
  
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

41ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 30 de maio de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 Ofício nº 408/2017/SE-MAPA – Acusando o recebimento do Of. nº 84/2017-CMB, datado de 06/03/2017, encaminhando o                

Requerimento nº 200, de 22/02/2017, de autoria do senhor vereador Celsinho Sabino, no qual parabeniza este Ministério                 

pela operação Semana Santa , realizada na rede varejista dos Estados do Pará, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São                    

Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal e desejando que tais ações sejam realizadas com                    

regularidade.  

02 Ofício nº 715/SSL - encaminhando para conhecimento desta Casa de Lei, cópia anexa da Moção nº 60/2017, de autoria do                    

Deputado Carlos Bordalo, deferido pela Mesa Diretora desse Poder Legislativo (ALEPA) no dia 14/03/2017.  

03 Ofício nº 1098/2017 –CMDO/GMB – em resposta ao Ofício nº 190/2017 –CMB-DL, datado d 16/03/2017, encaminhando o                 

Requerimento nº 40/2017, de autoria do senhor vereador Emerson Sampaio, solicitando informações sobre os              

procedimentos adotados pela Divisão de Operações da Guarda Municipal de Belém, realizadas em dias de jogos.  

  1ª PARTE 
Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 
01 Leitura do Parecer Favorável da     

Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao projeto que altera o        
art. 57 da Lei Orgânica do Município de        
Belém e dá outras providências. 

Vereador John 
Wayne  

1115/17 Emenda a 
LOMB 

Parecer favorável da Comissão 
de Justiça.  
Pauta em 30.05.17 

02 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao projeto que o altera a         
redação dos artigos 30 e 76 da Resolução        
nº 15/92-Regimento Interno 

Vereador 
Henrique 
Soares  

1044/17 Projeto de 
resolução  

Parecer favorável da Comissão 
de Justiça.  
Pauta em 30.05.17 

2ª PARTE 

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

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 
EM DISCUSSÃO. 

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 

 


