
 
Estado do Pará  

       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

78ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 03 de outubro de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 

 ASSUNTO 

01 Of. nº 286/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 062, de 30.08.2017, 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.”, de autoria do Ver. Elenilson Santos, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.316, de                     

27.09.17. 

02 Of. nº 287/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 051, de 30.08.2017, que “Institui no Município de                     

Belém, a ‘Semana Municipal do Esporte Coletivo’, e dá op.”, de autoria do Ver. Fabrício Gama, foi sancionado e                   

transformado na Lei nº 9.317, de 27.09.17. 

03 Of. nº 288/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 052, de 30.08.2017, que “Institui no Município de Belém                      

o terceiro sábado do mês de Julho como Dia Municipal da Força Jovem Universal (FJU), e dá op.”, de autoria do Ver.                      

Ivanildo França, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.318, de 27.09.17. 

04 Of. nº 289/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 057, de 30.08.2017, que “Institui ‘o Dia de                     

Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF)’, no Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Nilton                   

Neves, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.321, de 27.09.17. 

05 Of. nº 290/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 056, de 30.08.2017, que “Institui no Município de                     

Belém, o ‘Dia Municipal da Festividade de São Pedro do Areião’, e dá op.”, de autoria do Ver. Elenilson Santos, foi                     

sancionado e transformado na Lei nº 9.320, de 27.09.17. 

06 Of. nº 291/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 054, de 30.08.2017, que “Institui no Município de Belém                      

a semana de prevenção e combate à depressão, e dá op.”, de autoria do Ver. Ivanildo França, foi sancionado e                    

transformado na Lei nº 9.319, de 27.09.17. 

07 Of. nº 292/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 061, de 30.08.2017, que “Institui o Dia Municipal da                      

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.”, de autoria do Ver. Elenilson Santos, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.323, de                      

27.09.17. 

08 Of. nº 296/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 067, de 13.09.2017, que “Institui no Município de Belém                      

o Dia do Advogado Trabalhista, e dá op.”, de autoria do Ver. Ivanildo França, foi sancionado e transformado na Lei nº                     

9.326, de 27.09.17. 

09 Of. nº 295/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 066, de 13.09.2017, que “Institui o Dia Municipal do                      

Açaí, no Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.325,                      

de 27.09.17. 

10 Of. nº 294/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 058, de 30.08.2017, que “Institui o Dia Municipal da                      

Adoção e Bem Estar dos Animais e a Semana Municipal da Adoção e Bem Estar dos Animais, no Município de Belém”, de                      

autoria do Ver. Cleoson Souza – Bieco, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.322, de 27.09.17. 

11 Of. nº 293/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 065, de 13.09.2017, que “Institui no Município de Belém                      
no calendário de eventos, o Dia Municipal do Radialista, e dá op.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi sancionado e                     
transformado na Lei nº 9.324, de 27.09.17. 

12 Of. nº 297/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 068, de 13.09.2017, que “Institui no Município de Belém                      

o ‘Dia Municipal Contra a Intolerância Religiosa’, e dá op.”, de autoria do Ver. Fabrício Gama, foi sancionado e                   

transformado na Lei nº 9.327, de 27.09.17. 

13 Of. nº 298/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 069, de 13.09.2017, que “Institui no Município de Belém                      

o ‘Dia Municipal de Exposição dos Carros Antigos’, e dá op.”, de autoria do Ver. Rildo Pessoa, foi sancionado e                    

transformado na Lei nº 9.328, de 27.09.17. 

14 Of. nº 299/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 063, de 30.08.2017, que “Institui o Dia Municipal de                      

Informação e Conscientização sobre o Transtorno do 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.”, de autoria do Ver. Elenilson Santos, foi sancionado                    

e transformado na Lei nº 9.329, de 27.09.17. 
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15 Of. nº 298/2017 – GAB./PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 069, de 13.09.2017, que “Institui no Município de Belém                      

o ‘Dia Municipal de Exposição dos Carros Antigos’, e dá op.”, de autoria do Ver. Rildo Pessoa, foi sancionado e                    

transformado na Lei nº 9.328, de 27.09.17. 

16 Of. nº 910/2017 – DEPO/GABS/SEGEP – Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do quadrimestre maio/agosto de 2017 e o                   

Relatório Resumido da Execução Orçamentária dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Belém, além de                

demais demonstrativos referentes ao bimestre julho/agosto de 2017. 

 

1ª PARTE 

 
Nº Matéria Vereador Processo Projeto Observação 
01 Leitura do Parecer Favorável da     

Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Reconhece como de     
Utilidade Pública para o Município de      
Belém, a Associação dos Pedagogos do      
Estado do Pará, e dá op.” 

Ver. Henrique 
Soares 

281/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
 

02 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Dispõe sobre a criação do       
Dia Municipal do Coral, no Município de       
Belém, e dá op.” 

Ver. Henrique 
Soares 

1712/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 

03 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede o Título     
Honorífico de Cidadã de Belém à      
Senhora Alice Viana Soares Monteiro, e      
dá op.” 

Ver. Victor 
Dias 

2061/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

04 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Plaqueta     
Esporte Paraense – Reconhecimento    
Nacional ao Senhor Wilson Caju, e dá       
op.” 

