
  
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

BELÉM, 03 de abril de 2017. 

         EXPEDIENTE  

 ASSUNTO 

 

  1ª PARTE 
Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 
01 Leitura do Projeto que “Institui o      

Programa ‘Escola Livre’ no âmbito do      
Sistema Municipal de Ensino de Belém”. 

Ver. Fernando  
Carneiro 

1307/16 Projeto de Lei Projeto sem Parecer. 

02 Leitura do Projeto que “Dispõe sobre a       
implantação de medidas de informação     
e proteção à gestante e parturiente      
contra a violência obstétrica no     
Município de Belém”. 

Ver. Fernando  
Carneiro 

075/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer. 

03 Leitura do Projeto que “Assegura aos      
idosos no transporte coletivo Municipal     
o desembarque entre as paradas     
obrigatórias (ponto de ônibus) e dá      
op.”. 

Ver. Fernando  
Carneiro 

084/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer. 

04 Leitura do Projeto que “Assegura a      
pessoas do gênero feminino no     
transporte coletivo Municipal o    
desembarque entre as paradas    
obrigatórias (ponto de ônibus) e dá      
op.”. 

Ver. Fernando  
Carneiro 

085/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer. 

05 Leitura do Projeto que “Dispõe sobre a       
obrigatoriedade de inserir nas obras     
localizadas no Município de Belém a      
informação sobre arborização e    
replantio de árvores”. 

Ver. Fernando  
Carneiro 

086/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer. 

06 Leitura do Projeto que “Dispõe sobre a       
denominação de logradouros e prédios     
públicos sob o domínio ou gestão      
municipal, em coerência com os valores      
democráticos”. 

Ver. Fernando  
Carneiro 

087/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer. 

07 Leitura do Projeto que “Institui incentivo      
fiscal para a empresa que contratar      
travestis, transexuais ou transgêneros, e     
dá op.”. 

Ver. Fernando  
Carneiro 

147/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer. 

08 Leitura do Projeto que “Reconhece como      
de Utilidade Pública para o Município      
de Belém, o Terreiro de Umbanda Pai       
Jacó e Arranca-Toco, e dá op.”. 

Ver. Fernando  
Carneiro 

249/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer. 

 
2ª PARTE 

RELAÇÃO DE PROCESSOS: PAUTA COLÉGIO DE LÍDERES – 2015 
VEREADOR MOA MORAES 

 

01 051/13 Projeto de emenda a Lei Orgânica de Belém, garantindo o pagamento do            

Imposto Predial Territorial e Urbano – IPTU, somente aos contribuintes          

que sejam em suas moradias beneficiados efetivamente por melhorias em          

infraestrutura urbana de qualidade. 

PAUTA 27.05.13 
SUSPENSO POR 48H. 

  
  
 

VEREADOR DR. CHIQUINHO 
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02 842/15 Projeto de Emenda que altera o artigo 146 e acrescenta o inciso XVII, da              

Lei Orgânica do Município de Belém, criando a isenção Estudantil (passe           
livre) no sistema municipal de transporte coletivo aqüaviário de Belém 
SUSPENSO POR 72h 

Comissão de Justiça 
Diligência ao autor - 
15.10.15 
SUSPENSO POR 48H. 

  
PROJETOS SEM CONSENSO REUNIÃO COLÉGIO DE LÍDERES DIA -11/08/16 

03 Discussão única e votação, com dispensa de       
interstício do Projeto que “Dispõe sobre regras       
de segurança nos transportes alternativos –      
Vans que circulam no Município de Belém, e        
dá op.”. 

Ver. Mauro  
Freitas 

232/16 Proj. de Lei SEM PARECER 
RETIRADO POR R
SEM CONSENSO 
SUSPENSO POR 
EM 13.02.17. 

04 Discussão única e votação, com dispensa de       
interstício ao Projeto que “Altera e consolida,       
acresce e atualiza dispositivos das Leis nº       
8.537, de 22.06.06; nº 8.910, de 19.03.12 e nº         
8.961, de 14.12.12, ‘sobre normas para a       
execução de serviços de transporte individual      
de passageiros em veículos de aluguel a       
taxímetro’, e dá op.” 

Ver. Orlando Reis 889/16 Proj. de Lei PARECER FAVO 
COMISSÃO DE JU  
– RETIRADO POR 
SEM CONSENSO 
SUSPENSO POR 
EM 14.02.17 

05 Discussão única e votação, com dispensa de       
interstício ao Projeto que Altera a Lei nº 8.622,         
de 07 de janeiro de 2008, que Altera a Lei          
8.500, que “Dispõe sobre a construção e       
funcionamento de postos revendedores dos     
combustíveis automotores – PRCA “ 

Ver. Luis Pereira 705/14 Projeto de Lei Parecer fav 
justiça e Transpor
SEM CONSENSO 
SUSPENSO POR 
EM 14.02.17. 

 
2ª PARTE-PROJETOS DE CONSENSO REUNIÃO COLÉGIO DE LÍDERES DIA -24/11/16 

06 Discussão única e votação do Projeto que       
“Dispõe sobre a isenção da taxa de       
estacionamento a usuários que comprovem     
compras efetuadas no valor correspondente a,      
pelo menos, dez vezes o valor da taxa de         
estacionamentos em shopping centers no     
Município de Belém, e dá op.” 

Vereadora 
Marinor Brito 

100/16 Projeto de lei  Retirado por 
requerimento e 
apreciado como 
consenso na reunião do 
dia 24.11.2016 

EM DISCUSSÃO. 

 
2ª PARTE-PROJETOS SEM CONSENSO REUNIÃO COLÉGIO DE LÍDERES DIA -24/11/16 

07 Discussão única e votação 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 48 

 
2ª PARTE-PROJETOS REUNIÃO COLÉGIO DE LÍDERES DIA -20/02/17 

09 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Dispõe sobre a alteração do parágrafo único       
do art. 1º da Lei nº 8.360 de 09 de setembro           
de 2004, que alterou a Lei nº 7.768/95 que         
“Estabelece normas quanto a circulação de      
veículos motorizados na ilha de Cotijuba e dá        
op. 

Ver. Mauro 
Freitas 
SEM CONSENSO 

036/15 Projeto de Lei Retirado por  

402/15 

(SEM PARECER) 

Pauta em 03/08/

SUSPENSO POR 

EM 13.03.17. 

 


