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       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

68ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 05 de setembro de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 

 ASSUNTO 

01 Ofício nº0131/2017-SR NORTE – Caixa Econômica Federal – notifica liberação de recursos para o Programa               
Pró-Transporte, Modalidade  Mobilidade Grandes Cidades 

02 Ofícios nº603, 602, 601,599, 600, 595 – da Secretaria de segurança pública do estado do Pará, encaminha resposta                  

referente ofícios 679, 678,677,675,676,674 todos de autoria do Vereador ANTONIO LIMA – TORÉ. 

03 Ofício 1056/2017 – da Semec , encaminhou resposta ao requerimento de nº 104 da vereadora Marinor Brito 

 1ª PARTE 
Nº Matéria Vereador Processo Projeto Observação 

01 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede o título       
de Honra ao Mérito ao Sr. Cristiano       
Dutra Vale. 

Ver. Cleoson 
Souza 

1742/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

02 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede a      
Medalha de Direitos Humanos Jaime     
Teixeira ao Hemopa. 

Ver. Mauro 
Freitas 

1573/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

03 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede a      
Medalha de Direitos Humanos Jaime     
Teixeira ao Banco de Leite Humano da       
Santa Casa de Misericórdia do Pará 

Ver. Mauro 
Freitas  

1574/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

04 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede a      
Medalha de Direitos Humanos Jaime     
Teixeira ao Exmo. Desembargador    
Maiton Marques Carneiro 

Ver. Del Nilton 
Neves 

1564/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

05 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede a      
Medalha e Diploma Issac Soares ao      
Jornalista Lázaro Cardoso Moraes 

Del Nilton 
Neves 

1596/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  Comissão de 
Justiça 

06 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede o título       
de Cidadão de Belém ao Vereador Mauro       
Freitas. 

Ver.John 
Wayne 

1643/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

07 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede o título       
de Cidadão de Belém ao Exmo. Sr. João        
Dória 

Vereador 
Mauro Freitas 

1496/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

08 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede o título       
de Cidadão de Belém ao Exmo.Sr.      
Robson Figueiredo do Carmo. 

Ver. Fabrício 
Gama 

1675/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

09 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede o título       
de Cidadão de Belém ao Deputado      
Federal Lúcio Dutra Vale 

Ver. Cleoson 
Souza 

1702/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 
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10 Leitura de Parecer da comissão de      

Justiça ao projeto que Concede o título       
de Cidadão d Belém ao Deputado      
Estadual José Renato Ogawa Rodrigues 

Ver. Cleoson 
Souza 

1634/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

11 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede a      
Medalha Condecorativa Brasão D àrmas     
de Belém ao Exmo.Sr. João Dória 

Ver. Mauro 
Freitas 

1495/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

12 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede a      
Medalha Condecorativa Brasão D àrmas     
de Belém ao Sr. Cláudio Augusto Chaves       
da Mercês 

Ver. Mauro 
Freitas , a 
pedido do Ver. 
Rildo Pessoa 

1497/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

13 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede a      
Medalha Condecorativa Brasão D àrmas     
de Belém a Polícia Civil do Estado do        
Pará 

Ver. Mauro 
Freitas , a 
pedido do Ver. 
Del Nilton 
Neves 

1305/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

14 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Concede a      
Medalha Condecorativa Brasão D àrmas     
de Belém ao Sr. Elias Sefer 

Ver. Mauro 
Freitas , a 
pedido do Ver. 
Rildo Pessoa 

1733/17 Projeto de 
decreto 
Legislativo 

Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

15 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Reconhece como      
de utilidade Pública para o Município de       
Belém a Associação Beneficiente de     
Assistência Social e Hospitalar –     
Pro-Saúde 

Vereador 
Mauro Freitas 

1519/17 Projeto de Lei Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

16 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Institui no      
Município de Belém, no calendário de      
eventos, o Dia Municipal do Radialista 

Vereador 
Mauro Freitas  

1511/17 Projeto de Lei Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

17 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Institui no      
Município de Belém o Dia Municipal      
contra a intolerância religiosa 

Vereador 
Fabricio Gama  

1670/17 Projeto de Lei Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

18 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Institui o Dia do        
Advogado trabalhista no âmbito do     
Município de Belém 

Vereador 
Ivanildo 
França 

1727/17 Projeto de Lei Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

19 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Institui o Dia       
Municipal de Exposição dos carros     
Antigos 

Ver. Rildo 
Pessoa 

1526/17 Projeto de Lei Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 

20 Leitura de Parecer da comissão de      
Justiça ao projeto que Institui o Dia       
Municipal do Açaí no Município de      
Belém 

Vereadores 
Joaquim 
campos, 
Mauro Freitas 
e Antonio Lima 

1619/17 Projeto de Lei Parecer favorável  comissão de 
Justiça. 
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2º PARTE 

 
01 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 

02 Discussão única e votação 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 

03 Discussão única e votação 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 

 

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 

 

 


