
  
Estado do Pará  

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
50º SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

   BELÉM, 12 de agosto de 2020.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

O1 Of. nº 116-A/2020-GAB. PREF. – Comunica que o Projeto de Lei nº 052 de 21 de julho de 2020, de autoria da PMB, que                        

altera a Lei nº 7.348, de 20 de outubro de 1986, que “Criou o Conselho Municipal da Condição Feminina, e dá outras                      

providências”, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.584, de 30 de julho de 2020. 

02 Of. nº 116-B/2020-GAB.PREF. – Comunica que o Projeto de Lei nº 053, de 21 de julho de 2020, de autoria da PMB, que                       

altera a Lei nº 8.355, de 04 de agosto de 2004, que “Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal do Negro e da Negra e                         

dá outras providências”, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.585, de 30 de julho de 2020. 

03 Of. nº 116-C/2020-GAB.PREF. – Comunica que o Projeto de Lei nº 054, de 21 de julho de 2020, de autoria da PMB, que                       

altera a Lei nº 7.823, de 22 de janeiro de 1997, que “Cria no Município de Belém, o Conselho Municipal de Defesa dos                       

Direitos Humanos e dá outras providências”, foi sancionado e transformado na Lei nº 9.586, de 30 de julho de 2020. 

1ª PARTE 
Nº Matéria Parte 

Interessada 
Processo Projeto Observação 

2º PARTE 
01 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. 
Ficou só para votação 

02 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. 

03 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  

04 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. 

05 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. 
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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 

 


