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Presidenle 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09 horas e 30 
minutos da manhä, havendo número legal, o presidente da Casa vereador Bruno Pastana no 
Pequeno Expediente, invocando as bênçãos e a proteção de Deus deu início a esta sessão 
ordinária, solicitando em seguida ao vereador Jander Cley a leitura de um texto bíblico, sendo 

lido no livro de Salmos 103 vers. 1-3. Após a referida leitura o senhor presidente faz a 
verificação de quórum. Uma vez sendo informado que há quórum o senhor presidente convida 
o vereador Enoc Galo para fazer parte da mesa diretora na ausência de titular, e em 

prosseguimento solicita ao primeiro secretário a leitura da matéria em pauta que obteve os 
seguintes assuntos; Requerimento n° 24/2022; Projeto de Lei n° 08/2022; parecer das 
comissões ao PL n° 08/2022. A seguir o senhor presidente coloca sobre a mesa a ata da 
sessão anterior para apreciação dos senhores vereadores. Após a leitura da ata o senhor 
presidente coloca a ata em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos 
presentes. O senhor presidente dando início ao Grande Expediente concede a palavra aos 
senhores vereadores. Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses após os devidos 
cumprimentos que ressalta da importância desta sessão, comentando ainda que o bulling em 
épocas passadas era muito presente em meio às pessoas autistas, parabenizando assim o 
vereador Bruno Pastana pela iniciativa desta lei, citando ainda do papel das comissões 
permanentes da Casa que estudaram este projeto emitindo assim parecer favorável a sua 
aprovação com resalva de emendas apresentadas. E após mais algumas palavras o orador 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Enoc Galo que também cumprimenta os 
presentes e cita sobre a importância desta sessão, mencionando que o projeto que será 
aprovado nesta sessäo irá trazer grandes avanços na atenção a pessoas com deficiência, as 
quais poderão contar com maior apoio e dedicação por parte de seus responsáveis legais, 
fazendo assim um discurso sobre o assunto e após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Cesar Farias que após os devidos cumprimentos 
cita sobre as dificuldades que o educador enfrenta diariamente em especial em cuidar de 
alunos especiais, mencionando ainda sobre os esforços das comissões permanentes da Casa 
em elaborar seu respectivo parecer ao projeto de lei n° 08/2022, parabenizando assim a 
classe dos professores que diariamente dão o melhor de si em prol da educação 
concordiense e em seguida agradece a oportunidade. Em continuaç�o usa da palavra o 
vereador Deka Alves que após os devidos cumprimentos parabeniza todos os professores 
que trabalham com crianças especiais, citando que essa é uma conquista de todos, e após 
solicitar apoio ao seu requerimento que também está na pauta para ser votado 
agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Isaias Conceição que também 
cumprimenta os presentes em especial as mães que tem filho autista, citando que de fato é 
uma grande luta, e cita sobre este dia histórico quando em nossa cidade esta sendo realizada 
uma sessão em conscientização ao dia do autismo, fazendo em seguida faz um discurso 

orador 



Camara Mun. de Concórdia do Parf 
APROVADO. 

Em: 
ESTADO DO PARA President 

CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARA 
CNPJ 14.145.817/0001-62 Palácio Antonio Ribeiro da Silva 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n° 225- E-MAIL: camaraconcordiadoparal@hotmail.con 
CEP: 68.685-000 Concórdia do Pará - PA 

acerca da luta da conscientização do autismo em nosso município e em seguida a gradece a 

oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Jander Cley lider do governo na Câmara 

que após os devidos cumprimentos cita sobre as obras do poder executivo que estão em 

andamento em nosso município, citando ainda sobre algumas obras que estäo paradas em 

virtude de falta de recursos por parte do governo federal, e após mais algumas informaçóes 
sobre a administração municipal, cita sobre a ida da prefeita municipal a Brasília para 

participar da Marcha dos Prefeitos em busca de recursos para o nosso municipio, o orador 
parabeniza os professores que passaram por este curso profissionalizante e parabeniza o 

vereador Bruno pela apresentação deste projeto que irá beneficiar os servidores públicos que 
que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiéncia (PCD, e após mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Nelson Lisboa, líder da 

