Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA.
BELÉM, 03 de FEVEREIRO de 2022.
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Of. 207/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 059, de 17.11.2021, que “Institui no Município de Belém o
programa de redução gradativa do número de veículos de tração animal, que circulam no trânsito em áreas urbanas, e dá
op.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.728, de 27.12.2021.
Of. 202/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 055, de 17.11.2021, que “Reconhece como Utilidade Pública para
o Município de Belém o Instituto ESTELA SOUZA, e dá op.”, de autoria do Ver. Fábio Souza, foi sancionado e transformado
na Lei Municipal nº 9.724, de 27.12.2021.
Of. 204/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 056, de 17.11.2021, que “Reconhece como Utilidade Pública para
o Município de Belém o Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, e dá op.”, de autoria do Ver. Matheus Cavalcante, foi
sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.725 de 27.12.2021.
Of. 206/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 058, de 17.11.2021, que “Reconhece como Utilidade Pública para
o Município de Belém o Sindicato dos Fotógrafos e Cinegrafistas Profissionais do Estado do Pará, e dá op.”, de autoria do
Ver. Miguel Rodrigues, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.727, de 27.12.2021.
Of. 205/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 057, de 17.11.2021, que “Reconhece como Utilidade Pública para
o Município de Belém o Instituto Cultural Amazônia do Amanhã, e dá op.”, de autoria do Ver. Fábio Souza, foi sancionado
e transformado na Lei Municipal nº 9.726, de 27.12.2021.
Of. 208/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 060, de 17.11.2021, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da
presença de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), no horário de atendimento ao público ou sistema que
integre e supra essa função em todas as Agências Bancárias do Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Dinely,
foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.729, de 27.12.2021.
Of. 209/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 061, de 17.11.2021, que “Altera a Lei 9.668. de 08 de junho de
2021, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de Bombeiros Civis, no âmbito do Município de Belém, por
estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas, e dá op.”, de autoria do Ver. Zeca Pirão , foi sancionado e
transformado na Lei Municipal nº 9.7230 de 27.12.2021.
Of. 199/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 064, de 14.12.2021, que “Altera o inciso II do artigo 2º da lei nº
8.295, de 30 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio
Histórico e Cultural da Cidade de Belém – Fundo Monumenta Belém, e dá op.”, de autoria da PMB , foi sancionado e
transformado na Lei Municipal nº 9.720 de 22.12.2021.
Of. 196/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 065, de 14.12.2021, que “Altera o art. 4º, da Lei 7.722 de 7 de
julho de 1994, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação, e dá op.”, de autoria da PMB , foi sancionado e
transformado na Lei Municipal nº 9.717 de 21.12.2021.
Of. 200/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 066, de 14.12.2021, que “Altera dispositivos da Lei n.º 9.363, de
06 de abril de 2018, que “Institui o bônus-moradia para a execução de obras e serviços de engenharia, no âmbito do
Município de Belém” , para permitir que os imóveis afetados pelo Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova –
PROMABEN utilizem o bônus-moradia nas avaliações dos imóveis em até R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e dá op.”,
de autoria da PMB , foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.721 de 22.12.2021.
Of. 197/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 067, de 14.12.2021, que “Dispõe sobre a concessão do AbonoFME-FUNDEB aos profissionais em efetivo exercício da educação básica e suas modalidades vinculados à Secretaria
Municipal de Educação - SEMEC e à Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental - Escola Bosque Professor
Eidorfe Moreira, e dá op.”, de autoria da PMB , foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.718 de 21.12.2021.
Of. 201/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 068, de 14.12.2021, que “Altera o artigo 165, da Lei nº 7.056, de
30 de dezembro de 1977 (Código Tributário e de Rendas do Município de Belém), e dá op.”, de autoria da PMB , foi
sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.722 de 22.12.2021.
Of. 212/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 070, de 15.12.2021, que “Altera dispositivos da Lei nº 9.686, de
27 de julho de 2021, que “Autoriza o Município de Belém, através do Chefe do Poder Executivo, a realizar operação de
crédito de natureza financeira com o BANCO DO BRASIL S.A.”, e dá op.”, de autoria da PMB , foi sancionado e
transformado na Lei Municipal nº 9.732 de 27.12.2021.
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Of. 198/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 071, de 15.12.2021, que “Dispõe sobre a concessão de abono
salarial aos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às Endemias e Agentes de Bem-Estar Social, em razão
da vigência da calamidade de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), e dá op.”, de autoria da PMB , foi
sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.719 de 21.12.2021.
Of. 211/2021-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 076, de 22.12.2021, que “Institui o Programa Extraordinário
“Bora pra escola”, no âmbito da rede pública municipal de ensino de Belém, e dá op.”, de autoria da PMB , foi sancionado
e transformado na Lei Municipal nº 9.731 de 27.12.2021.
