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atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

CONSIDERANDO o perdido de prorrogação de cessão constante no Ofício n° 

0147/2021-GP/DGP-AL, datado de 21.06.2021; 

RESOLVE: 

 

        PRORROGAR com efeitos a partir de 01.07.2021 até 30.06.2023, a cessão do servidor 

ARMANDO MENDES DOS SANTOS (GNM-REF.A-P/MAT.0137863) para a 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com ônus para este Poder, porém com 

ressarcimento pelo órgão cessionário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 06 de julho de 2021. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

 ---------------- -------------------------------------        

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0733/2021, de 31 de março de 2021. 
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atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

        EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502/90, de 

20.12.90, FRANCIBELA GARCIA DA SILVA, ocupante do cargo comissionado 

“Secretario Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador PABLO FARAH, a partir de 

31.03.2021.  

 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de março de 2021. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

 ---------------- -------------------------------------        

 

 

ATO Nº 0734/2021, de 31 de março de2021. 
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atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento. 

RESOLVE: 

 

        EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502/90, de 

20.12.90, LUDIANY OLIVIERA DA LUZ, ocupante do cargo comissionado “Secretario 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador RENAN NORMANDO, a partir de 

31.03.2021.  

                  . REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de março de 2021. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA        AMAURY DE SOUSA FILHO 

1ª Secretária                                                  2º Secretário 
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DECRETO LEGISLATIVO nº 012, de 29 de junho de 2021. 

 

Aprova as contas do Exercício Econômico Financeiro de 2011, da Prefeitura 

Municipal de Belém, responsabilidade do Prefeito DUCIOMAR GOMES DA 

COSTA, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

 

Art. 1º.- Ficam aprovadas na Câmara Municipal de Belém, as contas da 

Prefeitura Municipal de Belém, ao Exercício Econômico Financeiro de 2011, 

responsabilidade do então Prefeito DUCIOMAR GOMES DA COSTA, constante do 

Processo nº 0140012011-00 – do Tribunal de Contas dos Municípios, que 

encaminha por meio de ofício nº 116/2018/SEC-TCM, a Resolução nº 12.978, de 23 

de março de 2017 – TCM, relativa ao parecer prévio do referido exercício, 

recomendando à Câmara á aprovação das contas do referido exercício, constantes dos 

autos nº 1004/18-CMB. 

 

Art. 2º.- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 29 de junho de 2021. 

 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

 

------------------------------------- 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO nº 013, de 29 de junho de 2021. 

 

Aprova as contas do Exercício Econômico Financeiro de 2000, da Prefeitura 

Municipal de Belém, responsabilidade do Prefeito EDMILSON BRITO 

RODRIGUES, e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

 

Art. 1º.- Ficam aprovadas na Câmara Municipal de Belém, as contas da 

Prefeitura Municipal de Belém, ao Exercício Econômico Financeiro de 2000, 

responsabilidade do então Prefeito EDMILSON BRITO RODRIGUES, constante do 

Processo nº 0140012000-00 – do Tribunal de Contas dos Municípios, que 

encaminha por meio de ofício nº 1115/2016/SEC-TCM, a Resolução nº 9.822, de 10 

de agosto de 2010 – TCM, relativa ao parecer prévio do referido exercício, 

recomendando à Câmara a aprovação, com ressalva, das contas do referido exercício, 

constantes dos autos nº 476/17-CMB. 

 

Art. 2º.- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 29 de junho de 2021 

 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

 

------------------------------------- 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 013, DE 03 DE AGOSTO DE 2021. 

    

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador ALTAIR BRANDÃO e dá 

outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador ALTAIR 

BRANDÃO, de acordo com o disposto no art. 51, inciso I, alínea “d” e art. 65 “caput” 

da Lei Orgânica do Município de Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, 

de 16.12.92 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e, considerando 

deliberação plenária na Sessão Ordinária do dia 03.08.2021, na forma do art. 146, 

alínea “d” da Resolução nº 15, de 16.12.92- 15 (QUINZE) dias de Licença 

Parlamentar, no período de 04 a 18/08 do corrente ano, conforme Processo nº 

1572/2021.  

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de agosto de 2021. 
 

      Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

 

 

------------------------------------- 

 

 

 

PORTARIA Nº 556 /2021, de 26 de julho de 2021.  

  

  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas 

atribuições legais, e  

  

  

Considerando a Resolução nº 002, de 23 de fevereiro de 2021, que altera a 

Resolução nº15, de 16 de dezembro de 1992 - Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Belém, que institui a Sessão Itinerante da Câmara Municipal de Belém. 

  

 RESOLVE:  

 

Implementar as Sessões Itinerantes, a serem realizadas em Bairros e Distritos do 

Município de Belém, para deliberação de demandas específicas dos mesmos. 

                                

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 26 de julho de 2021. 

 

Ver. ZECA PIRÃO  

Presidente 

 

------------------------------------- 

 

 

ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém - CMB no Distrito Administrativo de 

Mosqueiro, sob a presidência do vereador Zeca Pirão. A pedido deste, a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima realizou o registro nominal da presença dos vereadores. 

Em seguida, invocando as bênçãos de Deus, o presidente abriu a sessão. Iniciado o 

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Pablo Farah, após 

saudar os moradores da Ilha de Mosqueiro presentes na sessão, parabenizou o 

presidente Zeca Pirão pela realização da primeira sessão itinerante da presente 

legislatura. Ressaltou a importância delas para aproximar cada vez mais o povo de 

seus representantes. Destacou o grande potencial turístico existente na ilha de 

Mosqueiro. Informou ter apresentado um requerimento solicitando a chegada da 

estação cidadania da Fundação Parápaz em Mosqueiro, para diminuir os 

transtornos enfrentados pelos moradores da ilha quando necessitam dar entrada em 

documentos de identidade entre outros. Por fim, salientou a importância dos 

cidadãos se manifestarem na presente sessão. Em seguida, assumiu a presidência o 

vereador Augusto Santos e usou da palavra o vereador Zeca Pirão. Este expôs a 

proximidade dos vereadores desta legislatura com a população de Belém e disse 

que, assim como em Mosqueiro, a Câmara Municipal de Belém estaria em outras 

localidades. Apontou como objetivo dessas sessões itinerantes recolher da 

população as suas demandas e reivindicações para posteriormente levá-las ao 

prefeito e ao governador. Agradeceu aos vereadores presentes por demonstrarem 

interesse e preocupação com a população de Belém da qual faz parte a Ilha de 

Mosqueiro. Em seguida, reassumiu a presidência o vereador Zeca Pirão. Na 

sequência, usou da palavra o vereador Juá Belém e, após saudar os presentes, 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
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externou satisfação por participar desta sessão onde os parlamentares e a população 

debatiam juntos os problemas enfrentados e, acima de tudo, buscavam apresentar 

soluções concretas para esses problemas. Discorreu sobre sua atuação na defesa e 

proteção de crianças e adolescentes. Demonstrou preocupação com o retorno às 

aulas de crianças e adolescentes em comunidades sem a devida infraestrutura das 

ruas. Lembrou o percurso enlameado que muitos alunos enfrentavam para chegar 

até a escola.  Reforçou o compromisso do parlamento municipal com a busca por 

soluções para os problemas existentes em Belém. Para tanto, a Prefeitura Municipal 

