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       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

79ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 05 de outubro de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 

 ASSUNTO 

01 Of. nº 302/2017 – GAB.PREF. – Comunica que o Projeto de Lei nº 070, de 28.09.17, que “Altera, acresce e revoga                     

dispositivos da Lei nº 7.056, de 30.12.77, que ‘dispõe sobre o Código Tributário e de Rendas do Município de Belém’,                    

altera o art. 2º, da Lei nº 8.604, de 01.10.07 e a Lei nº 8.717, de 12.11.09”, de autoria da PMB, foi sancionado e                        

transformado na Lei nº 9.330, de 29.09.17. 

02 Of. nº 306/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 053, de 30.08.17, que “Institui no Município de Belém, o                       

‘Dia Municipal do Cantor e Compositor Tecnobrega, e dá op.”, de autoria do Ver. Fabrício Gama, foi sancionado e                   

transformado na Lei nº 9.331, de 03.10.17. 

03 Memorando nº064/20170 – Vereador Emerson Sampaio – Comunicando saída do Bloco PP/PDT/PSL . 
04 Of. nº 308/2017 – CHEFIA/GAB.P/NAP – Em atenção ao Req. nº 651/2017, de autoria do Ver. Toré Lima. 

05 Of. nº 2758/2017 – SCDS/SeMOB – Em atenção ao Of. nº 601/2017-CMB-DL, referente ao Req. nº 577/2017, de autoria do                    

Ver. Toré Lima. 

 

1ª PARTE 

 
Nº Matéria Vereador Processo Projeto Observação 

 
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       
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. 

02 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 
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03 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 

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 

 

 


