
Projetos de Lei  

 

Utilidade Pública 

 

- PL nº2399/2021 – autoria do vereador Juá Belém (REPUBLICANOS) – reconhece 

como de utilidade pública para o Município de Belém a Associação de Mulheres e 

Artesões do Estado do Pará - AMAEP; 

 

- PL nº554/2022– autoria do vereador Juá Belém (REPUBLICANOS) – reconhece 

como de utilidade pública para o Município de Belém a Associação Menezes, Cultura, 

Esporte e Lazer – AMECEL; 

 

- PL nº2053/2021 – autoria do vereador Fabrício Gama (UNIÃO BRASIL) - reconhece 

como de utilidade pública para o Município de Belém o Centro Social Santo Agostinho; 

 

- PL 198/2022 – autoria do vereador Fabrício Gama (UNIÃO BRASIL) – declara de 

utilidade pública a ONG Universidade de Samba do Mosqueiro - UNISAM; 

 

- PL nº820/2022 – autoria do Igor Andrade (SOLIDARIEDADE) - reconhece como de 

utilidade pública para o Município de Belém a Associação Clube Esporte Adapto em 

Belém  - AC.E.A.B; 

 

- PL nº786/2022 – autoria do vereador Josias Higino (PATRIOTA) - reconhece como 

de utilidade pública para o Município de Belém o SETAD – Seminário Teológico da 

Assembleia de Deus em Belém; 

 

- PL nº837/2022 – autoria do vereador Bieco (PP) - reconhece como de utilidade 

pública para o Município de Belém o Instituto Francisco de Assis – IFRANS; 

 

- PL nº964/2022– autoria do vereador Túlio Neves (PROS) – reconhece como de 

utilidade pública para o Município de Belém, o Instituto Maria Neves; 

 



- PL nº790/2022– autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – reconhece como de 

utilidade pública para o Município de Belém o Instituto Agroextrativista das Ilhas do 

Estado do Pará - INAGIEPA; 

 

- PL nº1083/2022– autoria do vereador Zeca do Barreiro (AVANTE) – reconhece como 

de utilidade pública para o Município de Belém  a Associação Ratata; 

 

Concessão da Medalha Brasão D’Armas e demais honrarias: 

 

- PL nº821/2022– autoria do vereador Zeca Pirão (MDB) – concede a Medalha Brasão 

D’Armas de Belém à Academia Paraense de Jornalismo; 

 

- PL nº255/2022 - autoria do vereador Zeca Pirão (MDB) – concedo o Título Honorífico 

de Honra ao Mérito aos Srs. José Luiz Silva Souza e Marivaldo Nahum Souza; 

 

- PL nº740/2022– autoria do vereador Zeca Pirão (MDB), a pedido do vereador Amaury 

da APPD (PT) – concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém ao Programa Feira do 

Som da Rádio Cultura FM do Pará; 

 

- PL nº507/2022– autoria do vereador Zeca Pirão (MDB), a pedido do vereador Mauro 

Freitas (PSDB)  – concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém ao Programa Bola na 

Torre; 

 

- PL nº215/2022– autoria do vereador Zeca Pirão (MDB), a pedido do vereador 

Matheus Cavalcante (CIDADANIA)  – concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém 

ao Sr. Ian Blois Pinheiro; 

 

- PL nº2689/2021– autoria do vereador Zeca Pirão (MDB), a pedido da vereadora 

Enfermeira Nazaré (PSOL) – concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém à 

advogada Suena Carvalho Mourão e Gilmar Pereira da Silva; 

 

- PL nº2723/2021– autoria do vereador Zeca Pirão (MDB), a pedido do vereador 

Fernando Carneiro (PSOL)  – concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém ao Padre 

Paulo Joanil da Silva; 



 

- PL nº216/2022– autoria do vereador Zeca Pirão (MDB), a pedido do vereador Igor 

Andrade (SOLIDARIEDADE)  – concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém a Sra. 

