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PAUTA 

57ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

BELÉM, 20 de agosto de 2019.         

     EXPEDIENTE 

 ASSUNTO 

01 Of. nº 216/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 066, de 06.08.2019, que “Especifica, com base na Lei nº 

9.070, de 05.11.14, a destinação de R$193.520.000,00 (cento e oitenta e três milhões, quinhentos e vinte mil reais) para 

operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá op.”, de autoria da PMB, foi sancionado e transformado na Lei 

Municipal nº 9.497, de 06.08.2019. 

02 Of. nº 217/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 041, de 25.06.2019, que “Altera a Lei nº 8.406, de 

12.04.05, que ‘Institui no Município de Belém o dia 13 de março como o Dia Municipal do Imigrante Libanês’ e dá op.”, de 

autoria do Vereador Pablo Farah, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.498, de 06.08.2019. 

03 Of. nº 218/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 052, de 26.06.2019, que “Reconhece como Patrimônio 

Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belém, e dá op.”, de 

autoria do Vereador Marciel Manão, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.499, de 06.08.2019. 

04 Of. nº 219/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 054, de 26.06.2019, que “Obriga os estabelecimentos 

públicos e privados localizados no Município de Belém, a inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo 

mundial do autismo e dá op.”, de autoria da Vereadora Simone Kahwage, foi sancionado e transformado na Lei Municipal 

nº 9.500, de 06.08.2019. 

05 Of. nº 220/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 056, de 26.06.2019, que “Reconhece como Patrimônio 

Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém, a Banda da Guarda Municipal de Belém, e dá op.”, de autoria do 

Vereador Rildo Pessoa, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.501, de 06.08.2019. 

06 Of. nº 221/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 060, de 26.06.2019, que “ Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de shopping centers e similares fornecerem água potável filtrada gratuitamente a seus frequentadores, no âmbito do 

Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Vereador John Wayne, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 

9.502, de 06.08.2019. 

07 Of. nº 222/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 061, de 26.06.2019, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de afixação, no âmbito do Município de Belém, de avisos com o número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher 

(Disque 180), e dá op.”, de autoria do Vereador Gleisson Oliveira, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 

9.503, de 06.08.2019. 

08 Of. nº 223/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 062, de 26.06.2019, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e estabelecimentos similares informarem ao consumidor que é opcional o 

pagamento do acréscimo de 10% (dez por cento) ou de qualquer percentual no valor da despesa, a título de gorjeta ou de 

tarifas de serviço e dá op.”, de autoria do Vereador Ivanildo França, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 

9.504, de 06.08.2019. 

09 Of. nº 224/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 065, de 26.06.2019, que “Denomina de ‘Estação 

Marambaia Deputado Alessandro Novelino’ a estação da linha troncal do BRT Belém, construída na Rodovia Augusto 

Montenegro, e dá op.”, de autoria do Vereador John Wayne, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.505, de 

06.08.2019. 

10 Of. nº 225/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 024, de 18.06.2019, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de os estabelecimentos que tenham escada rolante fixarem informações de advertência quanto ao uso das mesmas, no 

Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Vereador Ivanildo França, foi sancionado e transformado na Lei Municipal 

nº 9.506, de 06.08.2019. 

11 Of. nº 226/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 058, de 26.06.2019, que “Altera a Lei nº 9.202, de 

18.02.16, que ‘Determina o pagamento de multa aos atos de crueldade cometidos contra animais, independente das 

sanções previstas em outros dispositivos legais: Municipal, Estadual ou Federal’, e dá op.”, de autoria do Vereador 

Gleisson Oliveira, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.507, de 06.08.2019. 

12 Of. nº 226-A/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 059, de 26.06.2019, que “Altera a Lei nº 8.909, de 

29.03.12, que “Dispõe sobre o Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém”, e dá op.”, de autoria do Vereador 

Fabrício Gama, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.508, de 06.08.2019. 
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13 Of. nº 227/2019 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 053, de 26.06.2019, que “Determina a exibição de 

informações oficiais do Poder Legislativo, nos monitores multimídia e demais equipamentos instalados no Município de 

Belém, e dá op.”, de autoria do Vereador Mauro Freitas, foi vetado em sua íntegra, Veto nº 05/2019. 

 

1ª PARTE 

Nº Matéria Parte 

Interessada 

Processo Projeto Observação 

 

2º PARTE 

 01 Discussão única e votação com dispensa 

de interstício 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  

 

2º PARTE 

01 Discussão única e votação com dispensa 

de interstício ao projeto que Reconhece 

como de utilidade Pública para o 

Município de Belém a Associação 

Beneficente de Assistência Social e 

Hospitalar – Pro-Saúde 

Vereador 

Mauro Freitas 

1519/17 Projeto de Lei Parecer favorável comissão de 

Justiça. 

SUSPENSO  

2ª PARTE 
01 Discussão única e votação com dispensa 

de interstício ao projeto que “Determina 
a obrigatoriedade da contratação de 
Bombeiro Civil pelas empresas privadas 
ou especializadas em prestação de 
serviços de prevenção e combate a 
incêndio”. 

Ver. Mauro 

Freitas 

833/15 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 

Comissões de Justiça e 

Legislação; Administração 

Pública; e Indústria e Comércio. 

SUSPENSO. 

02 Discussão única e votação com dispensa 

de interstício ao projeto que “Determina 
que as empresas que prestam serviços 
terceirizados à prefeitura da cidade de 
Belém, contratem jovens para 
ocupação do primeiro emprego, e dá 
op.”. 

Verª. Simone 

Kahwage  

600/17 Projeto de Lei Parecer Favorável das 

Comissões de Justiça e 

Legislação; e Administração 

Pública. 

SUSPENSO  

 