de Belém disporia de mais de 500 milhões de reais provenientes de empréstimos 

feitos com a aprovação da Câmara Municipal de Belém. Espera ver com o 

investimento do Poder Legislativo Municipal uma Ilha de Mosqueiro de cara nova 

nesse momento único experimentado por Belém. Por fim, agradeceu a oportunidade 

de estar presente nesta sessão e ouvir moradores e lideranças de Mosqueiro. Subiu 

depois à tribuna o vereador Augusto Santos e parabenizou o vereador Zeca Pirão por 

idealizar a presente sessão itinerante. Visitava com frequência a Ilha de Mosqueiro 

para reunir-se com a associação dos agroextrativistas, que contava com 241 famílias 

sem nenhum apoio do poder público. Enumerou os problemas de infraestrutura 

existentes na Ilha de Mosqueiro, em especial o saneamento básico precário e o 

acesso à saúde. Estava aberto às demandas dos moradores da Ilha de Mosqueiro, 

afirmou. Assumiu posteriormente a palavra o vereador Roni Gás e agradeceu a Deus 

a oportunidade de fazer parte do parlamento municipal de Belém. Cumprimentou, 

em nome do presidente Zeca Pirão, todos os presentes. Destacou a importância 

histórica da presente sessão. Disse estar elaborando um relatório a ser 

posteriormente enviado ao prefeito municipal de Belém, cobrando melhorias dos 

serviços prestados por empresas na Ilha de Mosqueiro. Após essa fala, o presidente 

Zeca Pirão registrou a ilustre presença do ex-vereador de Belém Professor Elias. Em 

seguida, usou da palavra o vereador Zeca do Barreiro e cumprimentou os vereadores 

e lideranças presentes na sessão. Informou ter dado entrada em um requerimento 

solicitando a destinação dos empregos públicos existentes nas ilhas de Mosqueiro e 

Outeiro exclusivamente para habitantes destas. Solicitou a colaboração dos 

vereadores para a aprovação desse requerimento. Depois, portou a palavra o 

vereador Dinelly e, após saudar todas as vereadoras, desejou as bênçãos de Deus a 

todas as mulheres presentes. Em nome do presidente Zeca Pirão, desejou a todos os 

homens presentes uma semana abençoada. Falou da conversa que teve com um 

vereador que estava enfrentando dificuldades no bairro onde vive e por onde foi 

candidato, por ter prometido asfaltar ruas, construir caixas d'água em todas as casas 

e construir pontes e não ter concretizado nenhuma dessas promessas. Nesse sentido, 

entendia como positiva a realização de sessões como está para que os eleitores 

ficassem a par das limitações dos vereadores. Defendeu que a palavra de um cristão 

deve ser sim, se sim, e não, se não. Esperava contribuir para a construção de uma 

Ilha Mosqueiro digna de seus habitantes. Na sequência, Fabio Souza usou da 

palavra e comemorou a realização de uma sessão aberta à participação popular. 

Afirmou que sem o povo o vereador nada é. Declarou conhecer as dificuldades 

enfrentadas pelos moradores de Mosqueiro que padeciam da falta de infraestrutura. 

Observou a insuficiência da operação "verão 2021", realizada em Mosqueiro, com a 

mobilização de 95% dos servidores e maquinário da Secretaria Municipal de 

Saneamento - SESAN, face à falta de infraestrutura histórica existente na ilha. 

Comprometeu-se em fiscalizar a aplicação dos mais de 500 milhões de reais de que 

dispunha a Prefeitura Municipal de Belém, destinados a programas relacionados ao 

saneamento básico e à infraestrutura. Expressou não ter dúvida sobre aplicação de 

parte desses recursos em obras de infraestrutura na Ilha de Mosqueiro. Em seguida, 

usou da palavra o vereador Goleiro Vinícius e colocou-se como mais um 

parlamentar comprometido com o povo de Mosqueiro. Defendeu a valorização da 

prática esportiva por meio de projetos de inclusão de jovens através do esporte. 

Citou como exemplo marcante da importância de investir em projetos de inclusão 

social por meio do esporte o êxito da medalhista olímpica Rayssa Leal com apenas 

13 anos de idade. Por fim, reafirmou seu comprometimento com o esporte no 

município de Belém. Posteriormente, o vereador Túlio Neves, em nome do vereador 

Roni Gás, líder da bancada do PROS, saudou todos os vereadores. Logo após, 

rememorou os doze anos em que viveu em Mosqueiro e estudou no Colégio Nossa 

Senhora do Ó, da alfabetização até a oitava série. Mencionou seus familiares que 

ainda hoje vivem em Mosqueiro, dizendo que sempre se sente em casa ao retornar à 

ilha. Comunicou ter protocolado na presente sessão sete requerimentos. Um deles 

propõe transformar a Escola Municipal Angelus Nascimento, localizada no bairro da 

Sucurijuquara, na primeira escola quilombola de Belém. Outro requerimento tratava 

do fornecimento do serviço de saúde no bairro do Ariramba, inexistente até o 

momento. Outros dois requerimentos tratavam exclusivamente do fornecimento de 

água na ilha de Mosqueiro. Finalmente, agradeceu a todas as lideranças presentes na 

sessão e esperava ouvir todas elas no momento oportuno. Após este discurso, o 

presidente registrou a presença da agente distrital Vanessa Egla e, logo a seguir, 

usou da palavra o vereador Amaury da APPD. Este expressou seu amor pela Ilha de 

Mosqueiro e mandou um abraço carinhoso aos dirigentes da Universidade de Samba 

Piratas da Ilha, escola de samba que promove a cultura na ilha de Mosqueiro 

através do carnaval. Dirigindo-se à população de Mosqueiro, informou que em 16 

anos é a primeira vez que observa a preocupação do Poder Executivo com a ilha. 

Por fim, parabenizou o presidente Zeca Pirão pela idealização da presente sessão 

itinerante. Ao término deste discurso, o presidente convidou para compor a Mesa 

como representante do prefeito de Belém a agente distrital Vanessa Egla. O 

presidente fez ainda o registro da presença do conselheiro municipal de saúde 

Raimundo Jorge Conceição. Depois, usou da palavra a vereadora Pastora Salete e 

desejou a paz a todos os presentes. Saudou a todos, em nome do presidente Zeca 

Pirão e das vereadoras Enfermeira Nazaré Lima, Bia Caminha e Lívia Duarte. 

Externou sua felicidade em ver a população de Mosqueiro participando da sessão. 

