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CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
62ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA. 

  BELÉM, 11 de OUTUBRO de 2022.         

     EXPEDIENTE 

 

 ASSUNTO 

02 Of. 233/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 114, de 29.06.2022, que “Altera a Lei Municipal nº 7.843 de 04 
de agosto de 1997, que Veda qualquer forma de discriminação no acesso aos elevadores de todos os edifícios públicos 
municipais ou particulares, comerciais, industriais e residenciais multifamiliares, existentes no Município de Belém, e dá 
outras providências.”, de autoria do Ver. Emerson Sampaio, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.869 de 
20.09.2022. 

03 Of. 241/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 0141, de 14.09.2022, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal, a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., com garantia da União, e dá outras 
providências.”, de autoria da PMB, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.870 de 30.09.2022 

04 Mensagem 07/2022 – PMB – Revoga o art. 6º da Lei nº 9.665, de 11 de janeiro de 2021, que institui o Programa de renda 
cidadã “Bora Belém” para enfrentamento da pobreza, extrema pobreza e altera dispositivos da lei nº 9.491, de 16 de 
julho de 2019, e dá op. 

05 Mensagem 08/2022 – PMB Dispõe sobre normas para a implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte 
para Estação Transmissora de Radiocomunicação (ETR), no Município de Belém e define medidas correlatas. 

 

 

 

      1ª PARTE 

55 Of. 209/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 118 de 29.06.2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde – SUS afixarem informativos sobre o direito de 
parturientes a acompanhante, e dá outras providências.” de autoria do  Ver. Renan Normando,  foi sancionado e 
transformado na Lei Municipal nº 9.845 de 16.08.2022. 

56 Of. 210/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 119 de 29.06.2022, que “Instituído no Município de Belém o 
Mês de Combate e Prevenção do Ceratocone, e dá outras providências.” de autoria do  Ver. Renan Normando,  foi 
sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.846 de 16.08.2022. 

57 Of. 211/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 122 de 29.06.2022, que “Instituído Adita-se art. 1º-A na Lei nº 
8.981, de 04 de janeiro de 2013, que “ Institui a obrigatoriedade de acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos do Poder 
Público Municipal de Belém, na rede mundial de computadores (internet) e intranet”, implantando a legenda 
“#PraCegoVer” nas publicações que vinculem imagens nos sites eletrônicos e redes sociais de órgãos da administração 
pública municipal direta e indireta, e dá outras providências.” de autoria do  Ver. Amaury da APPD,  foi sancionado e 
transformado na Lei Municipal nº 9.847 de 16.08.2022. 

58 Of. 212/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 123 de 29.06.2022, que “Institui a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais de oferecer guia de assistência para pessoas com deficiência visual, e dá outras 
providências.” de autoria do  Ver. Amaury da APPD, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.848 de 
16.08.2022. 

59 Of. 213/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 124 de 29.06.2022, que “Institui no Município de Belém o Dia 
Municipal do Cooperativismo, e dá outras providências.” de autoria do  Ver. Fernando Carneiro, foi sancionado e 
transformado na Lei Municipal nº 9.849 de 16.08.2022. 

60 Of. 214/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 127 de 29.06.2022, que “Institui no Município de Belém o Dia 
Municipal do Cooperativismo, e dá outras providências.” de autoria da  Verª. Enf. Nazaré, foi sancionado e transformado 
na Lei Municipal nº 9.850 de 16.08.2022. 

61 Of. 215/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 129 de 29.06.2022, que “Institui no Município de Belém o Dia 
Municipal do Advogado Tributarista, e dá outras providências.” de autoria da  Verª. Blenda Quaresma, foi sancionado e 
transformado na Lei Municipal nº 9.851 de 16.08.2022. 

62 Of. 216/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 130 de 29.06.2022, que “Institui no Município de Belém o Dia 
Municipal em Memória das Pessoas que Faleceram em Decorrência da COVID-19 Durante a Pandemia do Coronavírus, e 
dá outras providências.” de autoria da  Verª. Blenda Quaresma, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.852 
de 16.08.2022. 

63 Of. 217/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 135 de 29.06.2022, que “Institui no Município de Belém o Dia 
Municipal do Respeito ao Contribuinte, e dá outras providências.” de autoria do  Ver. Matheus Cavalcante, foi sancionado 
e transformado na Lei Municipal nº 9.853 de 16.08.2022. 

