
  
Estado do Pará  

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
49º SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

   BELÉM, 11 de agosto de 2020.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 Of. nº 110/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 041, de 15.07.2020, que “Reconhece como de Utilidade                     

Pública para o Município de Belém, a Associação Carlos Drumond de Andrade e dá op.”, de autoria do Ver. Chiquinho, foi                     

sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.580, de 23.07.2020. 

02 Of. nº 111/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 048, de 15.07.2020, que “Reconhece como de Utilidade                     

Pública para o Município de Belém, a Academia Maçônica de Letras do estado do Pará e dá op.”, de autoria do Ver.                      

Celsinho Sabino, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.581, de 23.07.2020. 

03 Of. nº 112/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 050, de 15.07.2020, que “Reconhece como de Utilidade                     

Pública para o Município de Belém, a Federal Paraense de Futebol.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi sancionado e                    

transformado na Lei Municipal nº 9.583, de 23.07.2020. 

04 Of. nº 117/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 022, de 19.05.2020, que “Altera alínea “b”, acrescenta                     

alínea “c” ao inciso I e altera o inciso II do art. 17, da Lei nº 7.862, de 30 de dezembro de 1997, que “Dispõe sobre o                           

comércio ambulante em Belém” e dá op.”, de autoria do Ver. Fabrício Gama, foi sancionado e transformado na Lei                   

Municipal nº 9.587, de 04.08.2020. 

05 Of. nº 118/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 023, de 09.06.2020, que “Dispõe sobre a igualdade de                      

premiações, para homens e mulheres, nas competições e eventos desportivos realizados no Município de Belém, e dá                 

op.”, de autoria do Ver. Joaquim Campos, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.588, de 04.08.2020. 

06 Of. nº 119/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 025, de 10.06.2020, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade                     

da utilização de selo de garantia ou lacre destrutível nas embalagens para entrega de alimentos para consumo imediato                  

(serviço delivery), conforme especifica, e dá op.”, de autoria do Ver. Celsinho Sabino, foi sancionado e transformado na                  

Lei Municipal nº 9.589, de 04.08.2020. 

07 Of. nº 120/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 026, de 16.06.2020, que “Institui a Semana Municipal do                      

Aleitamento Materno, para garantir o direito ao acompanhamento e orientação à mãe com relação à amamentação, e dá                  

op.”, de autoria da Verª. Simone Kahwage, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.590, de 04.08.2020. 

08 Of. nº 121/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 027, de 16.06.2020, que “Assegura aos idosos, às pessoas                      

do gênero feminino e aos usuários do transporte coletivo municipal com deficiência ou mobilidade reduzida, o                

desembarque entre as paradas obrigatórias (pontos de ônibus), e dá op.”, de autoria do Ver. Fernando Carneiro, foi                  

sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.591, de 04.08.2020. 

09 Of. nº 122/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 029, de 23.06.2020, que “Torna obrigatória a instalação                     

de porta de segurança nas agências bancárias, e dá op.”, de autoria do Ver. Rildo Pessoa, foi sancionado e transformado                    

na Lei Municipal nº 9.592, de 04.08.2020. 

10 Pf. 965/2020 – GABS/SESMA/PMB – indicação da data de 25 de agosto de 2020 às 15 horas, para realização de Audiência                     

Pública destinada a Prestação de contas do 2º e 3º quadrimestre de 2019  da SESMA. 

11 Mensagem nº 008/2020 – GAB. PREF. – Apresenta o Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 7.056, de 30 de dezembro de 1977,                        

que dá nova redação ao Código Tributário e de Rendas do Município de Belém, e dá outras providências”. 

12 Of. nº 809/2020/GABS/SEURB – Devolve o Of. nº 130/2020, que solicita providências acerca de semáforos e faixas de                  

pedestres, comunicando que não é competência da SEURB gerenciamento sobre estes assuntos. De autoria do Vereador                

Joaquim Campos 

13 Of. nº 353/2020-DEPO/GABS/SEGEP – Encaminha o Relatório Resumido de Execução Orçamentária dos Poderes Executivo              

e Legislativo do Município de Belém e demais demonstrativos sobre execução orçamentária, referente ao 3º bimestre de                 

2020 (Maio e Junho).  

14 Of. nº 1669/2020-SCDS/SEMOB – Resposta ao Req. nº 68/2020 – Vereadora Nilda Paula, onde informa da impossibilidade                 

de atendimento ao pleito, uma que a SEMOB, não tem atribuição e nem competência para ampliação de categorias de                   

profissionais, com direito a isenção no serviço público. 

15 Of. nº 357/2020-GABS/SEGEP – Encaminha cópias dos Decretos números: 96.740-PMB, 96.762-PMB, 96.770-PMB e             

96.796-PMB de Créditos Adicionais Extraordinários, abertos na Lei Orçamentária Anual – LOA para 2020. 

16 Ofício nº 965/2020 – SESMA – solicita a data de 25/08/2020, às 15 horas, para a realização de audiência pública para                     

apresentação da Prestação de Contas do 2º e 3º quadrimestres de 2019. 
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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       
alteração da Lei nº 9.345/2017, que      
‘Regulamenta a comercialização, venda e o      
consumo de bebidas alcoólicas    
(exclusivamente cervejas e chopes) nos     
estádios, ginásios esportivos e arenas     
desportivas durante a realização de um      
evento esportivo no âmbito do Município      
de Belém’, e dá op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

857/19 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão de 
Justiça e Legislação. 
SUSPENSO. 

 