Comentou as demandas apresentadas pelos moradores de Mosqueiro, sobretudo no 

que dizia respeito ao precário fornecimento do serviço de saúde. Iria apresentar, 

através de requerimento, propostas de melhorias na infraestrutura da ilha, 

especialmente no transporte e no saneamento básico. Parabenizou o prefeito 

municipal e o governador do estado. Em seguida, usou da palavra a vereadora Lívia 

Duarte e saudou os integrantes da Mesa e demais presentes. Pontuou a importância 

desta sessão como forma de aproximar o povo de seus representantes. Defendeu o 

direito universal de acesso à água potável e infraestrutura. Destacou a importância 

de instituir o Festival de Música de Mosqueiro e trazer para a ilha a Casa Dia que 

fornece serviços de assistência especializada em HIV/Aids. Logo depois, usou da 

palavra o vereador John Wayne e parabenizou o vereador Zeca Pirão por idealizar a 

presente sessão itinerante. Comentou o trabalho da comissão formada durante a 18ª 

legislatura pelos vereadores Igor Andrade, Pablo Farah, Émerson Sampaio, Bieco, 

Dinelly, John Wayne, Moa Moraes, Gleisson Oliveira e pelo ex-vereador Professor 

Elias com o intuito de acompanhar o repasse de 23 milhões e 100 mil reais para a 

revitalização das orlas de Maraú, Paraíso, Praia Grande, Praia do Porto Arthur, Praia 

do Bispo, Praia do Chapéu Virado, Praia da Baía do Sol, Praia do Murubira, Praia 

do Ariramba e Praia do Areião. Ressaltou que tal investimento só foi possível graças 

à parceria entre a Câmara Municipal de Belém e o governador Hélder Barbalho. 

Posteriormente, usou da palavra o vereador Gleisson e como vereador 

comprometido com os anseios da população de Mosqueiro, observou atentamente as 

falas dos parlamentares expondo cada uma das necessidades dos mosqueirenses. 

Entendia que tal sessão visava não à venda de sonhos ou exposição de politicagem, 

mas sim à apresentação e busca concreta por soluções dos problemas apontados 

pelos mosqueirenses. Defendeu o aumento dos recursos destinados à Agência 

Distrital de Mosqueiro como forma de incentivo e valorização do esporte e lazer na 

ilha. Na sequência, usou da palavra o vereador Neném Albuquerque e falou de sua 

atuação em projetos na Ilha de Mosqueiro. Parabenizou o governador Hélder 

Barbalho, bem como o prefeito Edmilson Rodrigues. Defendeu a aplicação na ilha 

de Mosqueiro de parte dos mais de 500 milhões de reais de que dispõe a Prefeitura 

Municipal de Belém para investir em programas relacionados ao saneamento básico 

e a infraestrutura. Tinha confiança de que o prefeito Edmilson Rodrigues, ao 

contrário dos prefeitos anteriores, não esqueceria Mosqueiro. Estaria à disposição 

para ouvir todos os moradores da ilha presentes. Após este discurso, o presidente 

registrou a presença da conselheira tutelar Valéria Cardoso e do senhor Lucas Santa 

Brígida. Depois usou da palavra o vereador Igor Andrade e parabenizou a coragem e 

a iniciativa do presidente Zeca Pirão por idealizar a presente sessão, demonstrando o 

compromisso com a população de Belém. Em nome da agente distrital Vanessa 

Egla, parabenizou o trabalho desenvolvido pela atual gestão municipal. Comunicou 

ter protocolado um requerimento solicitando a ampliação da cobertura de telefonia 

no distrito de Mosqueiro. Também apresentou requerimento solicitando ampliação 

dos serviços de fornecimento de água e transporte. Do mesmo modo solicitaria o 

retorno das agências bancárias para ilha. Parabenizou o prefeito Edmilson Rodrigues 

e o governador Hélder Barbalho por atender aos pedidos dos vereadores 

relacionados à execução de serviços essenciais no distrito de Mosqueiro. Logo 

depois, usou da palavra a vereadora Bia Caminha. Esta se apresentou como uma 

vereadora de primeiro mandato, negra, bissexual e a mais jovem vereadora eleita em 

Belém com apenas 21 anos de idade. Por tudo isso, expôs seu compromisso com 

toda a população de Belém, principalmente com os trabalhadores e aqueles que mais 

precisam. Colocou seu mandato à disposição dos moradores de Mosqueiro. 

Mencionou o requerimento de sua autoria solicitando a inclusão do BRT na Ilha de 

Mosqueiro. Encaminharia as demandas da população mosqueirense ao presidente da 

Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão. Após ter estado recentemente 

com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sentia-se na obrigação de comunicar 

que o Partido dos Trabalhadores estava pronto para voltar a construir novamente um 

Brasil para todos. Expressou sua felicidade com a conquista das atletas Rebeca 

Andrade e Rayssa Leal nas Olimpíadas de 2020. Depois, discursou o vereador 

Fernando Carneiro e parabenizou a Mesa, na pessoa do vereador Zeca Pirão, pela 

realização da presente sessão itinerante. Informou ter apresentado, no ano de 2013, o 

projeto que hoje é a lei que institui as sessões itinerantes. Também falou de outro 

projeto de lei de sua autoria criando a Tribuna Livre na Câmara Municipal de 

Belém, permitindo aos representantes de entidades falarem durante as sessões 

ordinárias das quartas-feiras por dez minutos. Falou da honra em poder homenagear 

o senhor Walter Ricardo Cercal com o título honorífico de Honra ao Mérito. 

Lembrou aos presentes que Mosqueiro não precisa de amparo somente no mês de 

julho quando as praias estão cheias. Apresentou três requerimentos com demandas 

dos moradores de Mosqueiro, entre eles um solicitando a reforma urgente da 

Unidade de Saúde da Família e da Unidade de Saúde Básica da Baía do Sol. Dando 

prosseguimento, usou da palavra a vereadora Enfermeira Nazaré Lima e saudou 

todas as mulheres bem como os afro-religiosos presentes. Parabenizou o presidente 

por convocar a presente sessão itinerante. Apresentou esse momento como uma 

oportunidade da população preencher um lugar que sempre foi seu. Como 

vereadora, proporia e fiscalizaria os vários requerimentos apresentados nesta sessão 

solicitando serviços no distrito de Mosqueiro. Apesar de muito estar sendo feito, 

levaria algum tempo até que ocorresse alguma melhora significativa na 

infraestrutura da ilha em virtude do abandono deixado pelas gestões municipais 

anteriores. Disse ter solicitado à Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade 

Urbana de Belém) a quebra do monopólio do transporte ofertado por vans na Ilha de 

Mosqueiro, a fim de que houvesse melhoria no transporte público neste distrito. 

Também falou o vereador Émerson Sampaio que saudou todas as lideranças 

presentes. Agradeceu os 55 votos recebidos por ele na Ilha de Mosqueiro na última 

eleição. Apesar dos votos recebidos na ilha, comentou, atualmente representava os 

mais de um milhão e meio de habitantes do município de Belém. Concordava com o 

fato de que Mosqueiro possuía outros atributos além de suas praias, mas hoje elas 

ainda eram o carro chefe do turismo na ilha. Solicitou aos líderes presentes que 

aproveitassem a oportunidade para apresentar suas demandas diretamente aos 

vereadores. Na sequência, discursou o vereador Miguel Rodrigues e agradeceu a 

Deus a oportunidade de participar da presente sessão. Saudou o presidente da 

Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão e, em nome da vereadora Pastora 

Salete, da agente distrital Vanessa Egla e do ex-vereador Professor Elias, saudou 

todos os presentes. Antes do início da sessão, revelou, conversara com alguns 

mosqueirenses sobre a precariedade do transporte na ilha e o serviço de saúde. 