Daniela Lima Barbalho; 

 

- PL nº2696/2021– autoria do vereador Zeca Pirão (MDB), a pedido da vereadora Lívia 

Duarte (PSOL)  – concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém a Sra. Darlah Mariana 

Santos Conceição; 

 

- PL nº392/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Título de 

Mérito Comunitário a Sra. Nilza Sacramento (Dona Anastácia); 

 

- PL nº988/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede a Medalha de 

Direitos Humanos Jaime Teixeira a Sra. Viviane Costa Reis; 

 

- PL nº987/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Mérito Judiciário  Dr. Elder Lisboa ao Sr. Hugo Leonardo Pádua Mercês; 

 

- PL nº951/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Mérito Judiciário  Dr. Elder Lisboa ao Sr. João Vitor Penna e Silva; 

 

- PL nº953/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Serzedêlo Corrêa ao Sr. Apolonio Paraense Brasileiro; 

 

- PL nº954/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Mérito Judiciário  Dr. Elder Lisboa ao Sr. Victor Russo Fróes Rodrigues; 

 

- PL nº990/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede a Medalha de 

Direitos Humanos Jaime Teixeira ao Sr. Fernando Antônio Martins Carneiro; 

 

- PL nº991/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede a Medalha de 

Direitos Humanos Jaime Teixeira a Sra. Maria de Nazaré Alves de Lima; 

 



- PL nº1163/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Mérito Serzedêlo Corrêa aos Srs. e as Sras: Regina Hilda Ferreira Brito, Rita Viana, 

Jurandir Santos de Novaes, Ellana Fiama Souza da Silva, Carlos Renato Lisboa Francês, 

André Luiz Barbosa da Cunha, Sindeval de Castro Tavares Bittencourt, Edilson 

Rodrigues, Alcione Assunção dos Santos e Maria José Patrício; 

 

- PL nº9501/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede a Medalha 

Vereador Clodomir Grande Colino a Sra. Andréa Nascimento Ewerton; 

 

- PL nº949/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Serzedêlo Corrêa a Sra. Inês de Fátima Oliveira da Silveira; 

 

- PL nº948/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Maria da Penha a Sra. Camila Maria D’Macedo Carneiro Raymundo; 

 

- PL nº850/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Serzedêlo Corrêa a Sra. Carolina Quemel; 

 

- PL nº851/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Serzedêlo Corrêa ao Sr. Deivison Costa Alves; 

 

- PL nº852/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Serzedêlo Corrêa ao Sr. Lélio Costa da Silva; 

 

- PL nº1078/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede a Medalha de 

Direitos Humanos Jaime Teixeira ao Sr. Walmir Brito Freire; 

 

- PL nº1079/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede a Medalha de 

Direitos Humanos Jaime Teixeira ao Sr. Tel Filho Guajajara; 

 

- PL nº1080/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Edson Luis ao Sr. José Leonardo dos Santos Reis; 

 



- PL nº952/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede o Diploma 

Serzedêlo Corrêa a Sra. Vanessa Egla Rocha do Nascimento; 

 

- PL nº989/2022 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede a Medalha de 

Direitos Humanos Jaime Teixeira a Sra. Gizelle Soares de Freitas; 

 

- PL nº1170/2021 - autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – concede a Medalha de 

Direitos Humanos Jaime Teixeira as Sras e aos Srs.: Jorge Luiz Guimarães Panzera, 

Edilson Moura da Silva, Sindeval de Castro Tavares Bittencourt, Jane Andréia Cabral e 

Silva, Maria Wayna Kyana Kambeba, Alickson Sérgio Lopes de Souza, Andrea Maria 

Maciel Dantas, Renata Taylor de Azevedo Andrade, José Nery Azevedo, José Maria 

dos Santos Vieira Junior, Sandra Maria Caminha Fonseca, Leny May da Silva Campelo, 

Angelina Nazaré dos Anjos Brandão e Hélio Alvez de Oliveira; 

 

- PL nº140/2022- autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – concede a Medalha Isaac 

Soares ao jornalista, radialista e sociólogo Carlos Ferreira; 

 

- PL nº138/2022- autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – concede o Título de 

Honra ao Mérito à TV Liberal; 

 

- PL nº142/2022- autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – concede o Título de 

Cidadã de Belém a Sra. Tayse da Cunha Assis; 

 

- PL nº139/2022- autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – concede o Título de 

Cidadã de Belém a jornalista Priscilla de Souza Castro; 

 

- PL nº141/2022- autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – concede a Medalha Isaac 

Soares ao jornalista André Laurent; 

 

- PL nº064/2022- autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – concede a Medalha Isaac 

