
  
Estado do Pará  

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
54º SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA. 

   BELÉM, 24 de agosto de 2020.  

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

01 Ofício nº 342/2020 – PRESID- Em atenção ao Ofício nº 399/2019-CMB-DL, referente ao Req. 049/2019. 

02 Of. nº 406/2020-DEPO/GABS/SEGEP – Créditos adicionais extraordinários, abertos na lei orçamentária anual para 2020. 

03 Of. nº 128/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 030, de 24.06.2020, que “Denomina de Rua Bruno Sechi a                       

atual Rua Yamada, localizada no bairro do Benguí.”, de autoria do Ver. Mauro Freitas e todos os parlamentares, foi                   

sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.593, de 18.08.2020. 

04 Of. nº 129/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 045, de 15.07.2020, que “Institui no Município de Belém,                      

a Semana Municipal de Acessibilidade e Inclusão, e dá op”, de autoria da Verª. Simone Kahwage, foi sancionado e                   

transformado na Lei Municipal nº 9.594, de 18.08.2020. 

05 Of. nº 130/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 034, de 08.07.2020, que “Institui no Município de Belém,                      

o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio, e dá op.”, de autoria do Ver. Fernando Carneiro, foi sancionado e                   

transformado na Lei Municipal nº 9.595, de 18.08.2020. 

06 Of. nº 131/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 031, de 24.06.2020, que “Dispõe sobre a alteração do                      

nome da Rua da Pratinha, no bairro do Bengui, para Rua Padre João Derickx.”, de autoria do Ver. Rildo Pessoa, foi                     

sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.596, de 18.08.2020. 

07 Of. nº 132/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 024, de 09.06.2020, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade                     

dos estabelecimentos comerciais, quais sejam, shoppings, hipermercados e supermercados do Município de Belém,             

instalarem, placas de aviso tipo porte, informando sobre a proibição e punições previstas na legislação ao estacionar em                  

vaga reservada para idosos e pessoas com deficiência, e dá op.”, de autoria da Verª. Blenda Quaresma, foi sancionado e                    

transformado na Lei Municipal nº 9.597, de 18.08.2020. 

08 Of. nº 133/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 051, de 15.07.2020, que “Reconhece como de Utilidade                     

Pública para o Município de Belém, a Organização da Livre Identidade e Orientação Sexual do Pará, e dá op”, de autoria                     

do Ver. Fernando Carneiro, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.598, de 18.08.2020. 

09 Of. nº 134/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 047, de 15.07.2020, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade                     

das agências bancárias, centros lotéricos, postos de saúde e demais instituições que prestam serviços presenciais à                

população obrigados a colocar do lado de fora do estabelecimento informações completas do atendimento no sentido de                 

serem evitadas aglomerações, e dá op”, de autoria do Ver. Adriano Coelho, foi sancionado e transformado na Lei                  

Municipal nº 9.599, de 18.08.2020. 

10 Of. nº 135/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 044, de 15.07.2020, que “Estabelece prioridade no                    

atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas com transtorno de espectro autista – TEA, no município                 

de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Dinely, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.600, de 18.08.2020. 

11 Of. nº 136/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 044, de 15.07.2020, que “Inclui no Calendário Oficial do                      

Município de Belém, o Ano Cultural Ruy Barata, e dá op.”, de autoria do Ver. Pablo Farah, foi sancionado e transformado                     

na Lei Municipal nº 9.601, de 18.08.2020. 

12 Of. nº 137/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 042, de 15.07.2020, que “ Institui no Município de Belém,                       

a Semana Municipal de Educação, Conscientização e Enfrentamento às notícias Falsas sobre as Vacinas, e dá op.”, de                  

autoria da Verª. Nazaré Lima, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.602, de 18.08.2020. 

13 Of. nº 138/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 037, de 15.07.2020, que “Torna obrigatório aos                    

estabelecimentos comerciais no âmbito do Município de Belém, a terem monitores da caixa registradora de forma visível                 

e sem obstáculos ao consumidor, e dá op.”, de autoria do Ver. Fabrício Gama, foi sancionado e transformado na Lei                    

Municipal nº 9.603, de 18.08.2020. 

14 Of. nº 139/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 043, de 15.07.2020, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade                     

de divulgação na fachada dos cartórios extrajudiciais que atuam no município de Belém, a relação dos serviços prestados                  

por aqueles estabelecimentos, e dá op.”, de autoria do Ver. Emerson Sampaio, foi sancionado e transformado na Lei                  

Municipal nº 9.604, de 18.08.2020. 

15 Of. nº 140/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 046, de 15.07.2020, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade                     

das locadoras de veículos automotores disponibilizarem automóveis adaptados para pessoas portadoras de deficiência ou              

com mobilidade reduzida no âmbito do município de Belém, e dá op.”, de autoria do Ver. Emerson Sampaio, foi                   

sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.605, de 18.08.2020. 
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16 Of. nº 141/2020 – GAB.PREF – Comunica que o Projeto de Lei nº 038, de 15.07.2020, que “Dispõe sobre melhor                    

visibilidade dos impressos de conta de energia elétrica do Município de Belém, e dá op.”, de autoria da Verª. Nilda Paula,                     

foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.606, de 18.08.2020. 

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     
“Reconhece como patrimônio Cultural    
de Natureza Imaterial do Município de      
Belém, a EBD – Escola Bíblica Dominical       
e dá op”. 

Ver. Marciel 
Manão 

1979/2019 Projeto de Lei Pareceres das Comissões de 
Justiça, Legislação e redação de 
Leis e Cultura. 

07 Discussão única e votação com dispensa      
de interstício ao projeto que “Institui no       
âmbito da Câmara Municipal de Belém,      
Diploma Mérito LGBTQI Walter    
Bandeira, e dás op.” 

Ver. Henrique 
Soares 

030/2020 Projeto de 
Resolução 

Pareceres das Comissões de 
Justiça, Legislação e redação de 
Leis e Direitos Humanos. 

 


