
  
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

74ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 20 de setembro de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 

 ASSUNTO 

01 Mensagem nº 08/2017- GAB.Prefeito - que encaminha Projeto de Lei que “ Altera, acresce e revoga dispositivos da Lei nº                    

7.056, de 30 de dezembro de 1977, que Dispõe sobre o código Tributário e de rendas do Município de Belém, altera o art.                       

2º, da Lei nº 7.934, de 2 de dezembro de 1998, e revoga a Lei nº 8.604, de 01 de outubro de 2007 e a Lei nº 8.717, de 12 de                               

novembro de 2009 

02 Mensagem nº 09/2017- GAB. Prefeito - que encaminha Projeto de Lei que “ Autoriza a instituição de programas de                   

regularização fiscal incentivada no âmbito do Município de Belém. 

 

1ª PARTE 

 
Nº Matéria Vereador Processo Projeto Observação 

 SEM MATÉRIA     

 
2º PARTE 

 
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 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 

06 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 

2º PARTE 

01 Discussão única e votação 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. 

 

Obs.: A Sessão foi encerrada às 10h45 por convocação prévia do Colégio de Líderes. 