Defendeu a discussão cuidadosa destes problemas visando solucioná-los. Solicitou à 

agente distrital Vanessa Egla especial atenção ao pedido dos moradores da 

Passagem Wilson, no bairro do Ariramba, que padeciam com as péssimas condições 

daquela via. Colocou seu mandato à disposição dos moradores de Belém. 

Posteriormente se pronunciou o vereador Allan Pombo, cumprimentou os presentes 
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e parabenizou os vereadores Fernando Carneiro e Zeca Pirão por tornarem possível 

a realização da presente sessão. Saudou a agente distrital Vanessa Egla. Para corrigir 

o abandono de gestões anteriores entendia que ainda havia muito a ser feito na Ilha 

de Mosqueiro. A seguir, discursou a vereadora Dona Neves. Esta, em nome de todas 

as mulheres e lideranças comunitárias, saudou a senhora Milena do Caruá. Colocou-

se à disposição das lideranças presentes para o recebimento das demandas dos 

moradores de Mosqueiro. Em seguida, discursou o vereador Matheus Cavalcante e 

agradeceu os 60 votos recebidos por ele na Ilha de Mosqueiro na última eleição. 

Transpareceu felicidade com a possibilidade de realização das sessões itinerantes 

com a participação dos moradores de Mosqueiro. Lembrou aos parlamentares que 

eles são representantes do povo e devem prestar contas permanentemente de suas 

ações. Comentou o projeto de lei de sua autoria solicitando a criação de uma 

hidrovia ligando o distrito de Mosqueiro ao centro da cidade de Belém. Denunciou 

as dificuldades enfrentadas por pacientes diabéticos para receber insulina no 

município de Belém. Após o término deste discurso, o presidente Zeca Pirão 

esclareceu que apesar desta sessão ordinária itinerante ser de fato a primeira, desde 

o ano de 2007 a Câmara Municipal de Belém vem atendendo a população por meio 

de audiências púbicas realizadas no distrito de Mosqueiro. Em seguida, através de 

Questão de Ordem, o vereador Amaury da APPD solicitou, em virtude da 

quantidade de requerimentos apresentados e da disponibilidade limitada de tempo, 

que após a leitura deles a palavra fosse reservada às lideranças de Mosqueiro 

presentes na sessão. Colocada em votação, a Questão de Ordem foi aprovada por 

unanimidade. Assim feito, foram lidos e aprovados por unanimidade os 

requerimentos de números: 790/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão; 798 a 

804/2021, de autoria do vereador Túlio Neves; 805 e 807/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; 806/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha; 808 a 

815/2021, de autoria do vereador Roni Gás; 816/2021 de autoria da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima; 817/2021, de autoria do vereador Neném Albuquerque; 

819/2021, de autoria do vereador Zeca do Barreiro; 818, 820, 823 e 825/2021, de 

autoria da vereadora Pastora Salete; 821/2021 de autoria do vereador Augusto 

Santos; 822/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 824/2021 de autoria 

do vereador Pablo Farah; 826/2021 de autoria da vereadora Dona Neves; 827/2021, 

de autoria do vereador Dinely e 828/2021, de autoria do vereador Igor Andrade. 

Tais requerimentos continham as demandas pleiteadas por moradores e lideranças 

do distrito de Mosqueiro e seriam posteriormente encaminhadas ao prefeito 

municipal de Belém, Edmilson Rodrigues. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia, o presidente concedeu a palavra às lideranças presentes conforme ordem de 

inscrição.  O primeiro a usar da palavra foi o senhor Paulo Silva ("Paulão Ativista") 

e saudou todos os presentes ressaltando o momento histórico em que vive o distrito 

de Mosqueiro. Externou ter esperança na mudança efetiva da ilha com a 

participação dos poderes Legislativo e Executivo e, sobretudo, da população. 

Enalteceu a participação popular na presente sessão. Posteriormente, Natasha Fox 

parabenizou o vereador Zeca Pirão por possibilitar a realização da presente sessão. 

Exprimiu sua insatisfação com o poder público em virtude do abandono e descaso 

para com Mosqueiro. Clamou aos vereadores que se fizessem presentes na ilha 

mesmo quando não houvesse eleição. Recordou com nostalgia o trabalho realizado 

pelo falecido ex-prefeito de Belém, Hélio Gueiros, na Ilha de Mosqueiro. A seguir, 

Daniel Teixeira, em nome no vereador Neném Albuquerque, saudou todos os 

presentes. Criticou a ausência dos parlamentares na ilha fora do período eleitoral. 

Afirmou confiar no trabalho do prefeito Edmilson Rodrigues. Enquanto liderança da 

comunidade do Maracajá e em parceria com o vereador Neném Albuquerque 

distribuiu mais de 600 cestas básicas além de fornecer diversos outros atendimentos 

durante a pandemia, relatou. Por fim, parabenizou o vereador Fernando Carneiro por 

um dia idear o projeto de lei possibilitando a realização das sessões itinerantes. Em 

seguida, Daniel Tavares, em nome do vereador Amaury da APPD, saudou o 

parlamento municipal. Saudou os senhores Lauro Pantoja (presidente da 

Universidade do Samba Piratas da Ilha) e o professor Leirson Azevedo. Falou 

sobre o histórico potencial turístico de Mosqueiro. Entretanto, defendeu a 

transformação desse potencial em realidade. Elencou as diversas necessidades dos 

habitantes de Mosqueiro como a falta de água e a péssima pavimentação das ruas. 

Solicitou aos vereadores investimentos no ecoturismo e no turismo cultural. 

Posteriormente, Mariclea Louchard portou a palavra e agradeceu a Deus por trazer 

os parlamentares novamente à Ilha de Mosqueiro, não para pedir votos, mas para 

ouvir as demandas do povo. Pediu encarecidamente aos parlamentares um olhar 

cuidadoso para os problemas da ilha. Agradeceu ao vereador Amaury da APPD, ao 

ex-vereador Professor Elias e à liderança Paulo Silva, o "Paulão Ativista", por 

estarem sempre atentos às necessidades dos mosqueirenses. Ulteriormente, 

Fernando Souza discursou e, em nome do vereador Fábio Souza, saudou os 

presentes. Defendeu a participação popular como peça fundamental para o 

desenvolvimento local. Defendeu ainda a realização dos processos seletivos nas 

ilhas de Cotijuba, Mosqueiro e Outeiro exclusivamente com a participação de 

moradores dessas ilhas como forma de valorização local. Propôs a realização de um 

festival cultural nessas ilhas. Dando prosseguimento, Érica Souza em seu discurso 

agradeceu aos responsáveis a realização da presente sessão itinerante, em especial 

ao vereador Fernando Carneiro que, no ano de 2013, propôs o projeto de lei 

prevendo a realização das sessões itinerantes. Também parabenizou o presidente da 

Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão. Mencionou as péssimas 

condições da Rodovia BL19 que liga as localidades de Carananduba e Baía do Sol. 

