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       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

43ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 05 de junho de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 Arquidiocese de Belém – Em agradecimento ao convite para participar da Sessão Especial para debater sobre a “situação                  

dos abrigos voluntários de animais domésticos no município de Belém”, de autoria do Ver. Igor Normando, o arcebispo                  

metropolitano de Belém avisa que não poderá comparecer a mesma por compromissos previamente assumidos e               

inadiáveis.  

02 Arquidiocese de Belém – Em agradecimento ao convite para participar das Sessões Especiais para debater sobre “o                 

crescimento da violência no município de Belém”, de autoria do Ver. Sargento Silvano; “a situação dos vereadores                 

ambulantes no portal da Amazônia”, de autoria do Ver. Fabrício Gama; “a precariedade dos serviços prestados pela                 

CELPA”; a celebração da Missa em homenagem à Nsa. Sra. De Fátima; homenagem e entrega de medalhas e diplomas                   

pelo “dia das mães”, o arcebispo metropolitano de Belém avisa que não poderá comparecer à mesmas por compromissos                  

previamente assumidos e inadiáveis.  

03 OF. GAB.P/PMB nº 136/2017 – Informa que a PMB faz parte da Rede das Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO e                     

foi convidada a participar do XI Encontro Anual, que ocorrerá em Enghien-les-Bains, na França, no período de 29.06 a                   

02.07.17. 

04 CM041867/2017 – FNDE – Informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa do                  

FNDE.  

05 CM041869/2017 – FNDE - Informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa do                  

FNDE. 

  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 “Institui       
o ‘Dia Municipal do seguimento     
pesqueiro’, e dá op”. 

Ver. Lulu das 
Comunidades 

967/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

02 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao Projeto que “Institui       
na Câmara Municipal de Belém, a      
Recitação do Terço Mariano e Culto      
Evangélico e dá op.” 

Ver. Mauro 
Freitas 

611/17 Projeto de 
Resolução 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

03 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao Projeto que “Declara       
de utilidade pública para o Município de       
Belém, a ONG ‘Aliança da Amazônia’, e       
dá op”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

750/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

04 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao Projeto que “Dispõe       
sobre a instituição do ‘Dia Municipal do       
Líder Comunitário’, e dá op.”. 

Ver. Toré Lima 662/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

05 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao Projeto “Concede o       
Título de ‘Cidadão de Belém’ ao Artista       
Plástico Sebastião “Sebá” Tapajós, e dá      
op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

869/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

06 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao Projeto “Institui no       

Ver. Mauro 
Freitas 

839/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 
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Calendário Oficial de Eventos do     
Município de Belém, o ‘Dia Municipal      
do Advogado Público’, e dá op.”. 

07 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao Projeto que      
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém ao Exmo.      
Senhor Dr. Alberto Antônio de     
Albuquerque Campos, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

937/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

08 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao Projeto que      
“Concede Título Honorífico de Cidadã de      
Belém à Senhora Glória Maria Ferrante      
Perez, e dá op.”. 

Ver. Celsinho 
Sabino 

877/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

10 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao Projeto que “Institui       
a data de 05 de agosto como o Dia do          
Esportista”. 

Ver. Emerson 
Sampaio 

258/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

11 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis e Cultura ao Projeto que        
“Dispõe sobre o tombamento como     
patrimônio histórico material e cultural     
do município de Belém o Evento Festa       
da Chiquita”. 

Ver. Marinor 
Brito 

1154/14 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis e Cultura. 

12 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis ao Projeto que      
“Reconhece como Patrimônio Cultural    
de Natureza Imaterial do Município de      
Belém, a Sonorização e Estilização     
Automotiva, e dá op. 

Ver. Mauro 
Freitas 

1289/16 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

13 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 Senhor Rubens da       
Costa Magno Júnior, e dá op. 

Ver. Rildo 
Pessoa 

1176/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

2ª PARTE 
01 Discussão única e votação ao Projeto que       

“Dispõe sobre o tombamento como     
Patrimônio Histórico Imaterial e    
Cultural do Município de Belém, o      
Evento Festa da Chiquita, e dá op.” 

Verª. Marinor 
Brito 

1154/14 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

02 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Reconhece como Patrimônio Cultural    
de Natureza Imaterial do Município de      
Belém, a Sonorização e Estilização     
Automotiva, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

1289/16 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 

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 
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