
  
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

46ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 12 de junho de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 Of. nº 495/2017 – DEPO/GABS/SEGEP – Encaminha originais assinados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária               

dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Belém, referente ao bimestre março/abril de 2017. 

02 OF. GAB. P/PMB Nº148/2017 – Solicita caráter de urgência e extraordinariamente a deliberação e apreciação da                

Mensagem nº 10/13, que “Disciplina a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento               

Urbano, como previsto no p. único do art. 199, da Lei 8.665, de 30.06.08 – Plano Diretor do Município”. 

03 Of. nº 996/2017 – GABS/SESMA/PMB – Encaminha prestação de contas do ano de 2016 da SESMA para apreciação desta                   

Casa, a qual será apresentada em Audiência Pública no dia 26.06.17, às 15h, neste Poder Legislativo. 

  1ª PARTE 
Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 
01 Leitura de Parecer da comissão de      

Justiça ao projeto que Altera dispositivos      
da Lei Orgânica do Município de Belém,       
e dá outras providências 

Ex-Vereador 
Josias Higino 

2027/15 Projeto de 
Emenda a 
LOMB 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça – retirado por req.nº 
478/17 

02 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que altera art. 47 da        
Resolução nº 15/92- Regimento Interno 

Vereador 
Mauro Freitas 

1203/17 Projeto 
Resolução 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

2ª PARTE 
01 2º 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. 
APROVADO NA 2ª DISCUSSÃO 
EM 12.06.17. 

 02 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. 
REJEITADO EM 12.06.17. 

 03 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. 
Suspenso 72 horas 

 04 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. 

 05 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 Sr.      
Marcos Aurelio Lopes de Oliveira, e dá       
op” 

Ver. Mauro 
Freitas (a 
pedido do Ver. 
Nehemias 
Valemtim) 

056/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

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 que      
“Reconhece como de Utilidade Pública     
para o Município de Belém, a      

Ver. Toré Lima 315/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis. 
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Associação de Moradores do Distrito de      
Icoaraci- AMDI, entidade de cunho     
social sem fins lucrativos, que visa      
promover a inclusão social através da      
prática de atividade esportiva. 

 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 senhor      
Alípio Jorge Rodrigues da Silva, e dá op. 

Ver. Mauro 
Freitas 

971/17 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 “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. 

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 

 

 