Exigiu dos vereadores e do prefeito a reabertura da Escola Lauro Chaves que se 

encontra temporariamente fechada. Comentou a precariedade no fornecimento dos 

serviços de saúde e transporte em Carananduba e Baía do Sol. Logo depois, Roberta 

Vale usou da palavra e parabenizou a Câmara Municipal de Belém por estar 

realizando a presente sessão com a participação de moradores e lideranças de 

Mosqueiro. Como membro da comunidade quilombola de Sucurijuquara agradeceu 

ao vereador Túlio Neves o apoio que tem dado ao quilombo. Agradeceu ao vereador 

Túlio Neves por ter protocolado na Câmara Municipal de Belém um requerimento 

solicitando a transformação da Escola Municipal Angelus Nascimento, hoje Escola 

de Educação no Campo, em escola quilombola, valorizando assim as origens e 

cultura do povo quilombola. Também discursou o professor Leirson Azevedo e 

demonstrou sua felicidade por estar participando da sessão e debater as necessidades 

do povo da Ilha de Mosqueiro. Falou acerca dos problemas de saneamento básico. 

Depois, em seu discurso, o senhor Gilberto Serra saudou os vereadores Bieco, 

Matheus Cavalcante e Blenda Quaresma, esta ausente na sessão. Apesar de possuir 

ideologia diversa da do vereador Fernando Carneiro, parabenizou-o pelo trabalho 

que vinha realizando. Considerava o vereador Fernando Carneiro como o mais 

atuante no ano de 2020. Dirigindo-se aos presentes, pediu que não vendessem seus 

votos, pois somente os votos dignos elegem representantes também dignos. Na 

sequência discursou a senhora Dina do Farol e agradeceu o vereador Pablo Farah 

pela realização das obras nas Ruas 31 de Dezembro e 1º de Janeiro. Tem no 

vereador Pablo Farah a pessoa que a fez reacreditar na política. Logo depois, 

discursou o senhor Robson Araújo ("Pai Robson de Oxum") que agradeceu à 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima por conceder a palavra a um representante dos 

povos de terreiro da ilha de Mosqueiro. Também agradeceu ao ex-vereador 

Professor Elias por elaborar o projeto que deu origem à lei municipal que estabelece 

no calendário municipal o Dia Municipal de Consciência das Religiões de Matriz 

Africana. Comentou o problema de insegurança alimentar vivenciado pelos povos 

de terreiro da Ilha de Mosqueiro. Expôs as dificuldades para a realização de 

consultas médicas dentro da ilha. Solicitou aos vereadores ajuda nos três eventos a 

serem realizados em Mosqueiro, o "Tambor da Resistência", a "Caminhada Afro-

Religiosa Contra a Intolerância" e o "Festival de Iemanjá da Ilha de Mosqueiro". 

Ao término desse discurso, o presidente, quebrando o protocolo, fez a entrega do 

título de Honra ao Mérito à senhora Antônia Brito Silva de Lima (Dona Antônia), 

barraqueira da ilha de Mosqueiro havia mais de 57 anos. Nessa ocasião, Dona 

Antônia muito emocionada relatou um pouco de sua trajetória como barraqueira e 

de sua amizade com o vereador Zeca Pirão. Concluindo seu relato convidou os 

presentes para juntos proferirem o Pai Nosso. Após a prece, o presidente aproveitou 

para entregar título de Honra ao Mérito ao senhor Walter Ricardo Cercal, 

barraqueiro na ilha de Mosqueiro. O presidente aproveitou o momento para 

comunicar a intenção de protocolar juntamente com os demais parlamentares um 

documento direcionado ao governador do Estado, solicitando crédito junto ao Banco 

do Estado do Pará visando à modernização das barracas da ilha Mosqueiro para com 

isso fomentar o turismo na região. Posteriormente, usou da palavra o senhor Walter 

Ricardo Cercal e agradeceu o reconhecimento do trabalho dos barraqueiros da ilha. 

Já trabalhava havia mais de 31 anos em Mosqueiro sendo 15 deles na Barraca 

Lambretta 62. Retribuiu a homenagem recebida recitando um fragmento da música 

"Bom dia Belém" do artista Edyr Proença. Logo em seguida, usou da palavra o 

senhor Elói Iglesias e externou seu prazer com a presença dos vereadores na ilha de 

Mosqueiro. Foi um dos idealizadores da parada LGBTQIA+ de Mosqueiro com o 

apoio do ver Zeca Pirão. Solicitou serviço de asfaltamento na Travessa João 

Manteiga e investimento nos grupos culturais da ilha. Após este discurso, o 

presidente convidou o ex-vereador Professor Elias para compor a Mesa. Na 

sequência, usou da palavra o senhor Dedé que agradeceu ao vereador Roni Gás por 

receber as demandas dos moradores da Baía do Sol. Também usou da palavra o 

conselheiro tutelar Josenildo Nascimento de Almeida e saudou o ex-conselheiro 

tutelar e agora vereador Zeca do Barreiro. Pediu aos parlamentares obediência à 

Constituição Federal em assegurar o dever do Estado na proteção de crianças e 

adolescentes garantindo a elas o direito à vida, à saúde e à educação. Também 

portou a palavra o senhor Georgenô e parabenizou o vereador Fernando Carneiro e 

cumprimentou a Mesa na pessoa da agente distrital Vanessa Egla. Como bacharel 

em turismo, lamentou o fato das potencialidades turísticas e culturais de Mosqueiro 

ainda não terem se tornado produtos. Depois, usou da palavra o senhor Seabra, 

agradeceu a presença de todos e denunciou o abandono do poder público com 

relação à Ilha de Mosqueiro. Sem demora, discursou a senhora Gerlayne Oliveira da 

comunidade Chico Mendes. Em nome dos agricultores de Mosqueiro lembrou aos 

parlamentares que a ilha possui também um grande potencial com a agricultura, 

principalmente a familiar. Pediu aos vereadores incentivos por meio de projetos 

destinados a essa categoria. Em seguida, discursou a senhora Josi Baía e convidou 

todos os presentes para conhecer a Fundação Acolher que desenvolve um trabalho 

de assistência e acolhimento de crianças, jovens e adultos prestando serviço a 450 

famílias, a maioria delas dirigidas por mães solteiras. Lamentou o fato de não existir 

nenhuma universidade em Mosqueiro e as pessoas precisarem se deslocar até Belém 

para obter um curso superior. Agradeceu a colaboração da agente distrital Vanessa 

Egla, sempre disposta a atender as solicitações da Fundação Acolher. 

Posteriormente, discursou o senhor Augusto César e parabenizou o vereador Zeca 

Pirão pela realização da presente sessão itinerante. Denunciou o péssimo serviço de 

transporte público fornecido na ilha de Mosqueiro. Também denunciou o abandono 

da Feira Livre do Maracajá. Também usou da palavra o senhor João Batista que, 

após saudar os presentes, clamou aos parlamentares um olhar mais atento para área 

rural de Mosqueiro que sofre com as dificuldades de escoação de produtos agrícolas. 

