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       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
PAUTA 

80ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

 BELÉM, 10 de outubro de 2017.  

     EXPEDIENTE 

 

 

 ASSUNTO 

01 Of. nº 309/2017 – GAB.PREF. – Comunica que o Projeto de Lei nº 055, de 30.08.17, que “Institui o Dia Municipal do                      

Migrante Nordestino no Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Rildo Pessoa, foi sancionado e transformado na                    

Lei nº 9.332, de 05.10.17. 

02 Of. nº 310/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 060, de 30.08.17, que “Institui no Município de Belém, a                       

agregação de datas alusivas às Forças Armadas do Brasil, e dá op.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi sancionado e                     

transformado na Lei nº 9.333, de 05.10.17. 

02 Of. nº 311/2017 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 059, de 30.08.17, que “Institui no Município de Belém, o                       

Dia Municipal de incentivo a Ciclomobilidade Urbana, e dá op.l, e dá op.”, de autoria da Verª. Simone Kahwage, foi                    

sancionado e transformado na Lei nº 9.334, de 05.10.17. 

04 Mensagem nº 11/2017– Dispõe sobre novas regras de concessão de pensão por morte no Regime Próprio de Previdência                  

Social – RPPS, e dá op. 

05 Ofício  nº2076/ssl, da ALEPA, encaminhando cópia da moção de nº352/17, de autoria do Deputado Carlos Bordalo. 

1ª PARTE 
Nº Matéria  Processo Projeto Observação 
01 Leitura dos pareceres favoráveis das     

Comissões de Justiça e Legislação e      
Economia e Finanças ao projeto que      
Autoriza a instituição de programas de      
regularização fiscal incentivada no    
âmbito do Município de Belém. 

PMB 2041/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Economia 

02 Leitura dos pareceres favoráveis das     
Comissões de Justiça e Legislação e      
Economia e Finanças ao projeto que      
Altera a Lei nº 8790/10, que Estabelece a        
segregação de massa de segurados do      
regime próprio de previdência social do      
Município de Belém- RPPS. 

PMB 2069/17 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Economia 

 
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 
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       CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   
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 

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 
APROVADO EM 10.10.17 

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 10.10.17 

 


