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PAUTA 

04ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

BELÉM, 26 de fevereiro de 2018.         

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 MK026037056BR – SENADO FEDERAL – Comunica o envio de ofício ao Presidente da Famep, alertando sobre o risco que 

as prefeituras estão correndo de perderem suas emendas individuais que possuem pendências ou mesmo terem que 

devolver os recursos já liberados. 

02 Of. nº 030/2018 – PMB – Comunica a indicação, para a liderança do Governo, dos Srs. Vereadores: Fabrício Gama, como 

Líder; e Igor Andrade, como Vice-Líder. 

03 Of. nº 121/GABPRE/INSS – Em atenção ao Of. nº 1294-CMB-DL. 

 

1ª PARTE 

 

      

SEM MATÉRIA 

 2º PARTE 

01 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Reconhece 
a confecção e prática de empinar 
“Papagaio” e “Cangula” como 
Patrimônio Cultural do Município de 
Belém, e dá op.”. 

Ver. Elenilson 
Santos 

647/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
Suspenso  

                
02 

Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Reconhece 
a “Cachaça de Jambu” como Patrimônio 
Cultural do Município de Belém, e dá 
op.”. 

Ver. Dr. 
Elenilson 

938/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
Suspenso  

PROJETO SEM CONSENSO REUNIÃO COLÉGIO DE LÍDERES DIA -24/11/16 

01 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Fixa em 
todas as unidades de ensino do 
Município de Belém, a lotação de 
Psicólogo”. 

Marinor Brito 018/15 Projeto de Lei Requerimento nº 764/15, para 
ser incluído na Pauta 
Parecer Contrário da Comissão 
de Justiça, Legislação e redação 
de Leis. Pauta em 19/10/15 
SUSPENSO  

 2º PARTE 

01 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao projeto que Reconhece 
como de utilidade Pública para o 
Município de Belém a Associação 
Beneficente de Assistência Social e 
Hospitalar – Pro-Saúde 

Vereador 
Mauro Freitas 

1519/17 Projeto de Lei Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 
SUSPENSO  

2ª PARTE 

01 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao projeto que 
“Determina a limpeza imediata nas 
ruas de Belém, após a realização de 
maratonas, corridas, circuitos e afins, e 
dá outras providências.” 

Ver. Henrique 
Soares 

077/17 Projeto de Lei Parecer favorável da comissão 
de Justiça. 
EM DISCUSSÃO  
SUSPENSO POR 48Hs 
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02 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao projeto que “Proíbe o 
uso, por profissionais da área da saúde, 
de equipamentos de proteção 
individual fora do ambiente de 
trabalho no Município de Belém, e dá 
outras providências.” 

Vereador 
Mauro Freitas 

840/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça 
SUSPENSO POR 48Hs 

03 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao projeto que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de 
estabelecimentos que não aceitarem 
cheques ou cartões magnéticos como 
forma de pagamento, fixarem placa 
informativa, no âmbito do Município 
de Belém, e dá op. 

Vereador John 
Wayne 

913/17 Projeto de Lei Parecer favorável da Comissão 
de Justiça 
 

04 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao projeto que “Dispõe 
sobre a reserva de vagas para negros e 
índios nos concursos públicos para 
provimento de cargos efetivos e 
empregos públicos integrantes dos 
quadros permanentes de pessoal do 
Poder Executivo e de órgãos da 
Administração indireta e no âmbito do 
Poder Legislativo do Município de 
Belém.” 

Vereadora 
Marinor Brito 

1329/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça 
SUSPENSO POR 24H 

05 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade das lojas que 
comercializem ciclos e bicicletas de 
serem obrigadas a fornecer, no ato da 
comercialização, aos compradores, 
manual contendo normas de Código de 
Trânsito Brasileiro, e dá op.”. 

Ver. Igor 
Andrade 

1335/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 
 

06 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que 
“Reconhece como patrimônio cultural 
de natureza imaterial do Município de 
Belém, a ‘Marcha para Jesus’, e dá 
op.”. 

Ver(a) Simone 
Kahwage 

1356/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
FICOU SOMENTE PARA ABRIR A 
VOTAÇÃO. 
 

07 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Institui a 
Semana Municipal do Livro e do Autor 
Paraense, e dá op.”. 

Ver. Adriano 
Coelho 

1509/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 

08 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Institui a 
Medalha Defensor da Vida, e da op.” 

Ver. Adriano 
Coelho 

1622/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça  

09 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Institui a 
Semana de Orientação Profissional 
para o primeiro emprego nas escolas 
públicas municipais, e da op.” 

Ver. Gleisson 1734/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 

10 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Institui no 
calendário oficial de datas 
comemorativas do Município de 
Belém, o Dia Municipal da Mulher de 
carreira da Saúde, e dá op.” 

Ver. Gustavo 
Sefer 

1874/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça  
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11 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Dispõe 
sobre o atendimento preferencial em 
estabelecimentos comerciais, 
bancários de serviços e similares às 
pessoas inscritas no Registro Brasileiro 
de Doadores de Medula óssea.” 

Ver. Gustavo 
Seffer 

1875/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça 
 

12 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Institui no 
Município de Belém, o Dia Municipal 
da Comunidade Espanhola, e da op.” 

Ver. Mauro 
Freitas 

1885/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça  

13 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Cria a 
Semana de Educação Ambiental e do 
Desenvolvimento Sustentável nas 
escolas públicas do Município de 
Belém, e dá op.”. 

Ver. Toré Lima 2019/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 

14 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que 
“Reconhece como de Utilidade Pública 
a Associação Cidade Velha, e dá op.” 

Verª. Marinor 
Brito 

2166/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça  

15 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que 
“Reconhece como de Utilidade Pública 
para o Município de Belém, a 
Associação Amigos dos Ribeirinhos - 
AAR, e dá op.”. 

Ver. Ivanildo 
França  

2377/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

16 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade das farmácias 
ou drogarias disponibilizarem um 
bebedouro em local visível e acessível 
para clientes engolirem medicamentos 
em formato de comprimidos ou 
capsulas, evitando danos à saúde. 
Assim como, também uma placa 
informativa próxima ao bebedouro 
alertando para os danos que causam à 
saúde a ingestão de medicamentos, em 
forma de comprimidos ou cápsulas, 
sem água, e dá op.”. 

Ver. Marciel 
Manão 

2119/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

17 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Institui o 
mês de junho como junho para 
prevenção, conscientização e educação 
quanto aos malefícios do consumo de 
drogras licitas e ilícitas em Belém” 

Vereador 
Marciel  
Manão 

2337/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, legislação e redação 
de Leis. 
 

18 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Institui no 
calendário da datas comemorativas do 
Município de Belém, o dia Municipal 
do Servidor do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal Humberto Maradei 
Pereira” 

Vereador 
Gustavo Sefer 

2373/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, legislação e redação 
de Leis. 
 

19 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Institui no 
Município de Belém, o dia Municipal da 
Pesca Esportiva” 

Vereador 
Paulo 
Bengston 

2520/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, legislação e redação 
de Leis. 
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20 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Institui no 
calendário Oficial do município de 
Belém, o mês de dezembro vermelho, 
dispondo sobre conscientização e 
prevenção do HIV e demais infecções 
sexualmente transmissíveis, durante 
todo o mês e dá o.p.” 

Vereador 
Fernando 
Carneiro 

2570/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, legislação e redação 
de Leis. 
 

 

 

 

OBS: SESSAÕ ENCERRADA AS 9h26 por falta de 

quórum  