Solicitou a implantação de um posto de saúde na comunidade de Mari-Mari. A 

última liderança a discursar foi o senhor Augusto César, representante da 

Cooperativa Agropecuária Mista de Mosqueiro - COOPAM. Este felicitou as quatro 

lideranças que trouxeram as demandas dos agricultores da ilha de Mosqueiro ao 

conhecimento dos parlamentares. Comunicou o levantamento feito pela COOPAM 

indicando a existência de 16 mil pessoas compondo a comunidade rural de 

Mosqueiro. Apontou, entretanto, para a inexistência do reconhecimento desse 

conjunto de pessoas como uma comunidade rural.  Afirmou que enquanto os 

poderes Legislativo e Executivo não reconhecerem em ato público essa população 

rural, ela continuará à margem de importantes programas de incentivo ao crédito 

como o Plano Safra. Também requereu melhorias na infraestrutura da Ilha de 

Mosqueiro de que dependem não somente a escoação de produtos, mas também a 

população da ilha. Dando encerramento à sessão, o presidente Zeca Pirão 

comprometeu-se em protocolar um projeto de lei reconhecendo oficialmente a 

comunidade rural de Mosqueiro. Comunicou ter encaminhado 500 mil reais em 

emendas destinados à contratação de ginecologistas, pediatras, clínicos gerais e 

neurologistas para o atendimento na Ilha de Mosqueiro. Enalteceu o fato de Belém 

ser a única capital do Brasil onde são realizadas sessões itinerantes. Agradeceu aos 

funcionários da Câmara Municipal de Belém e aos assessores e vereadores por se 

comprometerem com a realização da presente sessão itinerante. Por fim, colocou a 

Câmara Municipal de Belém a serviço da população de Mosqueiro. Em seguida, 
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encerrou a sessão, às onze horas e cinquenta e um minutos. Estiveram presentes os 

vereadores: Matheus Cavalcante, Moa Moraes, Josias Higino e Pastora Salete, pelo 

bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio, Renan Normando, 

Miguel Rodrigues, Túlio Neves e Roni Gás, pelo bloco PP – Podemos – Pros; 

Augusto Santos, Goleiro Vinícius e Juá Belém, pelo Republicanos; Zeca Pirão, 

Neném Albuquerque e John Wayne, pelo MDB; Enfermeira Nazaré Lima, Fernando 

Carneiro e Lívia Duarte, pelo PSOL; Bieco e Pablo Farah, pelo PL; Gleisson Silva e 

Fábio Souza, pelo PSB; Bia Caminha e Amaury da APPD, pelo PT; Allan Pombo, 

pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; Igor Andrade, pelo 

Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante. Eu, segundo-secretário, lavrei a 

presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara 

Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira 

Filho, dia 02 de agosto de 2021.      

 

 

 

GLEISSON SILVA 

Presidente 

            RENAN NORMANDO                                             AMAURY DA APPD 
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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove 

horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém - CMB, sob a presidência do 

vereador Bieco. Como o painel eletrônico não estava funcionando, fez-se 

inicialmente a chamada nominal dos vereadores presentes. Em seguida, o presidente 

abriu a sessão. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores 

inscritos. Josias Higino agradeceu pelas vacinas contra a Covid-19 que chegaram ao 

estado, agradeceu ao governo federal o aporte fornecido a essa distribuição e à 

Prefeitura Municipal de Belém – PMB por fazer os imunizantes chegarem ao 

público alvo. Relatou ter ido à praia somente na Ilha de Outeiro no mês de julho 

anterior, aproveitando o período de recesso para visitar as comunidades e as 

unidades de saúde de nossa cidade. Pediu às lideranças do Governo e aos membros 

da Comissão de Saúde desta Casa que visitassem as unidades municipais de saúde 

de Belém, informando faltarem nelas remédios básicos para o atendimento à 

população, apesar de a PMB ter recebido mais de 5,1 milhões de reais em 

assistência farmacêutica do governo federal somente neste ano. Esclareceu não estar 

apenas criticando, mas chamando a atenção para o problema visando solucioná-lo. 

Reportou depois que sua mãe, idosa de 87 anos, sofrera uma fratura no fêmur, 

agradecendo ao vereador Igor Andrade o empenho dispensado para que ela fosse 

logo atendida no HPSM Mário Pinotti, deixando seus compromissos e indo 

pessoalmente até aquela unidade de saúde. Salientou que sua mãe fora muito bem 

tratada, sendo transferida para o Hospital Maradei, onde passou por uma cirurgia e 

agora estava em recuperação. Pronunciou-se em seguida o vereador Goleiro 

Vinícius e agradeceu ao prefeito Edmílson Rodrigues a imunização dos atletas e 

funcionários do futebol profissional do Remo e do Paysandu. Parabenizou os atletas 

brasileiros que conquistaram medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, destacando as 

conquistas nacionais em duas modalidades anteriormente marginalizadas, o skate e 

o surf, estreantes nestes jogos olímpicos. Defendeu o apoio aos esportes em geral, e 

não apenas o futebol, para dar à juventude de nosso país oportunidades de 

desenvolvimento e inclusão social. Em aparte, manifestou-se o vereador Fernando 

Carneiro. Subiu depois à tribuna o vereador Juá Belém e mencionou a sessão 

ordinária deste parlamento realizada no dia anterior na Ilha de Mosqueiro, quando 

foram ouvidas as demandas da população daquela localidade. Inteirou ter 

apresentado requerimento solicitando a realização de uma sessão ordinária na Ilha 

de Outeiro, pedindo o apoio dos demais parlamentares a esta solicitação. Reportou 

haver ruas intrafegáveis em Outeiro, dificultando a saída das pessoas de suas casas, 

impedindo que os alunos comparecessem às escolas. Ressaltou o excelente trabalho 

desenvolvido atualmente pela Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, 

limpando as ruas e tapando os buracos das vias públicas. Observou, porém, que 

nossa cidade é muito grande e havia grande urgência em recuperar as ruas de 

Outeiro, além de outras demandas, como na área da saúde e transporte público. 

Parabenizou o governador Hélder Barbalho pelo trabalho desenvolvido em todo o 

Pará de maneira incansável. Findo este pronunciamento, o presidente da sessão, 

vereador Bieco, comentou haver a intenção de realizar a próxima sessão ordinária 

itinerante na Ilha de Outeiro ou na Ilha de Cotijuba, conforme declarara 

anteriormente o vereador Zeca Pirão, presidente da CMB. Assumiu depois a palavra 

o vereador Zeca Pirão e comentou ter sido boa a repercussão da sessão ordinária 

itinerante realizada na Ilha de Mosqueiro, com comentários positivos e elogios da 

imprensa. Considerou ter sido esse um bom resultado, uma demonstração da união 

dos vereadores desta Casa visando atender a população das localidades mais 

distantes de nosso município. Expôs haver a intenção de realizar uma sessão 

itinerante em Outeiro, no mês de setembro vindouro, e outra sessão em Icoaraci, no 

próximo mês de novembro. No ano seguinte, continuou, seriam realizadas sessões 

em Cotijuba e nos bairros de Belém. Objetivava-se ter um contato próximo com os 

moradores e, a partir disso, construir uma agenda mínima, que seria levada ao 

prefeito de Belém e ao governador do estado. Recordou ter assinado mais de cem 

requerimentos na sessão realizada em Mosqueiro, convocando os vereadores a atuar 

coletivamente para que essas demandas fossem atendidas pelo Poder Executivo em 

nível estadual e municipal. Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. 

Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela 

liderança do Solidariedade, Igor Andrade parabenizou este parlamento pela 

demonstração de seriedade, responsabilidade e compromisso com o município de 

Belém dada no dia anterior, na sessão itinerante realizada em Mosqueiro. 

