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       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

51ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 26 de junho de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 OF. GAB. P/PMB Nº212/2017 – Solicita a esta Casa licença ao Chefe do Executivo Municipal para tratar de assuntos                   

particulares, no período de 06 a 19.07.17, conforme determina o art. 45, IV, LOMB; assumindo neste período, o                  

Vice-Prefeito, a Prefeitura Municipal de Belém. 

02 Of. 0195/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Of. nº 424/2017-DL-CMB, referente ao Req. nº 417/2017, de autoria                  

do Ver. Henrique Soares. 

03 Of. nº 208/2017 – GAB. PREF – Comunica que o Proj. de Lei nº 018, de 29.05.17, de autoria do Ex-Ver. Raul Batista, que                        

“Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém, a Confraria Amigos do Jipe, e dá op.”, foi sancionado e                     

transformado na Lei nº 9.281, de 20.06.17. 

04 Of. nº 210/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Comunica que o Proj. de Lei nº 019, de 29.05.17, de autoria do Ver. Henrique                     

Soares, que “Determina que seja incluído no calendário oficial de eventos deste município, o Dia do Mestre Sala, Porta                   

Bandeira e Porta Estandarte, e dá op.”, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.283, de 20.06.17. 

05 Of. nº 209/2017 – GAB. PREF – Comunica que o Proj. de Lei nº 020, de 29.05.17, de autoria do Ver. Igor Andrade, que                        

“Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém, o Complexo Hospitalar Jean Bitar integrado ao                 

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, e dá op.”, foi sancionado e transformado na Lei nº                   

9.282, de 20.06.17. 

06 Of. nº 211/2017 – GAB. PREF – Comunica que o Proj. de Lei nº 021, de 29.05.17, de autoria do Ver. Mauro Freitas, que                        

“Institui no Município de Belém, o Dia Municipal do Terço dos Homens, e dá op.”, foi sancionado e transformado na Lei nº                      

9.284, de 20.06.17. 

07 Of. nº 109/2017 – GAB/VICE-PREFEITO – Solicita licença para se ausentar deste Município, em razão de viagem                 

internacional, para as cidades de Montevidéu-URU e Buenos Aires-ARG, por interesse particular, sem ônus para o                

Município, no período de 20 a 26.06.17. 

 

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 

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 
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