
  
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

55ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 01 de agosto de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 SENADO FEDERAL/SECRETARIA-GERAL DA MESA – Em atenção ao Of. nº 376/2017-CMB-DL, referente ao Req. nº 362/17,                

de autoria do Ver. Henrique Soares. 

02 Of. nº 0167/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Req. nº 349/17, de autoria do Ver. Cleoson Souza (Bieco). 

03 Of. nº 0168/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção aos Reqs. nºs 351, 352 e 353/17, de autoria do Ver. Lulu das                     

Comunidades. 

04 Of. nº 233/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 031, de 06.06.17, que “Fica instituído o Dia Municipal do                       

Profissional de Contabilidade, e dá op.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.297,                    

de 06.07.17. 

05 Of. nº 234/17 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 017, de 29.05.17, que “Declara o conjunto edificado do                      

Memorial dos Povos como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do Município de Belém, e dá op.”, de                   

autoria do Ver. Moa Moraes, foi vetado em sua íntegra, Veto nº 09/2017, encaminhado a esta Casa para apreciação. 

06 Of. nº 225/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 016, de 24.05.17, que “Dispõe sobre a permanência de                      

animais em condomínios no Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. John Wayne, foi sancionado e                   

transformado na Lei nº 9.293, de 03.07.17. 

07 Of. nº 226/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 032, de 14.06.17, que “Reconhece como de Utilidade                     

Pública para o Município de Belém, a ONG ‘Aliança da Amazônia’, e dá op.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi                     

sancionado e transformado na Lei nº 9.294, de 03.07.17. 

08 Of. nº 227/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 033, de 14.06.17, que “Reconhece como de Utilidade                     

Pública para o Município de Belém, a Associação de Moradores do Distrito de Icoaraci – AMDI, e dá op.”, de autoria do                      

Ver. Antônio Lima, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.295, de 03.07.17. 

09 Of. nº 228/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 028, de 06.06.17, que “Modifica a redação dos arts. 1º e                        

3º e adita Parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 8.449, de 08.19.05, que Institui o Dia Municipal da Liderança Comunitária, e                       

dá op.”, de autoria do Ver. Antônio Lima, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.296, de 03.07.17. 

10 Of. nº 235/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 029, de 06.06.17, que “Institui o ‘Dia Municipal do                      

segmento pesqueiro’ no Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Lulu das Comunidades, foi sancionado e                   

transformado na Lei nº 9.298, de 12.07.17. 

11 Of. nº 236/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 036, de 21.06.17, que “Fica instituído no Calendário                     

Oficial do Município de Belém, o ‘Dia Municipal do Guarda Paroquial’, e dá op.”, de autoria do Ver. Igor Andrade, foi                     

sancionado e transformado na Lei nº 9.299, de 12.07.17. 

12 Of. nº 237/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 041, de 27.06.17, que “Fica instituído no Calendário                     

Oficial do Município de Belém, o ‘Dia Municipal do Defensor Público’, e dá op.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi                     

sancionado e transformado na Lei nº 9.300, de 12.07.17. 

13 Of. nº 238/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 042, de 27.06.17, que “Institui no Município de Belém, o                       

‘Dia Municipal do Ritimista, e dá op.”, de autoria do Ver. Fabrício Gama, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.301,                     

de 12.07.17. 

14 Of. nº 239/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 043, de 27.06.17, que “Reconhece como Patrimônio                    

Cultural de Natureza Imaterial os Grupos de Quadrilhas Juninas, e dá op.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi                   

sancionado e transformado na Lei nº 9.302, de 12.07.17. 

15 Of. nº 240/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 044, de 27.06.17, que “Institui no Município de Belém, a                       

Semana Municipal da Música, e dá op.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.303,                     

de 12.07.17. 

16 Of. nº 241/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 045, de 27.06.17, que “Reconhece como Patrimônio                    

Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém, o Pinheirense Esporte Clube, e dá op.”, de autoria do Ver. Marciel                    

Manão, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.304, de 12.07.17. 

17 Of. nº 242/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 046, de 27.06.17, que “Reconhece como Patrimônio                    

Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém, o Grupo Arraial do Pavulagem, e dá op.”, de autoria do Ver. Nilton                     

Neves, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.305, de 12.07.17. 
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18 Of. nº 243/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 047, de 27.06.17, que “Reconhece como Patrimônio                    

Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém, o Pré-Carnaval, e dá op.”, de autoria do Ver. Rildo Pessoa, foi                    

sancionado e transformado na Lei nº 9.306, de 12.07.17. 

19 Of. nº 244/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 048, de 27.06.17, que “Institui a ‘Semana Municipal de                      

Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes’, e dá op.”, de autoria da Verª. Simone Kahwage, foi sancionado e                    

transformado na Lei nº 9.307, de 12.07.17. 

20 Of. nº 245/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 049, de 27.06.17, que “Institui a ‘Semana Municipal de                      

Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas’, e dá op.”, de autoria da Verª. Simone Kahwage, foi sancionado e                   

transformado na Lei nº 9.308, de 12.07.17. 

21 Of. nº 0097/2017- CEF comunica liberação de recursos para o programa Transporte Modalidade Pacto de Modalidade. 

22 Of. nº 1434/2017- PMB / Guarda Municipal de Belém- encaminha resposta ao ofício nº 212/2017-referenre requerimento                

nº 41/17 de autoria do Vereador Joaquim Campos. 

23 Veto Total nº 07/2017-ao Projeto de Lei nº 011, de 02 de maio de 2017, que Estabelece limite para cobrança de taxa nas                       

partidas de futebol profissional realizadas no âmbito do Município de Belém, e dá outras providências.- de autoria do                  

Vereador John Wayne. 

24 Of. 678/2017- GABS/SEGEP – Mensagem nº 07/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021 e dá                    

op. 
1ª PARTE 

Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 
01 Leitura do parecer da Comissão de      

Justiça, Legislação e redação de Leis ao       
Veto nº 03/;16, ao projeto de lei nº 117,         
que Institui a Avaliação Ortopédica –      
Teste de Adams- na Rede Municipal de       
ensino e dá outras providência, de      
autoria do Vereador Vandick Lima 

PMB 008/16 VETO  

02 Leitura do parecer da Comissão de      
Justiça, Legislação e redação de Leis ao       
Veto nº 03/17, ao projeto de lei nº 001,         
que Assegura a livre organização de      
grêmios estudantis nos estabelecimentos    
de ensino do Município de Belém e dá        
outras providência, de autoria do     
Vereador Igor Normando 

PMB 761/17 VETO  

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 

 

 