Parabenizou também o presidente Zeca Pirão pela condução dos trabalhos 

legislativos desta Casa, colocando em prática a realização de sessões legislativas nos 

distritos de nossa cidade. Apontou que, nas gestões municipais anteriores, 

Mosqueiro recebera pouco investimento, lembrando que Hélder Barbalho, quando 

ministro da Integração Nacional, destinara verbas para a recuperação da orla da ilha. 

Avaliou que a atual gestão municipal, atuando em parceria com o governo estadual, 

tem cuidado da localidade realizando ações e serviços públicos como sinalização de 

ruas, poda de árvores, limpeza urbana, troca de luminárias, limpeza de canais e 

bueiros. Ressaltou serem tais cuidados essenciais para o desenvolvimento daquele 

pólo turístico e devem ter continuidade, sendo intensificados e ocorrendo não 

apenas nos períodos de veraneio. O prefeito Edmilson Rodrigues, afirmou, vem 

mostrando desde o início de sua gestão a intenção de trabalhar pela melhoria de 

Mosqueiro de forma contínua. Ainda havia muito a fazer, reconheceu, mas muito já 

fora feito, sendo entregues à população unidades de saúde reformadas, praças 

revitalizadas e vias asfaltadas (em parceria com o governo do estado). Houve grande 

melhoria na segurança pública na ilha, atestou, elogiando a atuação conjunta da 

Polícia Civil e da Polícia Militar do Pará – PMPA, destacando também a ação 

ostensiva da Guarda Municipal de Belém – GMB. Parabenizou os secretários da 

PMB por colocarem Mosqueiro como prioridade, ressaltando, porém, que a situação 

da ilha era precária e as mudanças não seriam tão perceptíveis em curto prazo. A 

economia de Mosqueiro girava em torno do turismo e as ações realizadas pela 

Prefeitura de Belém, com o apoio do governo estadual, propiciariam resultados 

muito positivos fomentando o crescimento econômico da ilha, julgou. Pela liderança 

do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania, Matheus Cavalcante participou ter 

sido vacinado contra a Covid-19 no dia anterior, parabenizando a PMB pelo bom 

desempenho na imunização, apesar dos percalços. Indicou, porém, haver dificuldade 

de acesso da população a medicamentos básicos no sistema municipal de saúde, 

citando entre eles a insulina. Dificuldades burocráticas foram criadas pela gestão do 

secretário Maurício Bezerra, como a exigência de procuração às pessoas que iam 

apanhar a insulina para parentes que não podiam sair de casa. Tal imposição não 

estava amparada na legislação federal, conforme comprovara ao pesquisar o tema, 

testificou. Informou que daria entrada em um requerimento solicitando à PMB que 

tal situação fosse regularizada da forma mais célere possível. Pela liderança da 

Oposição, Josias Higino fez referência às manifestações ocorridas no país no 

domingo anterior em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, imbuídas de espírito 

patriota, opinou. Alertou para a falta de distanciamento social em nosso estado neste 

verão, com praias e balneários lotados, destacando, por outro lado, a chegada de 

novos lotes de vacinas contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde para 

imunizar a população paraense. Parabenizou o governo estadual pela estrutura 

disponibilizada para levar as vacinas a todas as localidades do Pará. Parabenizou 

também a PMB pelo esforço desenvolvido fazendo chegar os imunizantes ao povo 

de Belém. Pela liderança do PL, Pablo Farah defendeu que os vereadores atuassem 

em conjunto para que as demandas surgidas na sessão realizada em Mosqueiro 

fossem atendidas pelo Executivo. Dentre elas destacou como urgente a melhoria do 

transporte público na ilha, expondo a má qualidade deste serviço e as dificuldades 

enfrentadas pelos moradores que precisavam deslocar-se para estudar e trabalhar em 

Belém. Reconheceu a importância de investimentos em saúde e segurança pública, 

além da realização de obras de infraestrutura. Adicionou ser necessário cuidar não 

apenas das vias principais de Mosqueiro, mas também das transversais, que há 

muito tempo não recebiam a atenção do poder público. Reiterou, entretanto, a 

urgência de melhorar o transporte público na ilha, conclamando seus pares a unir 

forças com este objetivo. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a chamada 

nominal dos vereadores presentes para a verificação de quórum. Havendo quórum, 

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então colocadas em votação e 

aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias 28ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª e 35ª 

e as atas das sessões extraordinárias 6ª e 7ª, sendo todas do 1º Período da 1ª Sessão 

Legislativa da 19ª Legislatura. Fez-se posteriormente a leitura e votação do 

requerimento do vereador Altair Brandão solicitando a concessão de 15 dias de 

licença parlamentar, no período de 04/08 até 18/08 de 2021, sendo este aprovado 

por unanimidade. Foi feita depois a leitura do requerimento do vereador Matheus 

Cavalcante solicitando que esta Casa enviasse Moção de Repúdio à Prefeitura 

Municipal de Belém em razão da notícia veiculada em canal oficial, em 21/05/2021, 

declarando que se buscavam os meios cabíveis para reverter a concessão público-

privada realizada para a revitalização do Complexo Mercado de São Brás. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Matheus Cavalcante, Fabrício Gama, Fernando 

Carneiro (com aparte do vereador Igor Andrade), Bia Caminha (com aparte da 

vereadora Blenda Quaresma), Fábio Souza, Matheus Cavalcante (falando pela 

liderança da Oposição) e Émerson Sampaio. Posto em votação, o requerimento foi 

rejeitado por maioria, com vinte e três votos contrários e um voto favorável, sem 

abstenções. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita a chamada 

nominal dos vereadores para a verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se 

a Segunda Parte da Ordem do Dia. Entrou então em discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, o Veto nº 12/2020, veto integral ao Projeto de Lei nº 066-

A/2020, de 06 de outubro de 2020, que “Altera a denominação da Praça da Avenida 

Marquês de Herval, Bairro de Fátima, para Praça Gerson dos Santos Peres”, de 

autoria do vereador Fabrício Gama. Na discussão, pronunciaram-se os vereadores 

Fabrício Gama (com aparte do vereador Fernando Carneiro) e Émerson Sampaio. 

Procedeu-se em seguida à leitura do veto. Fez o encaminhamento o vereador Miguel 

Rodrigues. Posto em votação, o veto foi rejeitado por maioria, com vinte e um votos 

contrários e duas abstenções, sem votos favoráveis. O presidente declarou então 

rejeitado o Veto nº 12/2020, veto integral ao Projeto de Lei nº 066-A/2020, de 06 de 

outubro de 2020, que “Altera a denominação da Praça da Avenida Marquês de 

Herval, Bairro de Fátima, para Praça Gerson dos Santos Peres”, de autoria do 

vereador Fabrício Gama. Em seguida, o presidente Bieco encerrou a sessão, às onze 

horas e sete minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Mauro Freitas, John 

Wayne, Neném Albuquerque, Altair Brandão e Lulu das Comunidades. Estiveram 
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presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante, Moa Moraes, Josias 

Higino e Pastora Salete, pelo bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania; Émerson 

Sampaio. Miguel Rodrigues, Renan Normando, Túlio Neves e Roni Gás, pelo bloco 

PP – Podemos – Pros; Augusto Santos, Goleiro Vinícius e Juá Belém, pelo 

Republicanos; Zeca Pirão e Blenda Quaresma, pelo MDB; Enfermeira Nazaré Lima, 

Fernando Carneiro e Lívia Duarte, pelo PSOL; Bieco e Pablo Farah, pelo PL; 

Gleisson Silva e Fábio Souza, pelo PSB; Bia Caminha e Amaury da APPD, pelo PT; 

Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; João 

Coelho, pelo PTB; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo 

Avante. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 

assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário 

Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 03 de agosto de 2021.      

