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       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

54ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 29 de junho de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 Of. nº 1148/2017 – GABS/SESMA – Informa a alteração da data de Audiência Pública da Prestação de Contas do ano de                     

2016 da SESMA, para a data de 07.08.17, às 15h, neste Poder Legislativo.  

02 Ofício nº 215/2017-GAB.PREF – informa que o projeto de Lei nº 015, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.286/17 –                     

que Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém, - IPMB e o Instituto de Assistência à                     

Saúde dos servidores públicos do Município de Belém – IASP, e informa veto parcial ao parágrafo único do art. 9º - Veto                      

08/2017 

03 Ofício nº 216/2017-GAB.PREF – informa que o projeto de Lei nº 023, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.287/17 –                     

que institui o dia Municipal do Pedestre – de autoria do Vereador Rildo Pessoa 

03 Ofício nº 217/2017-GAB.PREF – informa que o projeto de Lei nº 024, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.288/17 –                     

que institui o dia Municipal da Guarda Municipal de Belém – de autoria do Vereador Sargento Silvano 

04 Ofício nº 218/2017-GAB.PREF – informa que o projeto de Lei nº 025, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.289/17 –                     

que institui o dia Municipal do Karaté, MMA ( Arte Marcial Mista ), Judó, Taekwondo, Jiu-Jitsu e Muay-Thai no Município                    

de Belém – de autoria do Vereador Sargento Silvano. 

05 Ofício nº 219/2017-GAB.PREF – informa que o projeto de Lei nº 026, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.290/17 –                     

que institui o dia Municipal do Esportista – de autoria do Vereador Emerson Sampaio 

06 Ofício nº 220/2017-GAB.PREF – informa que o projeto de Lei nº 027, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.291/17 –                     

que institui o dia Municipal do Advogado Público – de autoria do Vereador Mauro Freitas 

07 Ofício nº 221/2017-GAB.PREF – informa que o projeto de Lei nº 030, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.292/17 –                     

que institui o dia Municipal do Representante Comercial – de autoria do Vereador Mauro Freitas 

08 Comunicado CM059331 /2017- Ministério da Educação – informando liberação de recursos para garantir a execução do                

programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

 

1ª PARTE 
Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 

 
2º 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 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 72 horas 

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 48 horas 
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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 

 

 

 