Soares ao Sr. Rui Guimarães, radialista e comentarista da Rádio Clube do Pará; 

 

- PL nº143/2022- autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – concede o Título de 

Cidadão de Belém ao jornalista João Jadson Furtado; 



 

- PL nº135/2022- autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – concede o Título de 

Honra ao Mérito a TV Record Belém; 

 

- PL nº137/2022- autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – concede o Título de 

Honra ao Mérito à TV Nazaré; 

 

- PL nº136/2022- autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) – concede o Título de 

Honra ao Mérito à TV RBA; 

 

- PL nº1043/2022 - autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) – concede o Título 

de Honra ao Mérito as seguintes personalidades: Maria de Nazaré Barreto Trindade, 

Rosivani Chaves, Pedro Braga dos Santos e Rodmilson Cuité Lopes; 

 

- PL nº1070/2022 - autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) – concede a 

Medalha do Mérito Cultural e Patrimônio de Belém ao Coletivo Cidade do Tambor. 

 

- PL nº832/2022 - autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) – concede a 

Comenda Wanda de Aguiar Horta aos Srs e as Sras: Vera Lucia de Azevedo Lima, 

Roseneide dos Santos Tavares, Ilma Pasta Ferreira, Halessa de Fátima da Silva 

Pimentel, Elisa da Silva Feitosa, Hilma Solange Souza, Dirce Nascimento Pinheiro, 

Francilene da Luz Belo, Eduardo Padilha Barros, Ana Cleide Souza da Silva, Rosângela 

Maria Pereira de Souza, Marcelo Ricardo dos Santos Silva, Yara de Souza Guedes, Sara 

Edyele Santos Marques, Rebeka Santos Fonseca, Maria Betânia Serra Gonçalves, 

Sandra do Socorro Alves da Costa, Péricles Ferreira Teixeira Júnior, William Dias 

Borges, Nádile Juliane Costa de Castro, Ingrid Magali de Souza Pimentel, Marcelo 

Williams Oliveira de Souza, Joana Cleia Trindade Fideralino, Simone Beverly 

Nascimento da Costa, Margarete Carrera Bittencourt, Juliana Dias Garcez, Cinthia 

Brígida Brito de Moraes, Eliane da Costa Lobato da Silva, Iaci Proença Palmeira, Laura 

Maria Vidal Nogueira, Maridalva Ramos Leite, Maria de Fátima Vieira de Olveira, 

Sandra Helena Isse Polaro, Márcia Maria Bragança Lopes, Antônia Margareth Moita 

Sá, Ana Paula Oliveira Gonçalves, Vilma Maria Alves de Lima, Marcelo dos Santos 

Rodrigues, Rute Leila dos Reis Flores, Bruno da Silva Campelo, Leonardo Silva 

Ferreira, Thamyris Abreu Marinho Rodrigues, Átila Augusto Cordeiro Pereira, Mário 



Batista dos Santos Neto, Gilson Dean Lima Silva, Adson dos Prazeres Rodrigues, 

Leonardo da Silva Costa, Amariles Maria da Graça Ferreira Pacheco, José Francisco 

Ferreira da Silva, Mário dos Santos Paes, Paula Patrícia da Silva Costa, Edilene da Silva 

Brito,Vera Lúcia Adson Scerny, Letícia de Souza Rocha, Maria Auxiliadora Pereira, 

Márcia Sidonia Mendes Góes , Dayane de Nazaré dos Santos; 

 

- PL nº831/2022 - autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) – concede o Título 

Honorífico de Cidadão de Belém as Sras. Aline Macêdo de Queiroz, Andréia Pessoa da 

Cruz e ao Sr. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha; 

 

- PL nº318/2022 - autoria do vereador Igor Andrade (SOLIDARIDADE) – concede a 

Medalha Isaac Soares ao jornalista Fabiano Villela; 

 

- PL nº317/2022 - autoria do vereador Igor Andrade (SOLIDARIDADE) – concede o 

Prêmio Câmara de Jornalismo Ambiental à TV Liberal; 

 

- PL nº328/2022 - autoria da vereadora Dona Neves (PSD) – concede o Prêmio Mérito 

Judiciário Elder Lisboa à juíza da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e o Adolescentes 

de Belém, Mônica Maciel; 

 

- PL nº473/2022 - autoria da vereadora Dona Neves (PSD) – concede o Título 

Honorífico de Honra ao Mérito à conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

