
  
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

52ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 27 de junho de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 Mensagem nº 06/2017 – GAB.PREF – Encaminha para apreciação e deliberação nesta Casa Projeto de Lei que “Dispõe                  

sobre a novação das dívidas consolidadas de valores acima de R$ 100.000,00 referentes às despesas reconhecidas no                 

âmbito da Administração Pública Municipal, e dá op.”. 

 

1ª PARTE 
Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 
01 Leitura dos Pareceres Favoráveis das     

Comissões de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; e Cultura ao Projeto       
que “Reconhece como Patrimônio    
Cultural de Natureza Imaterial do     
Município de Belém, o Pré-Carnaval e      
dá op.”. 

Ver. Rildo 
Pessoa 

482/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

02 Leitura dos Pareceres Favoráveis das     
Comissões de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; e Cultura ao Projeto       
que “Reconhece como Patrimônio de     
Natureza Imaterial do Município de     
Belém o Grupo Arraial do Pavulagem e       
dá op.”. 

Ver. Nilton 
Neves 

567/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

03 Leitura dos Pareceres Favoráveis das     
Comissões de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; e Cultura ao Projeto       
que “Reconhece a confecção e prática      
de empinar “Papagaio” e “Cangula”     
como Patrimônio Cultural do Município     
de Belém, e dá op.”. 

Ver. Elenilson 
Santos 

647/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
SUSPENSO POR 72h 

04 Leitura dos Pareceres Favoráveis das     
Comissões de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; e Cultura ao Projeto       
que “Reconhece como Patrimônio    
Cultural de Natureza Imaterial do     
Município de Belém, o Pinheirense     
Esporte Clube, e dá op.”. 

Ver. Marciel 
Manão 

470/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

05 Leitura dos Pareceres Favoráveis das     
Comissões de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; e Cultura ao Projeto       
que “Institui no Município de Belém a       
Semana Municipal da Música, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

1431/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

06 Leitura dos Pareceres Favoráveis das     
Comissões de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; e Cultura ao Projeto       
que “Reconhece a “Cachaça de Jambu”      
como Patrimônio Cultural do Município     
de Belém, e dá op.”. 

Ver. Dr. 
Elenilson 

938/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
SUSPENSO POR 48h. 

07 Leitura dos Pareceres Favoráveis das     
Comissões de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; e Cultura ao Projeto       
que “Institui no Município de Belém, o       
‘Dia Municipal do Ritmista’, e dá op.”. 

Ver. Fabrício 
Gama 

640/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 
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08 Leitura dos Pareceres Favoráveis das     

Comissões de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; e Cultura ao Projeto       
que “Reconhece como patrimônio    
cultural de natureza imaterial os grupos      
de quadrilhas juninas, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

917/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

09 Leitura dos Pareceres Favoráveis das     
Comissões de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; e Cultura ao Projeto       
que “Concede a Medalha de mérito      
cultural e patrimônio ao artista plástico      
Sebá Tapajós, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

841/17 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis; e Cultura. 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

10 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; ao Projeto que      
“Concede licença ao Prefeito Municipal     
de Belém , no período de 06 a 19 de          
julho para tratar assuntos particulares e      
dá op.”. 

PMB 1441/17 Projeto 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis; 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

11 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; ao Projeto que      
“Concede licença ao Vice-Prefeito no     
período de 20 a 26 de julho para tratar         
assuntos particulares e dá op.”. 

PMB 1442/17 Projeto 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis; 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

12 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; ao Projeto que “Dispõe       
sobre a inclusão no calendário oficial do       
Município de Belém o dia Municipal de       
Luta contra o encarceramento da     
juventude Negra e dá op.”. 

Ver Fernando 
Carneiro 

1443/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis; 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

13 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; ao Projeto que “Fica       
instituído no Calendário Oficial do     
Município de Belém o Dia Municipal do       
Defensor Público e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

1051/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis; 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

14 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; ao Projeto que “Institui       
a Semana Municipal de Combate ao      
Abuso Sexual de Crianças e     
Adolescentes,  e dá op.”. 

Ver.(a) Simone 
Kahwage 

791/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis; 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

15 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; ao Projeto que “Institui       
a Semana Municipal de Prevenção e      
Combate ao Tráfico de Pessoas, e      
Adolescentes,  e dá op.”. 

Ver.(a) Simone 
Kahwage 

792/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis; 
APROVADO EM 27.06.17 COM 
INVERSÃO DE PAUTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
 

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 
REJEITADO EM 27.06.17 

 

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 

 

 