Of. 057/2022 – DEFI/GABS-SEGEP – Encaminha a 12º Prestação de Contas ao Contrato de Financiamento nº 529.886-12
FINISA/CAIXA.
Of. 058/2022 – DEFI/GABS-SEGEP – Encaminha a 13º Prestação de Contas ao Contrato de Financiamento nº 529.886-12
FINISA/CAIXA.
Of. 070/2022 – DEFI/GABS-SEGEP – Encaminha a Prestação de Contas ao Contrato de Financiamento nº 529.886-12
FINISA/CAIXA.
Of. 002/2022-GAB.P. - Comunica que o Projeto de Lei nº 069, de 14.12.2021, que “Dispõe sobre a Regularização Fundiária
Urbana – REURB no município de Belém- Pa, e dá op.”, de autoria da PMB , foi sancionado e transformado na Lei
Municipal nº 9.733 de 11.01.2022.
Mensagem 01/2022 - Cria o auxílio emergencial e temporário aos permissionários de barracas de praia, ambulantes e
demais trabalhadores informais que desenvolvam suas atividades na Ilha de Caratateua no Distrito de Outeiro, e dá
outras providências.
Of. 050/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – Encaminha cópia do ofício 18/2022-GABS/SEMEC em resposta ao requerimento nº
797/2021, de autoria do vereador Bieco.
Of. 051/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 33/2022 GABS/SEMEC em resposta ao requerimento nº
798/2021 de autoria do vereador Túlio Neves.
Of. 052/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 12/2022 GABS/SEMEC em resposta ao requerimento nº
809/2021 de autoria do vereador Roni Gás.
Of. 1487/2021 DIP/SEURB – encaminhando resposta ao ofício 381/2021 – CMB-DL
Of. 484/2021-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 1118/2021-GAB/ADIC em resposta ao requerimento nº
940/2021 de autoria do vereador Renan Normando.
Of. 485/2021-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 451/GABS/SEMMA- em resposta aos requerimentos nº
926 e 933/2021 de autoria do vereador Mauro Freitas.
Of. 486/2021-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 2577/2021-SCDS/SeMOB em resposta ao requerimento
nº 818/2021 de autoria da vereadora Pastora Salete
Of. 487/2021-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 2576/2021-SCDS/SeMOB em resposta ao requerimento
nº 930/2021 de autoria do vereador Matheus Cavalcante.
Of. 488/2021-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 2527/2021-SCDS/SeMOB em resposta ao requerimento
nº 822/2021 de autoria do vereador Fernando Carneiro.
Of. 489/2021-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 1265-CMDO/GMB em resposta ao requerimento nº
931/2021 de autoria do vereador Matheus Cavalcante.
Of. 490/2021-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 367-GAB/DETUR/BELEMTUR em resposta ao
requerimento nº 821/2021 de autoria do vereador Augusto Santos.
Of. 505/2021-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 2678/2021-SCDS/SeMOB em resposta aos
requerimentos nº 689, 690, 691, 692, 693, 706, 707, 708 e 709/2021 de autoria do vereador Roni Gás.
Of. 1880/2021- NSEAJ/GABS/SEURB – Encaminhando relatório acerca de Contrato de Parceria Público-Privada.
Of. 506/2021-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 2680/2021-SCDS/SeMOB em
requerimentos nº 808, 809, 810, 811, 812, 813, 815 e 815/2021 de autoria do vereador Roni Gás.
Of. 1637/2021 –GAB/SEDOP – Resposta ao ofício nº 544/2021 –CMB/DL referente ao requerimento
vereador Lulu das Comunidades.
Of. 1638/2021 –GAB/SEDOP – Resposta ao ofício nº 587/2021 –CMB/DL referente ao requerimento
vereador Lulu das Comunidades.
Of. 1639/2021 –GAB/SEDOP – Resposta ao ofício nº 514/2021 –CMB/DL referente ao requerimento
vereador Lulu das Comunidades.
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Of. 028/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 1935/2021 –DIP/SEURB em resposta ao requerimento
nº 913/2021 de autoria do vereador Mauro Freitas.
Of. 029/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 1934/2021 –DIP/SEURB em resposta aos requerimentos
nº 811, 812, 813, 814 e 815/2021 de autoria do vereador Roni Gás.
Of. 508/2021-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 2742/2021-SCDS/SeMOB em resposta ao requerimento
nº 1028/2021 de autoria do vereador Fabrício Gama.
Of. 015/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 809/2021–UCP/PROMABEN em resposta ao
requerimento 1093/2021 de autoria do vereador Fabrício Gama.
Of. 014/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 2357/2021–GAB.PRES/FUNPAPA em resposta ao
requerimento 821/2021 de autoria do vereador Augusto Santos.
Of. 84/2021/GDRS - encaminhando cópia do requerimento 217/2021 do Deputado Raimundo Santos
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Documento s/n dos escritores, editores, livrarias, sebos e bibliotecas comunitárias de Belém – solicitando audiência
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Of. 030/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 0003/2022-SCDS/SeMOB em resposta ao requerimento
nº 806/2021 de autoria da vereadora Bia Caminha.
Of. 045/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 030/2022 –DIP/SEURB em resposta ao requerimento nº
933/2021 de autoria do vereador Mauro Freitas.
Of. 044/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 031/2022 –DIP/SEURB em resposta ao requerimento nº
1001/2021 de autoria do vereador Goleiro Vinícius.
Of. 043/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 086/2022 –DIP/SEURB em resposta aos requerimentos
nº 724 e 725/2021 de autoria do vereador Roni Gás.
Of. 042/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 026/2022 –DIP/SEURB em resposta aos requerimentos
nº 689, 690, 691, 692, 693, 706, 707, 708 e 709/2021 de autoria do vereador Roni Gás.
Of. 046/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 029/2022 –DIP/SEURB em resposta ao requerimento nº
968/2021 de autoria do vereador Goleiro Vinícius.
Of. 048/2022-CHEFIA/GAB.P/NAP – encaminha cópia do ofício nº 037/2022 –AJUR/GAPRES / FUMBEL em resposta ao
requerimento nº 1142/2021 de autoria do vereador Josias Higino.
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1ª PARTE
Nº