Sra. Maria de Lourdes Lima de Oliveira; 

 

- PL nº405/2022 - autoria do vereador Bieco (PP) – concede o Diploma Serzedêlo 

Corrêa a Rubens Magno; 

 

- PL nº404/2022 - autoria do vereador Bieco (PP) – concede o Título Honorífico de 

Cidadão de Belém à Rubens Magno; 

 

 

- PL nº1001/2022 - autoria do vereador Fábio Souza (PSB) – concede a Medalha de 

Mérito Científico Evandro Chagas ao Sr. Jorge Oliveira Vaz; 

 



- PL nº1002/2022 - autoria do vereador  Fábio Souza (PSB) – concede a Medalha de 

Mérito Científico Evandro Chagas a Sra. Stela Karla Moura Corrêa Vaz; 

 

- PL nº730/2022 - autoria do vereador Fábio Souza (PSB) – concede o Título 

Honorífico de Honra ao Mérito ao Sr. Valdir Santos Aguiar; 

 

- PL nº741/2022 - autoria do vereador Amaury da APPD (PT) – concede o Diploma do 

Profissional da comunicação a Edgar Augusto Proença; 

 

- PL nº620/2022 - autoria do vereador Amaury da APPD (PT) – concede o Título 

Honorífico de Honra ao Mérito à Sociedade Bíblica do Brasil – SBB; 

 

- PL nº957/2022 - autoria do vereador Dinelly (PSC) – concede o Título Honorífico de 

Cidadão Belém aos Srs. Carlos Antônio de Moura Filho e Gilliard Vaz de Oliveira; 

 

- PL nº1152/2022 - autoria do vereador Josias Higino (PATRIOTA) – concede o 

Diploma e a Plaqueta Cultura Evangélica Maestro Filinésio Soares para: Pastor Samuel  

Câmara, Pastora Rebeka Joyce Lemos Câmara, Raimundo José Pereira dos Santos 

Sônia Maria da Silva Campêlo, Edvar Melo da Costa, Marcos Matos da Costa, Jeremias 

Sousa, Neemias Cardoso, Izadercia Araújo, Wilson Pacífico, Onilson Rocha da Silva, 

Juracy Corrêa Soares, Alaise da Costa, Dorcas Trindade Vaz e Ruth da Silva Higino; 

 

-PL nº1259/2022 – autoria do vereador Josias Higino (PATRIOTA) – concede a 

Plaqueta e o Diploma Esporte Paraense – reconhecimento nacional ao Camilo Zaluth 

Centeno, vice-presidente da Rede Brasil Amazônica de Comunicação; ao Álvaro da 

Silva Borges, gerente de jornalismo da RBATV; à Maria de Lourdes Favacho Cezar, 

chefe de esportes da RBATV; à Maria Ribeiro Aguiar da Silva Malato, apresentadora 

do programa  Camisa 13; ao Gandur Zaire Filho, comentarista do programa Camisa 13; 

ao Lino José Machado, repórter do programa Camisa 13; ao Renato Amaral de Lima, 

presidente do time Cariocas FP; Alísio Menezes, presidente do time Venus Fidelis; ao 

Max Valério Alves Matos, presidente do Time Gideões; ao Luis Carlos Baars de 

Carvalho, projeto social de Jui-Jitsu do bairro da Terra Firme;   

 



- PL nº099/2022 - autoria do vereador Matheus Cavalcante (CIDADANIA) – concede o 

Título Honorífico de Cidadão Belém ao Sr. Armando Grello Cabral. 

 

- PL nº020/2022 - autoria do vereador Fernando Carneiro (PSOL) – concede Título 

Honorífico de Cidadão Belém à Elza Soares; 

 

 

Demais matérias: 

 

- PL nº190/2022 – autoria do vereador Emerson Sampaio (PP) – altera a lei nº9.593, 

de 18 de agosto de 2020, que “denomina de Padre Bruno Sechi, a atual Rua 

Yamada, localizada no bairro do Benguí”; 

 

- PL nº659/2021 – autoria do vereador Emerson Sampaio (PP) – dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos bares, cafés, quiosques, praças, centros, complexos 

gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, casas de eventos e de shows, adotarem 

medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco; 

 

-PL nº410/2022 – autoria do vereador Zeca Pirão (MDB) – altera o parágrafo único 

do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Belém; 