Bloco 
PDT-PP-PSL 

2117/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

05 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Medalha     
‘Organizações Rômulo Maiorana’ ao    
Desafio Jovem de Belém, e dá op.”. 

Ver. Marciel 
Manão 

2118/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

06 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Medalha e      
Diploma Círio de Nazaré à Senhora Liege       
Ferreira Maia, e dá op.” 

Ver. Lulu das 
Comunidades 

2122/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

07 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Medalha e      
Diploma Círio de Nazaré ao Senhor      
Sebastião Alves de Souza, e dá op.” 

Verª. Simone 
Kahwage 

2123/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

08 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Medalha e      
Diploma Círio de Nazaré ao Senhor      
Carlos Antônio dos Santos da Conceição,      
e dá op.” 

Ver. Francisco 
Almeida 

2124/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

09 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Medalha e      
Diploma Círio de Nazaré ao Senhor      
Diego Alexsander Garcia, e dá op.” 

Ver. Igor 
Normando 

2125/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 
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10 Leitura do Parecer Favorável da     

Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Medalha e      
Diploma Círio de Nazaré ao Senhor Adil       
Bahia da Silva Rezende, e dá op.”  

Ver. Joaquim 
Campos 

2126/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

11 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Medalha e      
Diploma Círio de Nazaré ao Senhor      
Padre Agostinho Filho de Souza Cruz, e       
dá op.” 

Ver. John 
Wayne 

2127/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

12 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Medalha e      
Diploma Círio de Nazaré ao Senhor      
Mauro Alves Pinheiro, e dá op.” 

Ver. Fabrício 
Gama 

2128/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

13 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede o Título     
Honorífico de Honra ao Mérito ao      
Senhor Fabiano Mendonça do Prado, e      
dá op.” 

Ver. Lulu das 
Comunidades 

2129/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

14 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Medalha     
Condecorativa Brasão D’Armas de    
Belém, ao Senhor José Fernandes Alves      
de Lima, e dá op.” 

Ver. Mauro 
Freitas (a 
pedido do Ver. 
Lulu das 
Comunidades) 

2130/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

15 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Medalha de      
Direitos Humanos ‘Jaime Teixeira’ ao     
Senhor MARIA ESTHER MARTINEZ    
QUINTEIRO, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

2131/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

16 Leitura do Parecer Favorável da     
Comissão de Justiça e Legislação ao      
Projeto que “Concede a Plaqueta e      
Diploma Esporte Paraense –    
Reconhecimento Nacional ao Senhor    
Acelino Popó Freitas, e dá op.” 

Ver. Emerson 
Sampaio 

2132/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA (INVERSÃO DE 
PAUTA) EM 03.10.17. 

 
2º PARTE 

 
01 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 

02 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       

Marinor Brito 018/15 Projeto de Lei Requerimento nº 764/15, para 
ser incluído na Pauta 
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do Município de Belém, a lotação de       
Psicólogo”. 

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. 

02 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha e Diploma Brasão      
D’Armas de Belém, ao Exmo. Juiz Titular       
da Vara Distrital de Mosqueiro, Senhor      
José Torquato Araújo Alencar, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas (a 
pedido do Ver. 
Nilton Neves) 

1705/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

03 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém, ao Senhor      
Marco Antônio de Souza Coelho, e dá       
op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas (a 
pedido do Ver. 
Adriano 
Coelho) 

1861/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

04 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém, ao Senhor      
Sérgio Amorim, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas (a 
pedido do Ver. 
Gustavo Sefer) 

1942/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

05 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém, ao Sr.      
Samuel Aflalo, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 
A pedido do 
ver. Gustavo 
Sefer 

1943/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

06 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém, aos     
Deputados Estaduais Junior Ferrari e     
Cilene Couto, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas (a 
pedido do Ver. 
Moa Moraes) 

1966/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

07 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém, ao Deputado      
Estadual Márcio Miranda, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas (a 
pedido do Ver. 
Igor Andrade) 

2012/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

08 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém, ao Senhor      
Guilherme Coelho dos Santos    
Figueiredo, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

2021/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

09 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém, ao Vereador      
Ivanildo França, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas (a 
pedido do Ver. 
Nehemias 
Valentim) 

2022/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

10 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém, à Desª.      
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, e      
dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

2023/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

11 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém, ao Exmo.      

Ver. Mauro 
Freitas 

2024/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 
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Senhor Roberto de Figueiredo Caldas, e      
dá op.”. 

12 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha Condecorativa    
Brasão D’Armas de Belém, ao Exmo.      
Senhor Desembargador Roberto   
Gonçalves de Moura, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas (a 
pedido do Ver. 
Nilton Neves) 

2063/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

13 Discussão única e votação ao Projeto que       
“Concede a Medalha e Diploma Brasão      
D”Armas de Belém a cantora paraense      
Dona Odete e ao Ator da Rede Globo        
Tonico Pereira  e dá op.”. 

Vários 
Vereadores 

2097/17 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação 
APROVADO EM BLOCO POR 
MAIORIA EM 03.10.17 

 


