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CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
58º SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

   BELÉM, 02 de setembro de 2020.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 Of. nº 3410/SSL – Encaminha a esta Casa Moção nº 463/2020, de autoria do Dep. Carlos Bordalo. 

02 Memo. nº 17/2020 – CMB – Comunica ao Sr. Presidente deste Poder Legislativo que o Exmo. Sr. Vereador Joaquim                   

Campos assumiu a liderança do Partido Político MDB nesta Casa de Leis.  

03 Of. nº 55/2020 – D.P – CORREGEDORIA/TCM – Encaminha a Prestação de Contas deste Poder Legislativo, julgada pelo                  

Pleno do Tribunal de Contas do Município de Belém, referente exercício 2000, gestão Ex-Presidente ORLANDO REIS 

1ª PARTE 
Nº Matéria Parte 

Interessada 
Processo Projeto Observação 

2º 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  

03 Discussão única e votação com dispensa      
de interstício ao projeto que Torna      
proibido o uso de equipamentos de      
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. 

Vereadora 
BLENDA 
QUARESMA 

416/18 Projeto de Lei Pareceres favoráveis das 
Comissões de Justiça e saúde 
SUSPENSO. 

04 Discussão única e votação com dispensa      
de interstício ao Projeto que     
“Acrescenta em nova redação no Art. 1º       
- A Lei 8831/2011, dispõe sobre a       
proibição do uso de telefone celular ou       
qualquer outro tipo de instrumento de      
comunicação móvel a distância nas     
agências Bancárias instaladas no    
Município de Belém, e dá op.” 

Ver. Sargento 
Silvano 

181/18 Projeto de Lei Comissão de Justiça e Comissão 
de Indústria, Legislação e 
redação de leis 
SUSPENSO. 

05 Discussão única e votação com dispensa      
de interstício ao Projeto que “Altera a       
Resolução nº 037, de 10.06.2019, e dá       
op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

1755/19 Projeto de 
Resolução 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 
EM VOTAÇÃO O ART. 1º. 
SUSPENSO 

06 Discussão única e votação com dispensa      
de interstício ao Projeto que “Dispõe      
sobre a obrigatoriedade de casos de      
repouso, abrigos, creches e outras     
instituições destinadas ao atendimento    
de idosos, crianças e pessoas com      
deficiência instalarem, em suas    
dependências internas e áreas comuns,     

Ver. Paulo 
Queiroz 

1474/2019 
 

Projeto de Lei Pareceres favoráveis das 
comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis e da 
Comissão da Criança, do 
adolescente, do idoso e da 
pessoa com deficiência. 
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sistema de monitoramento com    
câmeras de vídeo, e dá op.” 

07 Discussão única e votação com dispensa      
de interstício ao Projeto que “Institui no       
Município de Belém, o Plano Municipal      
de Direitos da Juventude –     
Planejamento de Políticas Estratégicas    
para a Força Jovem e o Conselho       
Municipal de Políticas Públicas para a      
Juventude e regulamenta a Lei Federal      
12.852/13 – Institui o Estatuto da      
Juventude e dispõe sobre os direitos      
dos jovens, os princípios e diretrizes das       
políticas públicas de juventude e o      
Sistema Nacional de Juventude,    
SINAJUVE , e dá op.” 

Ver. Mauro 
Freitas 

2242/2019 Projeto de Lei Pareceres favoráveis das 
comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis e da 
Comissão da Criança, do 
adolescente, do idoso e da 
pessoa com deficiência. 

08 Discussão única e votação com dispensa      
de interstício ao Projeto que “Denomina      
de Praça Raimundo Farah, situada na      
Rua Boaventura da Silva esquina com a       
Honorato Filgueiras, localizada no    
bairro de Fátima, e dá op.” 

Ver. Pablo 
Farah 

1996/2019 Projeto de Lei Pareceres favoráveis das 
comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis e da 
Comissão de Obras. 

09 Discussão única e votação com dispensa      
de interstício ao Projeto que “Denomina      
de “Avenida da Restauração” a atual      
estrada do Bagé, no trecho entre      
Avenida Centenário e a Rua Ajax de       
Oliveira, considerando o   
prolongamento da Rua do Bagé, entre a       
Rua São Bento, e a interseção da Rua        
Yamada, no bairro do Benguí, e dá op. 

Ver. Rildo 
Pessoa 

1483/2019 Projeto de Lei Pareceres favoráveis das 
comissões de Justiça, Legislação 
e Redação de Leis e da 
Comissão de Obras. 
SUSPENSO 
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