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 ASSUNTO 

 

 1ª PARTE 
Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 

 
2ª PARTE 

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

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 
EM DISCUSSÃO 

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 

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 

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 

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. 

 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       

Ver. Mauro 
Freitas 

570/17 Projeto de Lei Parecer favorável da comissão 
de justiça. 
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Belém, o Dia Municipal do Terço dos       
Homens, e dá op.” 

 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. 

 
VETOS 

 
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 modalidades de ensino a      
distância ou semipresencial, e dá op.”,      
de autoria do Ex-Ver. Abel Loureiro. 

PMB 1049/15 Veto  Parecer para deliberação em 
Plenário 

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 

 
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 

 

 

 

 


