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1ª PARTE 

Nº Matéria Parte 
Interessada 

Processo Projeto Observação 

 

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 Academia 
Maçônica de Letras do Estado do Pará, 
e dá op.  

Ver. Celsinho 
Sabino 

1655/19 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 

02 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Torna de 
Utilidade Pública a Associação Carlos 
Drummond de Andrade e dá op.” 

Ver. Dr. 
Chiquinho 

2157/19 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação;  

03 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. 

04 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  

05 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 

06 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. 

07 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 
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08 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. 

09 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Institui e 
define o Município de Belém como 
‘Zona Livre de Agrotóxicos e 
Transgênicos’, e dá op.”. 

Ver. John 
Wayne 

1761/19 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 
SUSPENSO 

10 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Obriga a 
veiculação de propagandas contra a 
violência à mulher, contra o abuso e a 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes, na forma que indica”. 

Ver. Paulo 
Queiroz 

645/19 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 
 

11 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Altera a 
Lei nº 7.854, de 31.07.92, para incluir 
representante da Defensoria Pública no 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente”.  

Ver. Amaury 
da APPD 

778/19 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça e 
Legislação; e Criança, 
Adolescente, Idoso e Pessoa 
com Deficiência. 

12 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Altera a 
Lei nº 7.903, de 19.08.98, que ‘Torna 
obrigatória a instalação de porta de 
segurança nas agências bancárias, e dá 
op.”. 

Ver. Rildo 
Pessoa 

660/16 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça e 
Legislação; e Indústria e 
Comércio. 

13 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais, quais 
sejam: shoppings, hipermercados e 
supermercados da Cidade de Belém, a 
instalarem placas de aviso tipo porte, 
informando sobre a proibição e 
punições previstas na legislação ao 
estacionar em vaga reservada para 
idosos e deficientes físicos, e dá op. 

Ver.  Blenda 
Quaresma 

996/19 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação e 
Indústria e comércio. 
 

14 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Altera a 
redação da alínea “b”, do inciso I, do 
art. 17, da Lei 7.862/97, de 30 de 
dezembro de 1997, e acrescenta alínea 
“c”, ao respectivo artigo da Lei que 
dispõe sobre o comércio ambulante no 
âmbito do Município de Belém, e dá op.  

Ver.  Fabrício 
Gama 

1835/19 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação e 
Indústria e comércio. 
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15 Discussão única e votação com dispensa 

de interstício ao Projeto que 
“Reconhece como de Utilidade Pública 
para o Município de Belém, a 
Federação Paraense de Futebol- FPF, e 
dá op”  

Ver.  Mauro 
Freitas 

2099/19 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 
 

16 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que 
“Reconhece como de Utilidade Pública 
para o Município de Belém, a 
Associação da Terceira Idade do Bairro 
da Terra Firme, e dá op.”  

Ver.  Mauro 
Freitas 

092/2020 Projeto de Lei Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 
 

17 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Altera a 
Lei nº 8805-A, de abril de 2011, que 
Dispõe o Estatuto Municipal do Idoso, e 
dá op.” 

Ver. Igor 
Andrade 

753/19 Projeto de Lei Leitura do Parecer Favorável da 
Comissão de Justiça e 
Legislação e da Criança, 
adolescente e Idoso.    

18 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Dispõe 
sobre a igualdade de premiação, para 
homens e mulheres, nas competições e 
eventos desportivos realizados no 
Município de Belém”. 

Ver. Joaquim 
Campos 

603/19 Projeto de Lei Leitura do Parecer Favorável da 
Comissão de Justiça e 
Legislação, Direitos Humanos e 
Cond. Feminina 

19 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade da utilização 
de selo de garantia ou lacre destrutível 
nas embalagens para entrega de 
alimentos para consumo imediato 
(serviço de delivery), conforme 
especifica.” 

Ver. Celsinho 
Sabino 

1721/19 Projeto de Lei Leitura do Parecer Favorável da 
Comissão de Justiça e 
Legislação 

20 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Altera a 
Lei nº 8.202 de 27 de dezembro de 
2002, para garantir o direito a 
acompanhamento e orientação à mãe 
com relação a amamentação.” 

Verª. Simone 
Kahwage 

1358/17 Projeto de Lei Leitura do Parecer Favorável da 
Comissão de Justiça e 
Legislação e Saúde 

 