oposição na Câmara cumprimenta os presentes e faz também comentários relativo a esta 
sessão citando assim da importância da aprovação da lei que irá beneficiar servidores 
públicos que tenham sob seus cuidados pessoa com deficiência (PCD, citando assim a 
Comissão de Direitos Humanos estará apresentando emenda ao citado projeto contemplando 
também os servidores temporários que também tenham sob seus cuidados pessoas com 
deficiência, achando justo que os mesmos sejam beneficiados com a redução da jornada de 
e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em prosseguimento e não havendo 
mais pronunciamento do plenário o senhor presidente dá inicio a Ordem do Dia, solicitando ao 
primeiro secretário a leitura da matéria em pauta; Requerimento n° 24/2022 de autoria do 
vereador Deka Alves que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, 
seja oficiado a Exm. s Prefeita Municipal, de Concórdia do Pará Elisangela Paiva 
Celestino, no sentido de que através de medidas cabíveis que se proceda a instalação de 
placas de sinalização com nome das ruas, placas de limite de velocidade nos bairros e ruas 
da cidade, assim como também seja sinalizado com nome todos as vicinais de nosso 
municipio. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Parecer n° 05/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que 
após estudo e analise do Projeto de Lei n° 08/2022 é de parecer favorável pela 
constitucionalidade do citado projeto e que o mesmo seja submetido na integra ao plena rio 
desta Casa de Leis para votação. Em discussão, sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Parecer n° 01/2022 da Comissão de Direitos Humanos, que após 
estudo e analise do Projeto de Lei n° 08/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e 
que o mesmo seja submetido ao plenário desta Casa de Leis para votação, juntamente com a 
Emenda Modificativa apresentada. Em discussão; sem discussão. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes. Parecer n° 02/2022 da Comissão de Educação, Cultura e Politica 
Social, que após estudo e analise do Projeto de Lei n° 08/2022 é de parecer favorável pela 
sua aprovação e que o mesmo seja submetido ao plenário desta Casa de Leis para votação, 
juntamente com a Emenda Modificativa apresentada. Em discussão; sem discussão. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda Modificativa n° 01/2022 
apresentada pela Comissão de Direitos Humanos ao Projeto de Lei n° 08/2022, que 
acrescenta a Seção Única ao Capitulo Il do Título V da Lei Municipal n° 036, de 21 de agosto 
de 1991, (Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Município de Concórdia do Pará), e 
em conformidade com a Lei Municipal n° 242/2005 (Dispöe sobre a estruturação do plano de 
cargos e salários dos servidores públicos municipais de Concórdia do Pará), para garantir 
horário especial ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência 
(PCD), independentemente de compensação de horário, quando comprovada a necessidade. 
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Redija-se assim o § 2° do art. 147-A; § 20 "A garantia estabelecida no caput somente será 
concedida ao servidor público efetivo, comissionado ou contratado que cumprir o minimo de 4 
(quatro) horas diárias de jornada de trabalho". Em discussão; sem discussão. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda Modificativa n° 02/2022 apresentada pela 
Comissão de Educação, Cutura e Política Social ao Projeto de Lei n° 08/2022, que 
acrescenta a Seção Unica ao Capítulo ll do Titulo V da Lei Municipal n° 036, de 21 de agosto 
de 1991, (Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Município de Concórdia do Pará), e 
em conformidade com a Lei Municipal n° 242/2005 (Dispõe sobre a estruturação do plano de 
cargos e salários dos servidores públicos municipais de Concórdia do Pará), para garantir 
horário especial ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência 
(PCD), independentemente de compensação de horário, quando comprovada a necessidade. 
Redija-se assim o S 1° do art. 147-A: Art. 147-A - Será concedido horário especial com 

redução de carga horaria ao servidor público que comprovadamente tenha sob seus cuidados 
pessoas com deficiência no âmbito do cotidiano familiar, independentemente de 
compensação de horário e sem prejuízo a remuneração. Redija-se assim o § 1° do art. 147-A: 
S1°-A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) da 
jornada de trabalho semanal. Redija-se assim o § 20 do art. 147-A: § 20 A garantia 
estabelecida no caput somente será concedida ao servidor público efetivo, comissionado ou 
contratado que cumprir o minimo de 4 (quatro) horas diárias de jornada de trabalho. Redija-se 
assim o inciso ll do art. 147-D: Ill - indicação de reabilitação, se houver, devidamente 