64 Of. 218/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 137 de 29.06.2022, que “Institui no Município de Belém o Dia 
Municipal do Sociólogo e dá outras providências.” de autoria do  Ver. Altair Brandão, foi sancionado e transformado na 
Lei Municipal nº 9.854 de 16.08.2022. 
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65 Of. 219/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 138 de 29.06.2022, que “Institui no Município de Belém, o Mês 

de Conscientização e Apoio aos Portadores das Doenças de Alzheimer, e dá outras providências.” de autoria da  Verª. 
Dona Neves, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.855 de 16.08.2022. 

66 Of. 220/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 086 de 29.06.2022, que “Institui no Município de Belém, a 
Semana do Empreendedorismo Feminino do Distrito de Icoaraci, e dá outras providências.” de autoria da  Verª. Lívia 
Duarte, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.856 de 16.08.2022. 

67 Of. 228/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 103 de 29.06.2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
presença de um profissional tradutor e intérprete, ou, pessoas capacitadas em Libras, para atendimento aos deficientes 
auditivos em hospitais particulares e supermercados do Município de Belém, e dá outras providências.” de autoria do  
Ver. Miguel Rodrigues, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.864 de 16.08.2022. 

68 Of. 221/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 126 de 29.06.2022, que “Dispõe sobre a proibição de utilização 
de recursos públicos municipais para a contratação de artistas que desvalorizem, incentivem a promoção de violência, ou 
exponham mulheres à situação de constrangimento, e dá outras providências.” de autoria da  Verª. Nazaré Lima, foi 
sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.857 de 16.08.2022. 

69 Of. 222/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 128 de 29.06.2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
divulgação do Serviço de Denúncia de Violações aos Direitos Humanos (Disque 100), nos estabelecimentos de acesso 
público que específica no Município de Belém. e dá outras providências.” de autoria da  Verª. Nazaré Lima, foi sancionado 
e transformado na Lei Municipal nº 9.858 de 16.08.2022. 

70 Of. 223/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 133 de 29.06.2022, que “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, e dá outras providências.” de autoria da  Verª. 
Bia Caminha, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.859 de 16.08.2022. 

71 Of. 224/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 134 de 29.06.2022, que “Reconhece o “WHEELING” conhecido 
por “GRAU” e demais manobras de motocicletas como prática de esportiva no Município de Belém, institui condições 
para sua prática, e dá outras providências.” de autoria do  Ver. Roni Gás, foi sancionado e transformado na Lei Municipal 
nº 9.860 de 16.08.2022. 

72 Of. 229/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 132 de 29.06.2022, que “Altera a Lei Municipal nº 8.367 de 13 
de outubro de 2004, que “Dispõe sobre a assistência à saúde dos praticantes de esporte nas praças e logradouros públicos 
do Município de Belém”, e dá outras providências.” de autoria do  Ver. Fabrício Gama, foi sancionado e transformado na 
Lei Municipal nº 9.865 de 16.08.2022. 

73 Of. 225/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 136 de 29.06.2022, que “Altera a Lei nº 8.990, de 04 de janeiro 
de 2013, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de ginásticas, centros esportivos, estabelecimentos 
comerciais de nutrição esportiva e demais congêneres a fixarem pla¬cas ou cartazes de advertência sobre os malefícios 
causados à saúde pelo uso de anabolizantes”, e dá outras providências.” de autoria do  Ver. Goleiro Vinícius, foi 
sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.861 de 16.08.2022. 

74 Of. 226/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 139 de 29.06.2022, que “Dispõe sobre a contratação de pessoas 
com Síndrome de Down nas empresas prestadoras de serviços no Município de Belém e dá outras providências”, e dá 
outras providências.” de autoria do  Ver. Igor Andrde, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.862 de 
16.08.2022. 

75 Of. 227/2022 – GAB.P - Comunica que o Projeto de Lei nº 140 de 29.06.2022, que “Reconhece como Patrimônio Cultural 
de Natureza Imaterial do Município de Belém os Grupos de Toada, e dá outras providências.” de autoria da  Verª. Pastora 
Salete, foi sancionado e transformado na Lei Municipal nº 9.863 de 16.08.2022. 

 

2ª PARTE 

01 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Dispõe 
sobre a alteração da Lei Complementar 
nº 01, de 20 de outubro de 1997, e dá 
op.”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

1709/18 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça e 
Legislação; Economia; e 
Indústria e Comércio. 
SUSPENSO 

02 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. 

03 Discussão única e votação com dispensa Ver. Mauro 010/19 Projeto de Parecer Favorável da Comissão 
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de interstício ao Projeto que “Altera a 
Resolução nº 15, de 16 de Dezembro de 
1992 – Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Belém, e dá op.”. 

Freitas Resolução de Justiça e Legislação. 
SUSPENSO. 