Matéria

01

Leitura dos Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça, Legislação e
Redação de Leis, Economia ao projeto
que “Cria o auxílio emergencial e
temporário aos permissionários de
barracas de praia, ambulantes e demais
trabalhadores
informais
que
desenvolvam suas na Ilha de Caratateua
no Distrito de Outeiro, e dá outras
providências.”

Parte
Interessada
PMB

Processo

Projeto

Observação

001/2022

Projeto de
lei

Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça,
Legislação e Redação de Leis,
Economia.

Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça e
Legislação; Economia; e
Indústria e Comércio.
SUSPENSO
Pareceres favoráveis das
Comissões de Justiça e saúde
SUSPENSO.

2ª PARTE
01

02

Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Dispõe
sobre a alteração da Lei Complementar
nº 01, de 20 de outubro de 1997, e dá
op.”.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao projeto que Torna
proibido o uso de equipamentos de

Ver. Mauro
Freitas

1709/18

Projeto de Lei

Vereadora
Blenda
Quaresma

416/18

Projeto de Lei
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telefonia móvel em blocos cirúrgicos
nos prontos socorros e hospitais da
rede
municipal,
bem
como
estabelecimentos
de
saúde
conveniados ao sistema municipal de
saúde , e dá op.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Altera a
Resolução nº 15, de 16 de Dezembro de
1992 – Regimento Interno da Câmara
Municipal de Belém, e dá op.”.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Dispõe
sobre o direito a amamentação sem
constrangimento, proibição, repressão
e
preconceito,
em
todos
os
estabelecimentos abertos, público ou
privado, abertos ao público ou de uso
coletivo no Município de Belém, e dá
op.”.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Revoga o
Decreto Legislativo nº 24/2019, que
Concede o Titulo Honorífico de Cidadão
de Belém, ao Presidente Jair Messias
Bolsonaro”.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Institui o
Dia Municipal da Mulher Indígena, a ser
comemorado anualmente no dia 5 de
setembro”.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Veto nº 10/2016, Veto
integral ao Projeto de Lei nº 003/2016,
que “Altera a Lei nº 7.917, de 08 de
outubro de 1998, que "Dispõe sobre a
criação do Programa Cidade Limpa
Povo Sadio", e dá op.”.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Veto nº 007/2020,
Veto Integral ao Proj. de Lei
Complementar nº 01/2020, que “Altera
dispositivos da Lei Complementar nº
02, de 19 de julho de 1999, que Dispõe
sobre o parcelamento, ocupação e uso
do solo urbano do Município de Belém
– L.C.C.U., e dá op.”, de autoria do ExVer. Nehemias Valentim.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Dispõe
sobre políticas de cotas e atendimento
médico e psicológico a pessoas
portadoras de SIDA (Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida) e dá op.”
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Altera a
lei ordinária nº 9.155 de 25 de
novembro de 2015”.

