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36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 17 de maio de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

  

 1ª PARTE 
Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 

 
2ª PARTE 

RELAÇÃO DE PROCESSOS: PAUTA COLÉGIO DE LÍDERES – REUNIÃO DIA 12.04.17 
 

01 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Regulamenta o estabelecimento e    
funcionamento dos cemitérios   
particulares de animais no Município de      
Belém 

Vereador 
RILDO PESSOA 

1191/15 Projeto de Lei Retirado por Requerimento nº 
513/16. 
Pauta em 06/02/17 
SEM PARECER 
SUSPENSO POR 72H EM 
17.04.17. 

02 Discussão única e votação ao Projeto que       
Dispõe sobre a permanência de animais      
em condomínios no Município de Belém 

Vereador JOHN 
WAYNE 

557/15 Projeto de Lei Retirado por Requerimento nº 
355/17. 
Pauta em 05/04/17 
PARECER FAVORÁVEL JUSTIÇA 
SUSPENSO POR 48H EM 
19.04.17. 

03 Discussão única e votação ao Projeto que       
Dispõe sobre o transporte de animais      
domésticos no serviço municipal,    
transporte coletivo de passageiros no     
Município de Belém 

Vereador IGOR 
NORMANDO 

0152/14 Projeto de Lei Retirado por Requerimento nº 
1316/16. 
Pauta em 07/03/16 
PARECER FAVORÁVEL JUSTIÇA 
EM DISCUSSÃO- SUSPENSO 48 
HORAS 
 

04 Discussão única e votação ao Projeto que       
Dispõe sobre a aplicação do princípio da       
não violência e garantia dos direitos      
humanos no contexto de manifestações     
e eventos públicos no Município de      
Belém 

Vereador 
Fernando 
Carneiro 

1268/13 Projeto de Lei Retirado por Requerimento nº 
234/14. 
Pauta em 07/04/14 
PARECER CONTRÁRIO 
COMISSÃO DE JUSTIÇA 
SUSPENSO 48h em 26.04.17 

05 Discussão única e votação ao Projeto que       
Dispõe sobre a implantação de medidas      
de informação e proteção à gestante e       
parturiente contra a violência obstétrica     
no Município de Belém 

Vereador 
FERNANDO 
CARNEIRO 
 
 

075/17 Projeto de Lei Retirado por Requerimento nº 
293/17. 
Pauta em 03/04/17 
Sem parecer 
SUSPENSO em 26.04.17 até 
realização de Audiência Pública  

06 Discussão única e votação ao Projeto que       
Dispõe sobre 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 

1329/16 Projeto de Lei Retirado por Requerimento nº 
344/17. 
Pauta em 05/04/17 
SEM PARECER 
Suspenso por 48h em 26.04.17 

10 Discussão única e votação ao Projeto que       
Concede a Medalha e Diploma Brasão      
D’Armas de Belém ao Sr. Rodrigo      
Miranda. 

Ex-Vereador 
Orlando Reis a 
pedido do 
Ex-vereador Pio 
Netto 

1527/16 Projeto de 
Resolução 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça 
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11 Discussão única e votação ao Projeto que       

Reconhece como de utilidade Pública     
para o Município de Belém o Instituto       
Nacional de Desenvolvimento Social    
Humano – INDSH – Hospital Jean Bitar  

Vereador Igor 
Andrade 

490/17’ Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça 

12 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Dispõe sobre a tarifa social nos ônibus       
do Município de Belém 

Ver. Francisco 
Almeida - Dr. 
Chiquinho 

298/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer.  
Retirado por Req. nº 390/17. 
Pauta em 18/04/2017 

13 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Dispõe sobre o uso de massa asfáltica       
produzida com borracha de pneus     
inservíveis na pavimentação e    
recapeamento das vias públicas no     
Município de Belém 

Ver. Nilton 
Neves 

095/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer.  
Retirado por Req. nº 391/17. 
Pauta em 18/04/2017 

14 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Estabelece normas de mensuração de     
tarifas e visibilidade das formas de      
pagamento em estacionamento de    
veículos  

Ver. Amaury da 
APPD 

164/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer.  
Retirado por Req. nº 392/17. 
SUSPENSO POR 48H EM 
08.05.17. 
Pauta em 18/04/2017 

15 Discussão única e votação ao Projeto que       
Dispõe sobre medidas de prevenção e      
combate ao abuso sexual de mulheres      
nos meios de transporte coletivo no      
âmbito da cidade de Belém 

Vereadora 
Simone 
Kahwage 

200/17 Projeto de Lei Retirado por Requerimento nº 
360/17.  
Projeto sem Parecer 
Pauta em 17.04.17. 
 

