solar no 
município de Concórdia do Pará, e dá outras providências. Em discussão; sem discussão. Em votação; 

aprovado por unanimidade dos presentes.. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 15 de dezembro de 2020. 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


