
  
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

66ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 30  de Agosto de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 

 ASSUNTO 

 1ª PARTE 
      

01 Leitura do parecer da Comissão de      
Justiça, Legislação e redação de Leis ao       
projeto que concede os títulos     
honoríficos de Honra ao Mérito aos Srs. E        
Sras. CARLOS QUEIROZ, CINTIA MAGNO,     
OMAR FONSECA, OCTÁVIO CARDOSO,    
FERNANDO ARAÚJO, VERA CASTRO,    
ARNALDO TORRES, CARLA AZEVEDO,    
MAURO NETO, ANGELA BAZZONI,    
CLAYTON MATOS, MAURO   
BONNA,,GERSON NOGUEIRA,  
GUILHERME AUGUSTO SOUZA,   
GUILHERME BARRA, NILTON MACHADO    
LOBATO, MARCELO DE SOUZA    
NASCIMENTO, HAMILTON PINHEIRO DA    
COSTA JUNIOR 

Vereador 
ANTONIO 
LIMA – TORÉ 

1778/17 PROJETO DE 
DECRETO 

PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE JUSTIÇA 

02 Leitura do parecer da Comissão de      
Justiça, Legislação e redação de Leis ao       
projeto que concede a Medalha Brasão      
D´Armas de Belém ao Sr. Jader      
Fontenelle Barbalho filho 

Vereador 
Mauro Freitas 
– a pedido do 
Vereador IGOR 
NORMANDO 

1779/17 PROJETO DE 
DECRETO 

PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE JUSTIÇA 

03 Leitura do parecer da Comissão de      
Justiça, Legislação e redação de Leis ao       
projeto que concede a Medalha Brasão      
D´Armas de Belém aos Srs. Camillo      
Afonso Zahluth Centeno e Francisco     
Monteiro Melo. 

Vereador 
Mauro Freitas 
– a pedido do 
Vereador 
ANTONIO 
LIMA - TORÉ 

1780/17 PROJETO DE 
DECRETO 

PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE JUSTIÇA 

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 

VETOS E PROJETOS 

Nº Assunto Autor Nº Proc. Espécie Observação 
01 Discussão única e votação ao Projeto que       

“veta integral ao Projeto de Lei nº 02/16        
que altera a Lei nº 7.400, de 25 de         
janeiro de 1988, que dispõe sobre as       
edificações no Município de Belém, e dá       
op. De autoria do Vereador Cleber      
Rabelo. 

PMB 702/16 Projeto de Lei Parecer  da  Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação de 
Leis;. 
ENCAMINHAR VOTAÇÃO 
 

02 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui o Dia Municipal de Informação e       
Conscientização sobre o Transtorno de     
Déficit de Atenção com Hiperatividade –      
TDAH, a ser comemorado, anualmente,     
no dia 19 de setembro e a Semana de         
Informação e Conscientização sobre o     
Transtorno do Déficit de Atenção com      
Hiperatividade – TDAH, no município de      
Belém, e dá op. 

Elenilson 
Santos 

1158/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

03 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui o Terceiro sábado do mês de       
julho com Dia Municipal da Força Jovem       
Universal (FJU), e dá op. 

Ivanildo 
França 

1321/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

04 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui no Município de Belém, o Dia       
Municipal do Cantor e Compositor de      
Tecnobrega, e dá op. 

Fabrício Gama 1131/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

05 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui no Município de Belém, a      
Semana de Prevenção e Combate à      
Depressão, e dá op.  

Ivanildo 
França 

1338/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

06 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça, Legislação e     
Redação de Leis; ao projeto que Institui        
o Dia Municipal do Migrante     
Nordestino, no Município de Belém, e      
dá op.  

Rildo Pessoa 1448/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

07 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui o Dia Municipal da     
ciclomobilidade urbana no Município de     
Belém, e dá op.  

Simone 
Kahwage 

1342/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
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08 Discussão única e votação ao Projeto que       

Institui no Município de Belém, o Dia de        
Nossa Senhora de Nazaré, e dá op.  

Mauro Freitas 1489/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

09 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui no Município de Belém, o Dia       
Municipal da Festividade de São Pedro      
do Areião, e dá op.  

Mauro Freitas 1167/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

10 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui o Dia Municipal de Valorização      
da Vida a ser comemorado,     
anualmente, no dia 10 de setembro, e a        
Semana Municipal de Valorização da     
Vida, no Município de Belém,  e dá op.  

Mauro Freitas 1182/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

11 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui o Dia Municipal da Saúde      
Mental a ser comemorado anualmente,     
no dia 03 de outubro, e a Semana        
Municipal da Saúde Mental, no     
Município de Belém, e dá op.  

Elenilson 
Santos 

1160/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

12 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui o Dia de Conscientização sobre a       
Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) NO     
Município de Belém, e dá op.  

Nilton Neves 1137/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

13 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui o Dia Municipal da Adoção,      
Proteção e Bem-Estar dos Animais e a       
Semana Municipal de Adoção, Proteção     
e Bem-estar dos Animais, no Município      
de Belém.  

Cleoson Souza 1124/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

14 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui no Município de Belém, a      
“Semana Municipal do Esporte    
Coletivo”, e dá op. 

Fabrício Gama 1322/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

15 Discussão única e votação ao Projeto que       
Institui no Município de Belém, a      
agregação de datas alusivas às Forças      
Armadas do Brasil, e dá op. 

Mauro Freitas 1119/17 Projeto de Lei Parecer  Favorável da  Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação 
de Leis;. 
 

 

 


