
  
Estado do Pará   

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

02ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

BELÉM, 07 de fevereiro de 2017. 

         EXPEDIENTE  

 ASSUNTO 

 

  1ª PARTE 
Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 

  

2ª PARTE 
RELAÇÃO DE PROCESSOS: PAUTA COLÉGIO DE LÍDERES – 2015  

SEM CONSENSO – POR ORDEM CRONOLÓGICA 
 

Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 

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 

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. 

  
                    PAUTA COLÉGIO DE LÍDERES 2016 - DELIBERADA EM 23.06.2016 

SEM CONSENSO  
01 Discussão única e votação, com dispensa de       

interstício ao Projeto, que “Institui no âmbito       

do Município de Belém o Programa de       

Prevenção à Mortalidade Materna, o Comitê e       

Vigilância a Mortalidade Materna”, e dá outras       

providências. 

Verª. SANDRA  

BATISTA 

0549/13 Projeto de Lei Parecer Contrário da   

Comissão de Justiça nº    

938/2013 – Pauta em    

18/11/13. 

PARECER CONTRÁRIO  

FOI APROVADO,  

PROJETO FOI  

REJEITADO EM  

07.02.17 

02 Discussão única e votação, com dispensa de       

interstício do Projeto que “Institui o Programa       

Bolsa Trabalho no Município de Belém, e dá        

outras providências 

Verª. IVANISE  

GASPARIM 

0203/13 Projeto de Lei Req. 669/13) – SEM    

PARECER – pauta em    

05/08/13 

O PROJETO FOI   

REJEITADO EM  

07.02.17. 

03 Discussão única e votação, com dispensa de       

interstício do Projeto, que “Cria o Programa       

Municipal de Educação Professor do Ano”, e       

fixa outras providências 

Ver. MIGUEL  

RODRIGUES 

0165/14 Projeto de Lei SEM PARECER  

Requerimento nº  

389/2014 Pauta em   

14/10/14 

04 Discussão única e votação ao Projeto que       

“Altera a Lei 7.752/95, que dispõe sobre a        

obrigatoriedade do uso do cinto de segurança       

pelos ocupantes dos bancos dianteiros dos      

automóveis que circulam pelo Município de      

Belém”. 

Ver(a). Meg 1025/15 Projeto de Lei Parecer Contrário da   

Comissão de Justiça –    

retirado por  

requerimento (  

recurso). 
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05 Discussão única e votação ao Projeto que       

“Dispõe sobre a cassação da inscrição      

municipal, alvará de funcionamento ou     

qualquer outra licença municipal de Belém, a       

qualquer empresa que faço uso direto ou       

indireto de trabalho escravo ou em condição       

análoga.” 

Ver. Abel Loureiro 2446/15 Projeto de Lei  Parecer Contrário da   

Comissão de Justiça –    

retirado por  

requerimento (  

recurso). 

06 Discussão única e votação ao Projeto que       

“Torna obrigatória avaliação médica para     

avaliação de aulas de educação física nas       

escolas da rede municipal”. 

Ver. Gleisson  

Oliveira 

132/16 Projeto de Lei Parecer Contrário da   

Comissão de Justiça –    

retirado por  

requerimento/ recurso 

 

2ª PARTE-PROJETOS DE CONSENSO REUNIÃO COLÉGIO DE LÍDERES DIA -11/08/16 

01 

 
Discussão única e votação ao projeto que       
Acrescenta o Inciso IX ao parágrafo 1º do art.         
71, acrescenta seção X, art. 98 e parágrafo        
único no título V do Regimento Interno da        
Câmara Municipal de Belém, e dá op. 

Verª. Sandra 
Batista 

220/15 Proj. de 
Resolução 

Sem Parecer 
Retirado das Comissões   
através do Req.   
nº395/16 
Pauta em 01.08.16 
 

02 Discussão única e votação, com dispensa de       
interstício ao Projeto que “Altera a Lei nº 8.741,         
de 11.05.10, que ‘Dispõe sobre a implantação,       
no município de Belém, do Sistema de       
Transporte de aluguel, de passageiros, de      
caráter individual, denominado ‘Moto-táxi’, o     
sistema de entrega de mercadorias e em       
serviços comunitários de rua, denominados de      
‘Moto-boy’ e o serviço de entrega e coleta de         
pequenas cargas, mediante a utilização de      
motocicletas, denominado ‘Moto-frete’, através    
da prestação remunerada de serviços de      
motocicletas’, e dá op.”  
 