 

- PL nº810/2021 – autoria do vereador Juá Belém (REPUBLICANOS) – dispõe 

sobre a obrigatoriedade de disponibilização do Estatuto do Idoso para consulta pelos 

estabelecimentos comerciais no Município de Belém; 

 

- PL nº1606/2021 – autoria do vereador Juá Belém (REPUBLICANOS) – dispõe 

sobre a obrigatoriedade de cadeiras de rodas nas agências e postos de serviços 

bancários do Município de Belém; 

 

- PL nº263/2021 – autoria do vereador Juá Belém (REPUBLICANOS) – dispõe 

sobre o Programa Municipal de Combate à Sexualização de Crianças e 

Adolescentes; 

 



- PL nº2296/2021 – autoria do vereador Juá Belém (REPUBLICANOS) – cria o 

Selo Empresa Amiga da Mulher no âmbito do Município de Belém; 

 

- PL nº2189/2021 – autoria do vereador Juá Belém (REPUBLICANOS) – dispõe 

sobre a obrigatoriedade de comprovação do atendimento de percentual mínimo de 

05% a 15% de aprendizes, em relação ao total de profissionais técnicos da empresa, 

a ser inserido nos editais de licitação para contratos de qualquer natureza no 

município de Belém; 

 

- PL nº1697/2021 – autoria do vereador Amaury da APPD (PT) – altera a Lei 

nº7.637, de 24 de maio de 1993, que dispõe sobre o uso dos espaços publicitários 

nos ônibus e abrigos de espera para campanhas educativas contra a violência à 

mulher, ao idoso, ao deficiente e ao menor; 

 

- PL nº 1868/2021 – autoria do vereador Amaury da APPD (PT) – edita o artigo da 

Lei nº8.981, de 04 de janeiro de 2013, implantando a legenda #ParaCegoVer nas 

publicações que veiculem imagens nos sites eletrônicos e redes sociais de órgãos da 

administração pública municipal direta e indireta; 

 

- PL nº1871/2021 – autoria do vereador Amaury da APPD (PT) – institui a 

Campanha Junho Roxo e o programa Maria da Penha vai às escolas; 

 

- PL nº1797/2021 - autoria do vereador Amaury da APPD (PT) – dispõe sobre a 

criação da Semana Municipal de Conscientização sobre a Dislexia a ser realizada na 

terceira semana de outro de cada ano; 

 

- PL nº1734/2021 - autoria do vereador Amaury da APPD (PT) – institui o mês de 

março roxo dedicado a realização de ações de conscientização sobre a epilepsia; 

 

- PL nº2352/2021 - autoria do vereador Amaury da APPD (PT) – dispõe sobre o Dia 

Municipal do Paratleta; 

 



- PL nº547/2022 - autoria do vereador Amaury da APPD (PT) – institui a 

obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais de oferecer guia de assistência para 

pessoas com deficiência visual; 

 

- PL nº575/2022 - autoria do vereador Amaury da APPD (PT) – institui no 

calendário oficial de eventos do município de Belém a Semana de Conscientização e 

Combate à Vulnerabilidade Social; 

 

- PL nº2690/2021 – autoria do vereador Fábio Souza (PSB) – altera a Lei nº9.751, 

de 17 de abril de 2020, que dispõe sobre a preferência na matrícula ou transferência, 

nas creches e instituições de ensino infantil e fundamental no Município de Belém; 

 

- PL nº2692/2021 – autoria do vereador Fábio Souza (PSB) – altera a Lei nº7.520, 

de 13 de maio de 1991, que dispõe sobre o amparo pelo poder público municipal aos 

deficientes físicos, sensoriais e mentais; 

 

- PL nº1245/2022 – autoria do vereador Fábio Souza (PSB) – inclui no calendário 

oficial do município de Belém o Dia Municipal ao Etarismo; 

 

- PL nº2018/2021 – autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – altera a Resolução 

nº15/92, de 16 de dezembro de 1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Belém – para criar a Comissão Parlamentar para Assuntos Internacionais;  

 

-PL nº2575/2021 – autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – institui no 

município de Belém a Semana do Empreendedorismo Feminino do Distrito de 

Icoaraci; 

 