16 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Reconhece como de Utilidade Pública     
para o Município de Belém, a Associação       
Confraria Amigos do Jipe, e dá op.”. 

Ex-Ver. Raul  
Batista 

1349/16 Projeto de  
Decreto 
Legislativo 

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

 17 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Declara o conjunto edificado do     
memorial dos povos como patrimônio     
cultural de natureza material e imaterial      
do Município de Belém, e dá outras       
providências” 

Vereador Moa 
Moraes 

2019/15 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis e Cultura. 
Pauta em 02.05.17. 

 18 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Determina que seja incluído no     
calendário oficial de eventos deste     
município, o Dia do Mestre Sala, Porta       
Bandeira e Porta Estandarte de Belém, e       
dá outras providências” 

Vereador 
Henrique 
Soares 

078/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis e Cultura. 
Pauta em 02.05.17. 

 19 Discussão única e votação do Projeto que       
“Reserva vagas em creches para crianças      
em idade compatível, filhos e/ou filhas      
de mulheres vítimas de violência     
doméstica de qualquer natureza,    
estabelecida no art. 7º da Lei nº       
11.340/2006 – Lei Maria da Penha.” 

Verª. Simone 
Kahwage 

419/17 Projeto de Lei Projeto sem Parecer. 
Retirado por Req. nº 427/17. 
Pauta em 08/05/2017 

 01 Discussão única e votação do Projeto que       
“Institui a Campanha permanente de     
informação, prevenção e combate à     
depressão no Município de Belém, e dá       
op.” 

Ver. Ivanildo 
França 

445/17 Projeto de Lei Processo sem Parecer. 
Retirado por requerimento 
472/17 
Pauta em 09/05/2017 

 01 Leitura do Parecer Da Comissão de      
Justiça, Legislação e Redação de Leis ao       
Veto Integral nº 04/15 ao Projeto de Lei        
nº 045, de 12.05.15, que “Pune toda e        
qualquer forma de discriminação aos     
cidadãos com formação superior ou vida      
acadêmica regular em cursos autorizados     
pelo Ministério da Educação, nas     

PMB 1049/15 Veto  Parecer para deliberação em 
Plenário 
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modalidades de ensino a distância ou      
semipresencial, e dá op.”, de autoria do       
Ex-Ver. Abel Loureiro. 

 02 Leitura do Parecer Da Comissão de      
Justiça, Legislação e Redação de Leis ao       
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 047/15,        
que “Reconhece como Patrimônio    
Cultural da Cidade de Belém a Procissão       
do ‘Círio de Nossa Senhora de Nazaré’, e        
dá op.”, de autoria do Ex-Ver. Victor       
Cunha. 

PMB 1048/15 Veto Parecer para deliberação em 
Plenário 

 03 Leitura do Parecer Favorável da Comissão      
de Justiça, Legislação e Redação de Leis       
ao Projeto que “Concede o Título      
Honorífico de Cidadão de Belém ao      
Exmo. Sr. Giuliano de Jesus dos Santos       
Pinto”. 

Ver. Henrique 
Soares 

650/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer favorável da comissão 
de justiça. 

 04 Leitura do Parecer Favorável da Comissão      
de Justiça, Legislação e Redação de Leis       
ao Projeto que “Institui no município de       
Belém, o Dia Municipal do Terço dos       
Homens, e dá op.” 

Ver. Mauro 
Freitas 

570/17 Projeto de Lei Parecer favorável da comissão 
de justiça. 

 05 Leitura do Parecer Favorável da Comissão      
de Justiça, Legislação e Redação de Leis       
ao Projeto que “Concede a Medalha de       
Mérito Cultural e Patrimônio de Belém, à       
Sra. Ionete da Silveira Gama (Dona      
Onete), e dá op.” 

Ver. Mauro 
Freitas 

952/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer favorável comissão de 
justiça. 

 
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 

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      

Ex-Ver. Orlando  
Reis 

889/16 Proj. de Lei PARECER FAVO 
COMISSÃO DE JU  
– RETIRADO POR 
SEM CONSENSO 
SUSPENSO POR 
EM 14.02.17 
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de passageiros em veículos de aluguel a       
taxímetro’, e dá op.” 

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

05 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 

06 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. 

 

 

 

 


