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       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

50ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 21 de junho de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

     1ª PARTE 
Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 

 
2ª PARTE 

01 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 

02 Discussão única e votação 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. 
Suspenso 72 horas 

03 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Fica instituído no Calendário Oficial do      
Município de Belém o “Dia Municipal do       
Guarda Paroquial, e dá outras     
providências” 

Igor Andrade 1080/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça. 
APROVADO EM BLOCO E 
SIMBÓLICO EM 21.06.17. 

04 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha ‘Organizações    
Rômulo Maiorana” ao PROGRAMA    
LIBERAL NA ESCOLA, e dá outras      
providências” 

Celsinho 
Sabino 

037/17 Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça. 
APROVADO EM BLOCO E 
SIMBÓLICO EM 21.06.17. 

05 “Institui o Dia Municipal da Marcha       
Contra as Drogas em Belém, e dá outras        
providências, e dá outras providências” 

Marciel 
Manão 

300/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça. 
APROVADO EM BLOCO E 
SIMBÓLICO EM 21.06.17. 

06 Discussão única e votação ao Projeto que       
Reconhece como de Utilidade Pública a      
Associação Beneficente de Assistência    
Hospitalar – Pro-Saúde e dá outras      
providências 

Vereador 
Mauro Freitas 

1304/17 Projeto de Lei  Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça 

 

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 

 

 

 