Ver. Orlando Reis 261/16 Proj. de Lei PARECER FAVORÁVEL  
COMISSÃO DE JUSTIÇA   
– RETIRADO POR REQ.  
CONSENSO 

03 Discussão única e votação, com dispensa de       
interstício ao Projeto que “Concede a Medalha       
Condecorativa Brasão D´ármas de Belém, ao      
Sr. Helder Sidney dias Cabral Junior 

Ver. ORLANDO 
REIS- a pedido do 
Vereador JOHN 
WAYNE 

1462/16 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da 
Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação 
de Leis. 

04 Discussão única e votação, com dispensa de       
interstício ao Projeto que “Concede a Medalha       
Condecorativa Brasão D´ármas de Belém, a      
Sra. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA      
BITTENCOURT 

Ver. ORLANDO 
REIS 

1465/16 
 
 

Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da 
Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação 
de Leis. 

 05 Leitura do Parecer Favorável da Comissão de       
Justiça, Legislação e Redação de Leis ao Projeto        
que “Concede a Medalha Condecorativa Brasão      
D’Armas de Belém, à Sra. Dra. NADJA NARA        
COBRA MEDA, e dá op.” 

Ver. Orlando Reis 1514/16 Projeto de  
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da   
Comissão de Justiça,   
Legislação e Redação   
de Leis. 

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

01 Discussão única e votação, com dispensa de       

interstício do Projeto, que “Dispõe sobre a       

obrigatoriedade de identificação de    

passageiros de Taxi no Município de Belém”, e        

dá outras providências 

Ver. MIGUEL  

RODRIGUES 

928/14 Projeto de Lei Sem parecer  

Requerimento nº  

581/2014 –pauta em   

09/09/2014 
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02 Discussão única e votação, com dispensa de       

interstício do Projeto que “ Cria , em caráter         

experimental o Programa de restrição ao      

trânsito de veículos automotores no Município      

de Belém 

Ver. MIGUEL  

RODRIGUES  

 

115/09 Projeto de Lei Com. de Justiça req. nº     

189/10,e 501/14 Pauta   

em 16/06/14 

 

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 REQ. 
SEM CONSENSO 

04 Discussão única e votação, com dispensa de       
interstício do Projeto que “Dispõe sobre as       
condições e as exigências necessárias ao      
adequado exercício da optometria e atividades      
conexas em estabelecimentos óticos sediados     
no Município de Belém, e dá op.” 

Verª. Meg. 236/16 Proj. de Lei SEM PARECER  
 RETIRADO POR REQ.  
SEM CONSENSO 

05 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 FAVORÁVEL  
COMISSÃO DE JUSTIÇA   
– RETIRADO POR REQ.  
SEM CONSENSO 

06 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 favorável  
justiça e Transporte 
SEM CONSENSO 

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

 
01 

Discussão única e votação ao Projeto que       
“Obriga a instalação de leitores de impressão       
digital na entrada das agências bancárias do       
Município de Belém” 
( Obs  Fazer emenda para 180 dias ) 

Ver. Raul Batista 104/11 Projeto de Lei Parecer Favorável nas 
Comissões de Justiça, 
Legislação e Redação 
de Leis; Indústria e 
Comércio, e Economia 
e Finanças 
Pauta em 14/09/15 

02 Discussão única e votação do projeto que       
concede isenção da taxa de estacionamento a       
usuários em estacionamento 

Vereadora 
Marinor Brito 

100/16 Projeto de lei  Retirado por 
requerimento e 
apreciado como 
consenso na reunião do 
dia 24.11.2016- Pauta 
em 28.11 

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

01 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 

 02 Leitura do projeto que Dispõe sobre doulas       
durante o trabalho de parto e pós parto,        
imediato nas maternidades, casas de parto e       
estabelecimentos hospitalares congêneres do    
Município de Belém 

Ver. Fernando 
Carneiro 

1271/16 Projeto de Lei Retirado por 
Requerimento 
Sem parecer 

 


