
 
Estado do Pará 

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

85ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 24 de outubro de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 

 ASSUNTO 

01 Cms. nº 160846; e 068337/2017 – FNDE – Informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de                    

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

02 Of. nº 0409/2017/GIGOV/BE – Comunica a liberação de recursos financeiros destinados ao Município de Belém, referente                

à execução do Programa Pró-Transporte, Modalidade Pacto de Mobilidade. 

03 Of. nº 0407/2017/GIGOV/BE – Comunica a liberação de recursos financeiros destinados ao Município de Belém, referente                

à execução do Programa CPAC II – Financiamento das contrapartidas dos contratos PAC. 

04 Of. nº 324/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Req. nº 656/2017, de autoria do Ver. Nilton Neves. 

05 Of. nº 325/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 769/2017-DL-CMB, referente ao Req. nº 799/2017, de                  

autoria do Ver. Lulu das Comunidades. 

06 Of. nº 327/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 922/2017-DL-CMB, referente aos Reqs. nº 832 e 833/2017,                   

de autoria do Ver. Fabrício Gama. 

07 Of. nº 329/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 991/2017-DL-CMB, referente ao Req. nº 873/2017, de                  

autoria do Ver. Marciel Manão. 

08 Of. nº 331/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 990/2017-DL-CMB, referente ao Req. nº 859/2017, de                  

autoria do Ver. Moa Moraes. 

09 Of. nº 333/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 986/2017-DL-CMB, referente aos Reqs. nº 852, 853, 855,                   

856, 857 e 858/2017, de autoria do Ver. Fabrício Gama. 

10 Of. nº 362/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 771/2017-DL-CMB, referente aos Reqs. nº 792 a 798/2017,                   

de autoria do Ver. Fabrício Gama. 

11 Of. nº 360/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 765/2017-DL-CMB, referente ao Req. nº 777/2017, de                  

autoria do Ver. Cleoson Souza (Bieco). 

12 Of. nº 357/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 809/2017-DL-CMB, referente aos Reqs. nº 804 e 805/2017,                   

de autoria do Ver. Lulu das Comunidades. 

13 Of. nº 354/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 741/2017-DL-CMB, referente aos Reqs. nº 734, 735 e 737 a                     

744/2017, de autoria do Ver. Fabrício Gama. 

14 Of. nº 352/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 876/2017-DL-CMB, referente ao Req. nº 825/2017, de                  

autoria do Ver. Emerson Sampaio. 

15 Of. nº 350/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 785/2017-DL-CMB, referente ao Req. nº 756/2017, de                  

autoria da Verª. Simone Kahwage. 

16 Of. nº 347/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 863/2017-DL-CMB, referente aos Reqs. nº 815 e 816/2017,                   

de autoria do Ver. Lulu das Comunidades. 

17 Of. nº 345/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 861/2017-DL-CMB, referente ao Req. nº 746/2017, de                  

autoria do Ver. Marciel Manão. 

18 Of. nº 342/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 856/2017-DL-CMB, referente aos Reqs. nº 731, 732, 758 e                    

759/2017, de autoria do Ver. Lulu das Comunidades. 

19 Of. nº 340/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 874/2017-DL-CMB, referente ao Req. nº 826/2017, de                  

autoria do Ver. Gleisson. 

20 Of. nº 338/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 868/2017-DL-CMB, referente aos Reqs. nº 809 a 812/2017,                   

de autoria do Ver. Fabrício Gama. 

21 Of. nº 336/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 818/2017-DL-CMB, referente ao Req. nº 768/2017, de                  

autoria do Ver. Emerson Sampaio. 

 

 

 

 

1ª PARTE 



 
Estado do Pará 

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
Nº Matéria Vereador Processo Projeto Observação 
01 Leitura do Parecer Favorável da     

Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Altera dispositivos da Lei      
Orgânica do Município de Belém, e dá       
op.”. 

Ver. Victor 
Dias 

2066/17 Projeto de 
Emenda à 
LOMB 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 

2º PARTE 
01 Discussão única e votação ao Projeto que       

“Reconhece a confecção e prática de      
empinar “Papagaio” e “Cangula” como     
Patrimônio Cultural do Município de     
Belém, e dá op.”. 

Ver. Elenilson 
Santos 

647/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
Suspenso 72 horas 

02 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Reconhece a “Cachaça de Jambu”     
como Patrimônio Cultural do Município     
de Belém, e dá op.”. 

Ver. Dr. 
Elenilson 

938/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
Suspenso 48 horas 

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 
SUSPENSO 48 

2º PARTE 

01 Discussão única e votação ao projeto que       
Reconhece como de utilidade Pública     
para o Município de Belém a Associação       
Beneficiente de Assistência Social e     
Hospitalar – Pro-Saúde 

Vereador 
Mauro Freitas 

1519/17 Projeto de Lei Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

02 Discussão única e votação ao projeto que       
“Reconhece como de Utilidade Pública     
para o Município de Belém, a      
Associação dos Pedagogos do Estado do      
Pará, e dá op.” 

Ver. Henrique 
Soares 

281/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 

2ª PARTE 

01 Discussão única e votação ao projeto que       
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da     
instalação de GPS nos veículos de      
transporte de resíduos sólidos (lixo     
comum e hospitalar) e limpa fossas no       
município de Belém e dá outras      
providências.” 

Ver. Mauro 
Freitas 

495/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça 
APROVADO EM 24.10.17 

02 Discussão única e votação ao projeto que       
“Determina a limpeza imediata nas ruas      
de Belém, após a realização de      
maratonas, corridas, circuitos e afins, e      
dá outras providências.” 

Ver. Henrique 
Soares 

077/17 Projeto de Lei Parecer favorável da comissão 
de Justiça. 
EM DISCUSSÃO  
SUSPENSO POR 24H 

03 Discussão única e votação ao projeto que       
“Proíbe o uso, por profissionais da área       
da saúde, de equipamentos de proteção      
individual fora do ambiente de trabalho      
no Município de Belém, e dá outras       
providências.” 

Vereador 
Mauro Freitas 

840/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça 
SUSPENSO POR 48H 
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04 Discussão única e votação ao projeto que       

“Reconhece como Patrimônio Cultural    
do Município de Belém, o Evento      
Louvor Norte, e dá outras     
providências.” 

Vereador 
Paulo 
Bengtson 

1266/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de justiça 

05 Discussão única e votação ao projeto que       
“Dispõe sobre a 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 

1329/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça 

06 Discussão única e votação ao projeto que       
“Institui o ‘Maio Amarelo’ para a      
conscientização e educação no trânsito,     
no âmbito do município de Belém.” 

Vereador 
Celsinho 
Sabino 

1587/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça 

07 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Dispõe sobre o fechamento ao tráfego      
de veículos estranhos aos moradores de      
vilas, ruas sem saída e travessas com       
características de rua sem saída”.  

Ver. Moa 
Moraes 

992/15 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 
EM DISCUSSÃO 

08 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Dispõe sobre a inclusão da tipagem      
sanguínea e do fator RH nas carteiras de        
estudantes das redes pública e privada      
de ensino do Município de Belém, e dá        
op.”. 

Ver. Nilton 
Neves 

1136/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 

09 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Reconhece como de Utilidade Pública     
para o Município de Belém a Associação       
de Lutas Mike Carvalho, e dá op.”. 

Ver. Emerson 
Sampaio 

1928/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 
 
 
 

 