- PL nº2020/2021 – autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – dispões sobre a 

inclusão no calendário oficial do município de Belém o dia 14 de novembro  como 

data comemorativa ao Dia do Trabalhador  e da Trabalhadora Ambulante; 

 

- PL nº831/2021 – autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – dispõe sobre 

medidas para o enfrentamento ao racismo institucional por meio de formações 



antirracistas para os servidores e demais funcionários da Câmara Municipal de 

Belém; 

 

- PL nº1166/2022 – autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – institui no 

calendário oficial do município de Belém o Dia Mundial de Enfrentamento ao 

Lesbocídio – Lei Luana Barbosa-, a ser celebrado no dia 13 abril; 

 

- PL nº1075/2022 – autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) – institui no 

calendário oficial do município de Belém o Dia Municipal da Luta pela Saúde da 

Mulher e pela Redução da Mortalidade Materna, a ser celebrado no dia 28 de maio; 

 

- PL nº2132/2021 – autoria do vereador Fabrício Gama (UNIÃO BRASIL) – altera 

a redação do artigo 1º e acrescenta parágrafo único da Lei Municipal nº8.571, de 19 

de março de 2007; 

 

- PL nº2135/2021 – autoria do vereador Fabrício Gama (UNIÃO BRASIL) – altera 

a redação da Lei Municipal nº8.636, de 25 de abril de 2008; 

 

- PL nº2130/2021 – autoria do vereador Fabrício Gama (UNIÃO BRASIL) – institui 

do Dia Municipal do Orgulho Cristão, a ser comemorado anualmente no primeiro 

domingo do mês de abril; 

 

- PL nº1679/2021 – autoria do vereador Fabrício Gama (UNIÃO BRASIL) – institui 

no município de Belém a Semana Municipal de Incentivo ao teste de glicemia 

capilar; 

 

- -PL nº1196/2021 – autoria do vereador Fabrício Gama (UNIÃO BRASIL) – 

institui no município de Belém o Dia Municipal do Skate; 

 

- PL nº776/2022 – autoria do vereador Roni Gás (PROS) – institui no âmbito do 

município de Belém o mês de junho como o mês da conscientização para doação e 

arrecadação de materiais e alimentos para a Semana da Escola Bíblica e Férias; 

 



- PL nº354/2022 – autoria do vereador Roni Gás (PROS) – reconhece o Wheeling 

conhecido por GRAU e demais manobras de motocicletas como prática esportiva do 

município de Belém; 

 

- PL nº1845/2021 – autoria da vereadora Dona Neves (PSD)  - institui o mês para 

conscientização  e apoio aos portadores da doença Alzheimer no âmbito do 

município de Belém; 

 

- PL nº686/2022 – autoria da vereadora Dona Neves (PSD)  - institui no município 

de Belém o Dia Municipal em homenagem às Mães que oram pelos filhos; 

 

- PL nº510/2021 – autoria do vereador Neném Albuquerque (MDB)– institui no 

município de Belém a Semana Municipal de Atenção à Saúde da Mulher no Estado 

climatério ou pós-climatério; 

 

- PL nº357/2022 – autoria do vereador Altair Brandão (PCdoB) – institui o Dia 

Mundial da Conscientização da doença trofoblástica gestacional (Mola); 

 

- PL nº356/2022 – autoria do vereador Altair Brandão (PCdoB) – institui o Dia 

Mundial do Sociólogo; 

 

- PL nº1082/2022 – autoria do vereador Altair Brandão (PCdoB) – inclui no 

calendário de eventos do município de Belém a Semana Municipal das Mães 

Atípicas; 

 

-PL nº1224/2021 – autoria do vereador Renan Normando (PODEMOS) – institui o 

mês de junho como o mês dedicado ao combate e prevenção do ceratocone no 

município de Belém; 

 

-PL nº435/2022– autoria do vereador Renan Normando (PODEMOS) – institui o dia 

municipal de mobilização para prevenção da doença renal crônica – Dia do RIM; 

 



-PL nº434/2022– autoria do vereador Renan Normando (PODEMOS) –  dispõe 

sobre a obrigatoriedade de hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) informarem sobre o direito de parturientes a acompanhante; 

 

- PL nº2086/2021 – autoria do vereador Renan Normando (PODEMOS) – institui o 

Pássaro Junino como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Belém; 

 