Ver. Mauro
Freitas

010/2019

Projeto de
Resolução

Parecer Favorável da Comissão
de Justiça e Legislação.
SUSPENSO.

Verª. Blenda
Quaresma

1376/2020

Projeto de Lei

Parecer Favorável da Comissão
de Justiça e Legislação.
SUSPENSO

Ver. Fernando
Carneiro

1456/2020

Projeto de
Decreto
Legislativo

Parecer Favorável da Comissão
de Justiça e Legislação.
SUSPENSO.

Verª. Bia
Caminha

734/2021

Projeto de Lei

PMB

851/2016

Veto nº
10/2016

Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça e
Legislação; e dos Direitos das
Mulheres.
SUSPENSO.
Parecer da Comissão de Justiça,
Legislação e Redação de Leis.
SUSPENSO.

PMB

1471/2020

Veto
07/2020

Ver. Bieco

440/2021

Projeto de Lei

Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça e
Legislação; e Saúde.

Ver. Mauro
Freitas

556/2021

Projeto de Lei

Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça,
Legislação e Redação de Leis; e
Meio Ambiente.

nº

Parecer da Comissão de Justiça,
Legislação e Redação de Leis.
SUSPENSO.
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Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Dispõe
sobre
a
obrigatoriedade
de
estabelecimentos que comercializem
serviços e produtos para animais
exporem em local visível ao público,
informações sobre ser crime de práticas
de maus tratos, ferir ou mutilar animais
domésticos ou domesticados, nativos
ou exóticos e dá op.”.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Dispõe
sobre a criação, no âmbito da Câmara
Municipal de Belém, da Frente
Parlamentar de Combate à Fome e dá
op.”
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Dispõe
sobre a criação, no âmbito da Câmara
Municipal de Belém, da Frente
Parlamentar de Combate ao Racismo e
dá op.”
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Institui o
Artesanato Cerâmico de Icoaraci como
Patrimônio Cultural do Município de
Belém-Pa.”.
Discussão única e votação com dispensa
de
interstício
ao
Projeto
que
“Estabelece ao Município de Belém/Pa
dar prioridade nas vagas em creches
municipais aos filhos de mulher vítima
de violência doméstica, e dá op.”.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Dispõe
sobre a criação do Outubro Pet e
Novembro Pet no Município de Belém,
e dá op.”.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Dispõe
sobre a criação da comenda Wanda
Horta, e dá op.”.
1ª Discussão do Projeto que “Altera o
artigo 106 da Lei Orgânica do Município
de Belém, tornando obrigatória a
execução orçamentária que especifica,
e dá op”.
Discussão única e votação com dispensa
de interstício ao Projeto que “Altera o
artigo 1º da Lei 7.737, de 16 de
novembro de 1994, que Estabelece
vistorias em prédios pela Prefeitura de
Belém, e dá op.”
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Ver. Fábio
585/2021
Projeto de Lei
Souza

Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça,
Legislação e Redação de Leis; e
Meio Ambiente.

Vers. Lívia
Duarte,
Fernando
Carneiro e
Enfª Nazaré
Lima
Vers. Lívia
Duarte,
Fernando
Carneiro e
Enfª Nazaré
Lima
Ver. Renan
Normando

751/2021

Projeto de Lei

Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça e
Legislação; e Direitos Humanos.

752/2021

Projeto de Lei

Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça e
Legislação; e Direitos Humanos.

878/2021

Projeto de Lei

Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça,
Legislação e Redação de Leis; e
Cultura.

Verª. Dona
Neves

970/2021

Projeto de Lei

Pareceres Favoráveis das
Comissões de Justiça e
Legislação; e Educação.

Ver. Gleisson
Oliveira

1039/2021

Projeto de Lei

Parecer Favorável da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação
de Leis.

Verª. Enfª.
Nazaré Lima

1247/2021

Projeto de
Resolução

Parecer Favorável da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação
de Leis.

Vários
Vereadores

1569/2021

Emenda a
LOMB

Pareceres favoráveis das
Comissões de Justiça,
Legislação e redação de Leis e
Economia.

Ver. Zeca
Pirão

1639/2021

Projeto de Lei

Pareceres favoráveis da
Comissão de Justiça, Legislação
e Redação de Leis e Obras .

