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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 16.09.2021.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFÍCIO Nº 418/2021 da Policia Civil de Concórdia do Pará em anexo Portaria nº 02/2021 informando a a 
forma de concessão de licenças, taxas e alvarás atinentes à função de policia judiciaria na cidade de 
Concórdia do Pará. 
 
REQUERIMENTOS Nº 94, 98, 99, 100, 101 de autoria de diversos vereadores desta Casa legislativa; 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
REQUERIMENTO Nº 94/2021 de autoria do vereador Enoc Conceição Galo 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 Elias Guimarães Santiago no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis 
providencie a manutenção de iluminação pública com a reposição (troca) das  iluminarias nas seguintes 
Comunidades; Comunidade Nova Conduta; Comunidade Vila União (Jauira); Comunidade Nova 
Esperança; Comunidade São Julião. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 98/2021 de autoria do vereador Jander Cley 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 Elias Guimarães Santiago no sentido de que por meio de medidas cabíveis seja 
implantada o sistema de sinal de Celular nas seguintes comunidades; Comunidade Vila do Cravo; 
Comunidade do Km 35; Comunidade do Galho; Comunidade do Jutaí; Comunidade do Arapiranga; 
Comunidade do Curuperé. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 99/2021 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 Elias Guimarães Santiago para que nos termos regimentais, seja implantado 
duas Casas da Cidadania, para a realização de emissão da Carteira de Identidade e da Carteira de 
Reservista àqueles que ainda não possuem este(s) documento(s),  sendo uma Casa no espaço urbano da 
cidade e outra ao longo da Transjutaí (Baixo Bujaru). Em votação aprovado por unanimidade dos 
presentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 100/2021 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 Elias Guimarães Santiago,  e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário 
Municipal de Obras e Transportes solicitando providencias cabíveis no sentido de que seja realizado a  
manutenção com empiçarramento e a manutenção (troca) das iluminarias das ruas que dá acesso ao 
conjunto residencial do programa  “Minha Casa Minha Vida”, e a invasão por trás do Estádio Municipal 
Amaralzão,  bairro Guadalupe, espaço urbano desta cidade de Concórdia do Pará. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes.  
 
REQUERIMENTO Nº 101/2021 de autoria do vereador Cesar Farias 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 Elias Guimarães Santiago,  no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis 
providencie a reposição (troca) de iluminarias públicas nas seguintes avenidas; Avenida Princesa Isabel 
(ao longo de sua extensão); Avenida Costa e Silva (Perímetro do bairro da Vila Nova). Em discussão; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 16/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis ao Projeto de Lei nº 
34/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que Cria novos cargos na Estruturação dos Grupos 
Ocupacionais do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipal da Administração 
Centralizada do município de Concórdia do Pará, no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras 
providencias, e ao Projeto de Lei nº 35/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que Dispõe sobre a 
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prestação de serviços Psicologia, Serviço Social, Psicopedagogo e Pedagogo nas redes públicas de 
educação básica do município de Concórdia do Pará de acordo com a Lei Federal nº 13.935/2019 e Lei nº 
9.394/96 e Institui o Plano de Cargos e Salários da categoria, e dá outras providencias. Em votação; 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 03/2021 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social ao Projeto de Lei nº 34/2021 
de autoria do Poder Executivo Municipal que Cria novos cargos na Estruturação dos Grupos Ocupacionais 
do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipal da Administração Centralizada do 
município de Concórdia do Pará, no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providencias ao 
Projeto de Lei nº 35/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que Dispõe sobre a prestação de 
serviços Psicologia, Serviço Social, Psicopedagogo e Pedagogo nas redes públicas de educação básica do 
município de Concórdia do Pará de acordo com a Lei Federal nº 13.935/2019 e Lei nº 9.394/96 e Institui o 
Plano de Cargos e Salários da categoria, e dá outras providencias e ao Projeto de Lei nº 40/2021 de 
autoria do Poder Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração dos artigos 21 e 22 da Lei Municipal nº 
343/2009, revoga a Lei Municipal nº 915/2018 e dá outras providencias. Em votação; Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 34/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que Cria novos cargos na 
Estruturação dos Grupos Ocupacionais do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipal 
da Administração Centralizada do município de Concórdia do Pará, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal e dá outras providencias, onde serão incluídos os cargos de Fonoaudiólogo e Terapeuta 
Ocupacional. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 35/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que Dispõe sobre a prestação de 
serviços Psicologia, Serviço Social, Psicopedagogo e Pedagogo nas redes públicas de educação básica do 
município de Concórdia do Pará de acordo com a Lei Federal nº 13.935/2019 e Lei nº 9.394/96 e Institui o 
Plano de Cargos e Salários da categoria, e dá outras providencias. Em votação; Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 17/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
análise dos projetos de Lei nº 36, 37, 38, e 39/2021 é de parecer favorável pela constitucionalidade dos 
citados projetos e que os mesmos sejam encaminhados ao plenário na sua integra para votação. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 09/2021 da Comissão de Política Urbana e Rural, Obras e Serviços Públicos e Meio 
Ambiente que após estudo e análise dos projetos de Lei nº 36, 37, 38, e 39/2021 é de parecer favorável 
pela aprovação dos citados projetos e que os mesmos sejam encaminhados ao plenário na sua integra 
para votação. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 36/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Rosilene do Socorro Pantoja 
Santana. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 37/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Rosimeire Assis dos Santos. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PROJETO DE LEI Nº 38/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa do senhor Eurípedes Guimarães. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PROJETO DE LEI Nº 39/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel urbano para fins 
de regularização fundiária e dá outras providencias à pessoa da senhora Dara da Silva Aires. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 18/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis ao projeto de lei nº 
40/2021. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes.  
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PROJETO DE LEI Nº 40/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração dos 
artigos 21 e 22 da Lei Municipal nº 343/2009, revoga a Lei Municipal nº 915/2018 e dá outras providencias, 
onde serão retomados os percentuais das gratificações de interiorização pelo exercício da docência em 
escola do espaço rural, bem como das gratificações pelo exercício da função de direção das unidades 
escolares do Município de Concórdia do Pará. Em votação; Aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
 

 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 16 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