04 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Revoga o 
Decreto Legislativo nº 24/2019, que 
Concede o Titulo Honorífico de Cidadão 
de Belém, ao Presidente Jair Messias 
Bolsonaro”. 

Ver. 
Fernando 
Carneiro 

1456/20 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Parecer Favorável da Comissão 
de Justiça e Legislação. 
SUSPENSO. 

05 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Veto nº 007/2020, Veto 
Integral ao Proj. de Lei Complementar nº 
01/2020, 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 Ex-Ver. Nehemias 
Valentim. 

PMB 1471/20 
 

Veto nº 
07/2020 

Parecer da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação de Leis. 
SUSPENSO. 

06 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Veto nº 10/2016, Veto 
integral ao Projeto de Lei nº 003/2016, 
que “Altera a Lei nº 7.917, de 08 de 
outubro de 1998, que "Dispõe sobre a 
criação do Programa Cidade Limpa Povo 
Sadio", e dá op.”. 

PMB 851/16 Veto nº 
10/2016 

Parecer da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação de Leis. 

07 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao  projeto que “Declara o 
Educador Paulo Freire Patrono da 
Educação do Município de Belém, e dá 
op.” 

Verª Bia 
Caminha 

1554/2021 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça e 
Legislação e Redação de Leis e 
Educação. 
SUSPENSO. 

08 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Dispõe 
sobre políticas de cotas e atendimento 
médico e psicológico a pessoas 
portadoras de SIDA (Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida) e dá op.” 

Ver. Bieco 440/2021 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça e 
Legislação; e Saúde. 
SUSPENSO. 

09 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que “Altera a lei 
ordinária nº 9.155 de 25 de novembro de 
2015”. 

Ver. Mauro 
Freitas 

556/2021 Projeto de Lei Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Justiça, 
Legislação e Redação de Leis; e 
Meio Ambiente. SUSPENSO. 

10 1ª Discussão do Projeto que “Altera o 
artigo 106 da Lei Orgânica do Município 
de Belém, tornando obrigatória a 
execução orçamentária que especifica, e 
dá op”. 

Vários 
Vereadores 

1569/2021 
 

Emenda a 
LOMB 

Pareceres favoráveis das 
Comissões de Justiça, 
Legislação e redação de Leis e 
Economia. 
SUSPENSO 

11 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que de Lei que 
Altera o § 1º do artigo 47 da Lei Orgânica 
do Município de Belém e dá outras 
providências. (toponomástica) 

Vereador 
FERNANDO 
CARNEIRO 

2222/2021 PROJETO DE 
EMENDA A 
LOMB 

Pareceres Favoráveis Da 
Comissão De Justiça E Obras 

12 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício ao Projeto que Institui o 
Pássaro Junino como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Município de Belém-Pá. 

Vereador 
RENAN 
NORMANDO 

2086/2021 PROJETO DE 
LEI 

Pareceres Favoráveis Da 
Comissão De Justiça E Cultura 

13 Votação em 1º turno ao Projeto que 
Altera o parágrafo único do art. 42 da Lei 
Orgânica do Município de Belém, e dá op. 

Vereador 
ZECA PIRÃO 

410/2022 PROJETO DE 
EMENDA A 
LOMB 

Parecer Favorável Da Comissão 
De Justiça 

14 Discussão única e votação com dispensa PMB 844/22 Veto Parecer da Comissão de Justiça 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
de interstício ao “Veto Integral ao Projeto 
de Lei nº 040, de 05/04/2022, que 
Permite no Município de Belém, o acesso 
e a circulação do transporte individual de 
passageiros - Táxi, nas faixas exclusivas 
de Transporte Rápido por ônibus, Bus 
Rapid Transit - BRTs, e dá op.” 

e Legislação e Redação de Leis  

15 Votação em 1º turno ao projeto que 
Altera o art. 58 da Lei Orgânica do 
Município de Belém, e dá op. 

Vários 
Vereadores 

1019/22 Emenda a 
LOMB 

Pareceres favoráveis das 
Comissões de Justiça, legislação 
e Redação de Leis. 

16 Discussão única e votação com dispensa 
de interstício do parecer contrário ao 
projeto que “Dispõe sobre a criação no 
Município de Belém de aplicativos que 
permitam aos usuários de transporte 
coletivos, a ter acesso em tempo real da 
localização dos ônibus e o tempo de 
chegada nas paradas, e d o.p. 

Vereador 
Moa Moraes 

411/22 Projeto de Lei Parecer / recurso via 
requerimento nº 676/2022 

 