- PL nº2375-A/2021 – autoria do vereador Renan Normando (PODEMOS) – garante 

o direito a acessibilidade das pessoas ostomizadas em banheiros de uso público do 

município mediante a instalação de equipamentos adequados para a sua utilização; 

 

- PL nº108/2022 – autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) – institui o Dia 

Municipal do Soldado da Borracha; 

 

- PL nº1918/2022 – autoria do vereador Renan Normando (PODEMOS) – dispõe 

sobre as diretrizes para implementação de políticas públicas de estímulo, incentivo, 

promoção e apoio a mulher empreendedora, no âmbito do município de Belém; 

 

- PL nº1248/2022 – autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) – dispõe sobre 

a semana municipal de conscientização e prevenção dos transtornos alimentares no 

município de Belém; 

 

- PL nº1108/2022 – autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) – institui no 

município de Belém o Dia de Toca Raul; 

 

- PL nº209/2022– autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) – dispõe sobre a 

proibição de utilização de recursos públicos para contratação de artistas que 

desvalorizam, incentivem a promoção de violência ou exponham mulheres a 

situação de constrangimento; 

 

- PL nº2208/2022 – autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) – institui no 

município de Belém o Dia Municipal do Humor – Epaminondas Gustavo; 

 



- PL nº2068/2022 – autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) – dispõe sobre 

a obrigatoriedade da divulgação da central de atendimento à mulher (Disque 180) e 

di serviço de denúncia de violação dos direitos humanos (Disque 100) nos 

estabelecimentos de acesso ao público que específica no município de Belém; 

 

-PL nº1239/2021 – autoria da vereadora Blenda Quaresma (MDB) – institui no 

âmbito do estado do Pará o Dia Municipal em Memória das Pessoas que faleceram 

em decorrência ao covid-19 durante a pandemia do coronavirus; 

 

-PL nº968/2022 – autoria da vereadora Blenda Quaresma (MDB) – institui o Dia 

Municipal do advogado Tributarista; 

 

-PL nº2192/2021 – autoria da vereadora Blenda Quaresma (MDB) – institui a 

Semana Municipal da Sensibilização e Conscientização sobre a Perda Gestacional, 

Neonatal e Infantil, promovida pelo município de Belém, chamado de Théo de 

Araújo Carvalho; 

 

-PL nº971/2022 – autoria da vereadora Blenda Quaresma (MDB) – estabelece 

prioridades no atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas com 

Fribromialgia; 

 

-PL nº566/2022 – autoria da vereadora Blenda Quaresma (MDB) – dispõe sobre a 

criação de uma data no município de Belém para o combate à DST na adolescência 

e gravidez precoce conjuntamente; 

 

- PL nº053/2021 – autoria do vereador John Wayne (MDB) - denomina “Escola 

Municipal Parque Amazônia Juiz Cláudio Rendeiro” a Escola Municipal Parque 

Amazônia; 

 

- PL nº1116/2021 – autoria do vereador John Wayne (MDB) – dispõe sobre a 

obrigatoriedade de prestação de socorro aos animais atropelados no município de 

Belém; 

 



-PL nº2140/2021 – autoria da vereadora Bia Caminha (PT) – dispõe sobre a criação 

, no âmbito da Câmara Municipal de Belém, do programa estágio visita; 

 

-PL nº1993/2021 – autoria da vereadora Bia Caminha (PT) – dispõe sobre a criação 

do Dia Municipal da Visibilidade Bissexual, no âmbito do município de Belém; 

 

- PL nº166/2022 – autoria da vereadora Bia Caminha (PT) – institui o Dia da 

Memória, Verdade e Justiça  para Juventude e Familiares  vítimas de violência de 

estado praticada na periferias, a ser comemorado anualmente no dia 19 de 

novembro; 

 

- PL nº045/2022 – autoria da vereadora Bia Caminha (PT) – dispõe sobre a 

obrigatoriedade de afixação de cartaz em órgãos públicos e privados informando 

que racismo, injúria racial e discriminação racial são condutas tipificadas como 

crime, podendo ser punidas, na forma da lei; 

 

-PL nº1010/2022 – autoria do vereador Allan Pombo (PDT) -  fica criada a Frente 

Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar; 

 

- PL nº564/2022 – autoria do vereador Matheus Cavalcante (CIDADANIA) – 

dispõe sobre o Dia Municipal do Respeito ao Contribuinte; 

 