 

BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário  

------------------------------------- 

 

 

ATO Nº 00170/2021, de 04 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, de 

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que RENATA NEVES FIGUEIREDO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora RENATA NEVES FIGUEIREDO, ocupante do cargo 

em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 100% 

(cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior 

Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, com efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

------------------------------------- 

 

 

ATO Nº 00171/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, de 

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que DAVI WILKSON FURTADO SOZINHO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor DAVI WILKSON FURTADO SOZINHO, ocupante 

do cargo em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, com efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

------------------------------------- 

ATO Nº 00172/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, de 

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que JOAQUIM MONTEIRO DA PAIXÃO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor JOAQUIM MONTEIRO DA PAIXÃO, ocupante do 

cargo em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, com efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

------------------------------------- 

 

 

 

ATO Nº 00173/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, de 

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que MAURO ANDRÉ LOBATO PERES está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor MAURO ANDRÉ LOBATO PERES, ocupante do 

cargo em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, com efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

------------------------------------- 

 

 

ATO Nº 00174/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, de 

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que VALÉRIA VALÉRIO COUCEIRO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora VALÉRIA VALÉRIO COUCEIRO (GNM-REF. A-

P), Gratificação mensal no percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o 

vencimento base do cargo Grupo Nível Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste 
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Poder Legislativo, disposto no Anexo I da Resolução nº067/11, de 07.12.11, com 

efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

------------------------------------- 

 

 

ATO Nº 00175/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, de 

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que LUIZ JOSÉ PANTOJA DA SILVA ALMEIDA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor LUIZ JOSÉ PANTOJA DA SILVA ALMEIDA, 

ocupante do cargo em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no 

percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo 

Grupo Nível Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto 

no Anexo I da Resolução nº067/11, de 07.12.11, com efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

------------------------------------- 

 

 

 

ATO Nº 00176/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, de 

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que MARCILENE GISELE FURTADO DE FREITAS está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora MARCILENE GISELE FURTADO DE FREITAS, 

ocupante do cargo em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no 

percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo 

Grupo Nível Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto 

no Anexo I da Resolução nº067/11, de 07.12.11, com efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

 

------------------------------------- 

 

ATO Nº 00177/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, de 

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que FERNANDO LUCAS DE SOUZA DIAS está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor FERNANDO LUCAS DE SOUZA DIAS, ocupante do 

cargo em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, com efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

------------------------------------- 

 

 

 

ATO Nº 00178/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, de 

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que JOSÉ ANDREY CASTRO LEMOS está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor JOSÉ ANDREY CASTRO LEMOS, ocupante do 

cargo em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”, Gratificação 

mensal no percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do 

cargo Grupo Nível Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, 

disposto no Anexo I da Resolução nº067/11, de 07.12.11, com efeitos a partir de 

01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

------------------------------------- 

 

 

ATO Nº 00180/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, de 

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que ANA CÉLIA PINHEIRO SOARES está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 
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ATRIBUIR à servidora ANA CÉLIA PINHEIRO SOARES, ocupante do cargo 

em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 100% 

(cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior 

Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, com efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

------------------------------------- 

 

 

ATO Nº 0626/2021, de 01 de março de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, §1º, Inciso XI, e Art. 81, da Lei 

7.502/90, de 20.12.90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre a 

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço, devido por triênios de efetivo 

exercício. 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(s) ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(cinco por cento), passando a perceber 55% (cinquenta e cinco por cento) de sua(s) 

respectiva(s) remuneração(ões), a partir de MARÇO/2021. 

 

Nome do servidor                                          Matricula  Grupo Funcional/Cargo 

EDUARDO DE ALMEIDA GALLO                 130370      GNS - REF. A 

MARCOS COSTA DE BRITO                           130222      GNM - REF. A 

MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA       130320      GAU - REF. A 

MARIO RUBENS MIRANDA DE OLIVEIRA 147087      GAU - REF. A 

NELMA DE NAZARÉ CRUZ MENDES           130214      GAU - REF. A 

05 Servidor(es) Listado(s) 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

Verª MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA                            

1ª Secretária 

Ver AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

------------------------------------- 

 

 

ATO Nº 0627/2021, de 01 de março de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, §1º, Inciso XII, e Art. 81, da Lei 

7.502/90, de 20.12.90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre a 

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço, na base de 60%, ao servidor 

que completar 34 anos de tempo de serviço; 

  

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(s) ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(cinco por cento), passando a perceber 60% (sessenta por cento) de sua(s) 

respectiva(s) remuneração(ões), a partir de MARÇO/2021. 

 

Nome do servidor                                         Matricula   Grupo Funcional/Cargo 

NAZIRA MOREIRA DUARTE                      129801           GNS - REF. A 

01 Servidor(es) Listado(s) 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

Verª MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA                            

1ª Secretária 

Ver AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

------------------------------------- 

 

ATO Nº 0643/2020, de 01 de abril de 2020 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, §1º, Inciso XI, e Art. 81, da Lei 

7.502/90, de 20.12.90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre a 

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço, devido por triênios de efetivo 

exercício. 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(s) ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(cinco por cento), passando a perceber 55% (cinquenta e cinco por cento) de sua(s) 

respectiva(s) remuneração(ões), a partir de ABRIL/2020. 

 

Nome do servidor                                            Matricula      Grupo Func./Cargo 

ROSE MARY BEZERRA DA SILVA LACERDA  125598          GAT - REF. A 

VONNEL KENNEDY RODRIGUES SÁ           146170           GAU - REF. A 

02 Servidor(es) Listado(s) 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de abril de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE                                              

1ª Secretário 

Ver HENRIQUE SOARES 

            2º Secretário 

 

 

------------------------------------- 

 

 

 

ATO Nº 0643/2020, de 01 de abril de 2020 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, §1º, Inciso XII, e Art. 81, da Lei 

7.502/90, de 20.12.90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre a 

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço, na base de 60%, ao servidor 

que completar 34 anos de tempo de serviço; 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(s) ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(cinco por cento), passando a perceber 60% (sessenta por cento) de sua(s) 

respectiva(s) remuneração(ões), a partir de ABRIL/2020. 

 

Nome do servidor                                            Matricula      Grupo Func./Cargo 

ANDRÉ LUIZ CARDOSO CARIM                         136743           GNM - REF. A 

JORGE NAZARENO DE OLIVEIRA                126934           GNM- REF. A 

PATRICK BRAGA BENTES                             146200            GNM- REF. A 

03 Servidor(es) Listado(s) 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de abril de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE                                              

1ª Secretário 

Ver HENRIQUE SOARES 

            2º Secretário 

 

 

------------------------------------- 