justificada e emitida por médico especialista na área da deficiência e do tratamento cotidiano: 
Redija-se assim a alinea a) do art. 147-D: especificando os dias da semana, os horários e 
duração da reabilitação, elou tratamento contínuo com o nome completo, o número do 
registro profissional e a data, em papel timbrado da instituição em que é atendido, com o 
número do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), endereço e telefone; Redija-se 
assim a alínea b) do art. 147-D: declarando a impossibilidade de realização da reabilitação 
elou tratamento continuo em outro horário que não coincida com a jornada de trabalho do 
servidor. Redija-se assim o art. 147-E: Art. 147-E A redução da carga horária poderá ser 
consecutiva, intercalada, alternada ou escalonada, de acordo com a necessidade do servidor. 
Acrescente-se Parágrafo Unico no art. 147-H: Parágrafo Unico - Será concedido o desconto 

de 30% (trinta por cento) no pagamento do Alvará de Licença Anual ao comerciante ou 
empresário que aderir a esta lei, sendo essa adesão voluntaria e opcional. Em discussão; 
Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses que na qualidade de Presidente da Comissão 
de Educação e Cultura cita que as emendas apresentadas visa conceder maior suporte ao 
Projeto apresentado pois a redução da jornada de trabalho do servidor público cujo filho, 
conjuge, dependente ou responsável com comprometimento unicamente fisico é insuficiente 
diante do atual conceito de deficiência, que abarca os aspectos físico, intelectual, mental e 
sensorial, considerando portanto viável as emendas apresentadas. Em votação; aprovado 
por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n° 08/2022 de autoria do vereador Bruno 
Pastana Feio que acrescenta a Seção Unica ao Capítulo II do Titulo V da Lei Municipal n 
036, de 21 de agosto de 1991, (Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Municipio de 
Concórdia do Pará), e em conformidade com a Lei Municipal n 242/2005 (Dispöe sobre a 
estruturagão do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais de Concórdia 
do Pará), para garantir horário especial ao servidor público que tenha sob seus cuidados 
pessoa com deficiência (PCD), independentemente de compensação de horário, quando 
comprovada a necessidade. Rege ainda nos seus artigos e parágrafos que a reduçäo da 
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carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária, sendo que o pedido de 
horário especial deverá ser dirigido aos titulares dos órgãos ou entidades municipal que o 
autorizará através de petição por requerimento, desde que atendidos os requisitos do art. 147- 
D. que rege que o pedido de horário especial deverá ser acompanhado, entre outros, dos 
seguintes documentos: I - laudo médico que comprove a deficiência emitido ou homologado 

pela junta oficial multiprofissional; II relatório emitido por médico especialista na área da 
deficiência, em que conste a data de início, o tipo de deficiência, se passível de reversão ou 
não com os tratamentos atualmente disponíveis e a recomendação da redução da jornada de 
trabalho com os motivos da sua necessidade, na forma do art. 66-B. Em discussã; sem 
discussão. Em votação; aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta da 
Ordem do Dia, dá-se inicio à Explicação Pessoal pelo tempo restante da Sessão para a 
manifestação de Vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessão ou no 
exercício do mandato. Näo Havendo manifestação na Explicação Pessoal, o senhor 
presidente convida todos os presentes para a próxima sessão ordinária e declara que não 
havendo mais nada a tratar, estava encerrada esta sess�o, sendo o seu término ás 10 horas 
e 40 minutos, na qual além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores 
Vereadores; Antonio Edinaldo Alves de Lima (Deka Alves), Cesar de Souza Farias, Enoc 
Conceição Galo, Jander Cley da Silva Ferreira, Magnaldo Meneses de Andrade (Coco), e 
Nelson Lisboa da Silva. Estando ausente na sessão o vereador Adilson da Silva Londres, 
Vereador Jeremias Trindade Albuquerque (Jereco), e a vereadora Monica Miranda Soares 
Santana por motivos justificados. Foi lavrado a presente ata que após lida e aprovada será 
assinada pelos membros da Mesa Diretora. 

Sala das Sessões, da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 
Antonio Ribeiro da Silva em 27 de abril de 2022. 

Presidente 1 Secretário 2° Secretário 


