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PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 04/03/2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

PARECER DAS COMISSÕES competentes da Casa; 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA desta Casa Legislativa que dispõe Sobre a realização de 
Reuniões Virtuais de Comissões Permanentes e de Sessões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias Virtuais na 
Câmara Municipal de Concórdia do Pará. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 

PARECER Nº 01/2021 da Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise do Projeto 
de Lei nº 01/2021 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto e que o mesmo seja submetido ao 
plenário para votação na sua íntegra. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
PARECER Nº 01/2021 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente que após 
estudo e análise do Projeto de Lei nº 01/2021 é de parecer favorável pela aprovação do citado projeto e que o mesmo 
seja submetido ao plenário para votação na sua íntegra. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 01/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir os direitos de ocupação e posse e 
compra de benfeitorias, através de desapropriação amigável e dá outras providencias. Em discussão; sem discussão. 
Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2021 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Concórdia do Pará que 
dispõe sobre a realização de reuniões virtuais de Comissões Permanentes e de Sessões Plenárias Ordinárias e 
Extraordinárias virtuais na Câmara Municipal de Concórdia do Pará, fazendo parte do Projeto entre outros, o seguinte 
texto; Art. 1º - As reuniões ordinárias de comissões permanentes presenciais, e as sessões plenárias ordinárias 
presenciais ficam suspensas até o dia 31 de março de 2021, em virtude da situação excepcional de emergência 
desencadeada pelo novo Coronavírus (COVID-19) em sua segunda onda, com variante. Parágrafo Único - O prazo 
previsto neste artigo poderá ser reavaliado, dependendo do quadro epidemiológico local, estadual e nacional, 
observadas as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º - Visando a manutenção 

das atividades legislativas, a Câmara Municipal realizará sessões plenárias ordinárias, extraordinárias e reuniões de 
comissões permanentes para deliberação de matérias, por sistema virtual, até que sejam restabelecidos os encontros 
presenciais. § 1º - Os pareceres das comissões permanentes poderão ser realizados verbalmente, sem prejuízo de 
sua apresentação por escrito. § 2º - As reuniões virtuais das comissões e as sessões plenárias virtuais ordinárias 
ocorrerão nas datas e horários regimentais, e as extraordinárias ocorrerão em dia e em hora definidos pelo Presidente 
da Câmara, utilizando-se para este fim, o aplicativo ZOOM. Com a palavra o vereador Bruno Pastana que em meio a 
suas palavras ressaltou que a iniciativa tomada por esta Mesa Diretora se faz necessário para conter o avanço do 
contágio do coronavírus, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da 
Saúde, para que se evite aglomerações de pessoas nesse período.  Os demais vereadores também usando da palavra 
destacaram o papel da Câmara em promover a sessão plenária online, como forma de manter as atividades 
parlamentares da Casa, demostrando assim serem favorável ao citado Projeto. Em continuação o senhor presidente 
coloca o Projeto de Resolução nº 02/2021 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes, 
dando assim origem a Resolução nº 02/2021 que dispõe sobre a realização de reuniões virtuais de Comissões 
Permanentes e de Sessões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias virtuais na Câmara Municipal de Concórdia do Pará.  
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 04 de março de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


