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CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
80ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

  BELÉM, 15 de dezembro de 2020.         

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 Of. nº 1040/2020 – GAB/SECON – Em atenção ao Of. nº 332/2020-CMB-DL, referente ao Req. nº 486/2020, de autoria do 

Ver. Amaury da APPD. 

02 Of. nº 217/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 061, de 22.09.2020, que “Estabelece o atendimento 

prioritário às pessoas idosas, previsto na Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003,para as pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida, previsto na Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 

2004, e na Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, e dá op.”, de autoria do Ver. Amaury da APPD, foi sancionado e 

transformado na Lei Municipal nº 9.625, de 26.11.2020. 

03 Of. nº 218/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 079, de 21.10.2020, que “Estabelece o atendimento 

prioritário às pessoas idosas, previsto na Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003,para as Assegura a livre circulação de 

voluntários para a prestação de auxílio aos animais em situação de rua, em decorrência de pandemia, que imponha 

isolamento social e/ou quarentena, por estado de calamidade pública no Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. 

Paulo Queiroz, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.626, de 26.11.2020. 

04 Of. nº 219/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 082, de 21.10.2020, que “Institui a fixação de placa 

informando o número telefônico do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado da rede municipal 

de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Elenilson Santos, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.627, de 

26.11.2020. 

05 Of. nº 220/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 086, de 21.10.2020, que “Institui o incentivo à criação de 

Ecopontos para descarte de materiais recicláveis no município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Moa Moraes, foi 

sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.628, de 26.11.2020. 

06 Of. nº 221/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 055, de 18.08.2020, que “Dispõe sobre a alteração da Lei 

nº 9.354/2017 que ‘Regulamenta a comercialização, venda e 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.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.629, 

de 26.11.2020. 

07 Of. nº 223/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 072, de 21.10.2020, que “Dispõe sobre a denominação de 

logradouros e prédios públicos sob o domínio ou gestão municipal, em coerência com os valores democráticos , e dá op.”, 

de autoria do Ver. Fernando Carneiro, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.630, de 26.11.2020. 

08 Of. nº 223-A/2020 – GAB.PREF – Encaminha o número da Lei nº 9.631 para promulgação referente ao Projeto de Lei nº 071, 

de 21.10.2020, que “Denomina de Praça Raimundo Farah o espaço situado na Rua Boaventura da Silva, esquina com a 

Passagem Honorato Filgueiras, no bairro de Fátima, Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Pablo Farah. 

09 Of. nº 223-B/2020 – GAB.PREF – Encaminha o número da Lei nº 9.632 para promulgação referente ao Projeto de Lei nº 078, 

de 21.10.2020, que “Dispõe sobre a instalação de pias em locais de grande fluxo de pessoas e em estabelecimentos que 

especifica no Município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Rildo Pessoa. 

10 Of. nº 224/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei Complementar nº 01, de 21.10.2020, 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 Ver. Nehemias Valentim, foi vetado em sua íntegra, Veto nº 

07/2020. 

11 Of. nº 225/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 076, de 21.10.2020, que “Dispõe sobre cobranças por 

estimativa realizadas pela concessionária fornecedora de serviços públicos no âmbito do Município de Belém , e dá op.”, de 

autoria do Ver. John Wayne, foi vetado em sua íntegra, Veto nº 08/2020. 

12 Of. nº 226/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 084, de 21.10.2020, que “Dispõe sobre a “Lei Paulo Fonteles 

Filho”, que determina a aplicação de penalidades à prática de assédio moral no âmbito da Administração Pública Municipal 

de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Fernando Carneiro, foi vetado em sua íntegra, Veto nº 09/2020.  

13 Mensagem nº 12/2020 – Encaminha o Projeto de Lei que “Institui a Política Municipal de Saneamento Básico do Município 

de Belém, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), e o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), 

em atenção ao disposto no art. 9º da Lei Federal nº 11.445/2007, com as atualizações trazidas pela Lei nº 14.026/2020, o 

Novo Marco do Saneamento Básico, e dá op.”. 
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14 Carta Convite – IDEA – Convida os Presidentes das Comissões de Educação; Criança, Adolescente, Idoso e PCD; e Direitos 

Humanos a participarem de evento de instituição formal da Comissão de Defesa e Amparo à Pessoa com Deficiência 

CDAPCD, a ocorrer no dia 17.12.2020, às 18h, no Auditório do Edifício Infinity Corporate Center (Tv. Barão do Triunfo, 3540 

– Marco).  

 

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 

 


