
  
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

42ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 31 de maio de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 Mensagem nº 04/2017- que encaminha projeto de Lei que Cria o sistema cicloviário do Município de Belém, e dá outras 

providências 

02 Mensagem nº 05/2017- encaminha projeto de Lei que Dispõe sobre a criação de de 37 ( trinta e sete) funções gratificadas no 

grupo ocupacional Direção e Assistência Intermediária – DAÍ, classe / nível DAÍ-101.2 para atender atividades de secretaria 

de unidade escolar, na estrutura da Administração Pública Municipal direta- Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, e 

dá outras providências. 

  1ª PARTE 
Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 

 
2ª PARTE 

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

01 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 
MANTIDO O VETO EM 31.05.17

 02 1º Discussão e votação 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 
APROVADO NA 1ª DISCUSSÃO 
EM 31.05.17. 

 03 Discussão única e votação ao projeto que       
o Altera a redação dos artigos 30 e 76 da          
Resolução nº 15/92-Regimento Interno e     
dá outras providências 

Vereador 
Henrique 
Soares  

1044/17 Projeto de 
resolução  

Parecer favorável da Comissão 
de Justiça.  
Pauta em 30.05.17 
APROVADO EM 31.05.17. 

 

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 

 