- PL nº563/2022 – autoria do vereador Matheus Cavalcante (CIDADANIA) – cria a 

Frente Parlamentar em Defesa do Contribuinte; 

 

- PL nº2354/2021 – autoria do vereador Matheus Cavalcante (CIDADANIA) – 

institui o Código de Defesa do Empreendedor, estabelece normas para expedição de 

atos públicos para liberação de atividade econômica, dispõe sobre a realização de 

análise de impacto regulatório; 

 

- PL nº420/2022 – autoria do ex-vereadora Gizelle Freitas (PSOL) – inclui no 

calendário de eventos do município de Belém o dia 1º de novembro como Dia 

Municipal das Torcidas Organizadas; 

 



- PL nº623/2022 – autoria do vereador Fernando Carneiro (PSOL) – dispõe sobre a 

proibição de impedir a entrada de animais de Assistência Emocional (ESAN) em 

órgãos públicos, espaços privados e ambientes de uso coletivo no município de 

Belém; 

 

- PL nº876/2021 – autoria do vereador Fernando Carneiro (PSOL) – institui o Dia 

Municipal do Cooperativismo no município de Belém; 

 

- PL nº017/2022 – autoria do vereador Fernando Carneiro (PSOL) – institui no 

âmbito da Câmara Municipal de Belém o Projeto Parlamento Jovem; 

 

- PL nº562/2022 – autoria do vereador Fernando Carneiro (PSOL) – institui o Selo 

Empresa Amiga da Pessoa LGBTQIA+ no município de Belém; 

 

- PL nº1015/2022 – autoria do vereador Fernando Carneiro (PSOL) – institui no 

município de Belém a Semana Municipal de Prevenção do Suicídio e de 

Valorização da Vida na Segurança Pública, a ser realizada anualmente na semana 

que compreender o dia 10 de setembro; 

 

- PL nº627/2022 – autoria do vereador Fernando Carneiro (PSOL) – dispõe sobre a 

obrigatoriedade da afixação de placa proibindo qualquer forma de discriminação ou 

preconceito de raça, sexo, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de 

gênero, condição social, idade, deficiência  física ou intelectual em espaços públicos 

e privados do município de Belém; 

 

- PL nº2570/2021– autoria do vereador Fernando Carneiro (PSOL) – estabelece 

normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra  a mulher no 

âmbito da Câmara Municipal de Belém; 

 

 

-PL nº395/2022 – autoria do vereador Igor Andrade (SOLIDARIEDADE) – dispõe 

sobre a contratação de pessoas com Síndrome de Down nas empresas prestadoras de 

serviço do município de Belém; 

 



- PL nº977/2022 – autoria do vereador Augusto Santos (REPUBLICANOS)  - altera 

a Resolução 15/92, Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém; 

 

- PL nº981/2022 – autoria do vereador Augusto Santos (REPUBLICANOS) – cria a 

Medalha Mulher Empreendedora;   

 

- PL nº2393/2021 – autoria do vereador Augusto Santos (REPUBLICANOS) – 

proíbe a venda de seringas e agulhas descartáveis a menor de 18 (dezoito) anos de 

idade no Município de Belém; 

 

- PL nº387/2022 – autoria do vereador Bieco (PP) – institui o Dia Municipal do 

entretenimento para a inclusão no calendário oficial de eventos e datas 

comemorativas do  município de Belém; 

 

- PL nº397/2022 – autoria da vereadora Pastora Salete (PATRIOTAS) – reconhece 

como patrimônio cultura de natureza imaterial os grupos de toada da cidade de 

Belém; 

 

-PL nº1712/2021- autoria do vereador Goleiro Vinicius (REPUBLICANOS) – altera 

o artigo 1º da Lei nº8.990/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de 

ginásticas, centro esportivos, estabelecimentos comerciais de nutrição esportiva e 

demais congêneres a fixarem placas ou cartazes de advertência  sobre os malefícios 

causados à saúde pelo uso de anabolizantes; 

 

-PL nº505/2021 – autoria do vereador Miguel Rodrigues (PODEMOS) – dispõe 

sobre a obrigatoriedade da presença de um profissional tradutor e interprete ou 

pessoas capacitadas em libras para atendimento às pessoas surdas ou deficientes 

auditivos em agências bancárias, pronto socorro e hospitais e supermercados do 

município de Belém. 

 

 


