
  
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

93ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 14 de novembro de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 

 ASSUNTO 

 

1ª PARTE 

 
Nº Matéria Vereador Processo Projeto Observação 
01 Leitura do parecer favorável da Comissão      

de Justiça, Legislação de redação de      

Leis ao Projeto que “Proíbe a      

fixação ou colagens de faixas e      

cartazes e placas para divulgação de      

eventos, promoções, serviços e    

produtos de qualquer espécie,    

idéias ou pessoas em poste árvores      

abrigos de parada de ônibus e      

prédios públicos dentro dos limites     

do Município de Belém”. 

Vereador 
Gleisson 
Oliveira 

652/14 Projeto de Lei Parecer favorável da Comissão 
de Justiça 
 

02 Leitura do parecer favorável da Comissão      

de Justiça, Legislação de redação de      

Leis ao Projeto que “Revoga a Lei nº        

8831, de 04 de maio de 2011, que        

proibiu o uso de telefone celular ou       

qualquer tipo de instrumento de     

comunicação móvel á distância nas     

agências bancárias instaladas no    

Município de Belém, e dá op”. 

Vereador 
Emerson 
Sampaio 

190/17 Projeto de Lei Parecer favorável da Comissão 
de Justiça 
 

03 Leitura do parecer favorável da Comissão      

de Justiça, Legislação de redação de      

Leis ao Projeto que “ Dispõe sobre a        

obrigatoriedade de  

estabelecimentos que não   

aceitarem cheques ou cartões    

magnéticos como forma de    

pagamento, fixarem placa   

informativa, no âmbito do    

Município de Belém, e dá op. 

Vereador John 
Wayne 

913/17 Projeto de Lei Parecer favorável da Comissão 
de Justiça 
 

 

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 
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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 

 

 

1ª 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       
Beneficente 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       
“Institui a Semana Municipal de     
Educação, Conscientização e Orientação    
sobre a fissura labiopalatina, e dá op.”. 

Ver. Igor  
Normando 

1638/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão    
de Justiça e Legislação. 
APROVADO EM BLOCO E    
SIMBÓLICO EM 14.11.17. 

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 48Hs 

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 48Hs 

04 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 
SUSPENSO POR 24H 

05 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Reconhece como de Utilidade Pública     

Ver. Emerson 
Sampaio 

1928/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 
SUSPENSO POR 24H 
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para o Município de Belém a Associação       
de Lutas Mike Carvalho, e dá op.”. 

 

06 Discussão única e votação ao projeto que       
“Reconhece como de Utilidade Pública     
para o Município de Belém, o Centro de        
Apoio Missionário ‘Josete Fonseca’ –     
CAMFEJ, e dá op.”. 

Ver. Rildo  
Pessoa 

2052/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão    
de Justiça e Legislação. 
SUSPENSO POR 24H 
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07 1ª Discussão e votação ao projeto que       

“Altera Dispositivos da Lei Orgânica do      
Município de Belém, e dá op.”. 

Ver. Victor  
Dias 

2066/17 Projeto de  
Emenda à Lei   
Orgânica 

Parecer Favorável da Comissão    
de Justiça e Legislação. 
APROVADO EM 1ª DISCUSSÃO    
EM 14.11.17. 

08 Discussão única e votação ao projeto que       
“Reconhece como de Utilidade Pública     
para o Município de Belém a União dos        
Escoteiros do Brasil – Região do Pará, e        
dá op.”. 

Ver. Adriano  
Coelho 

2109/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão    
de Justiça e Legislação. 

 

 


