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                                                                                                                                                              ATO Nº 0397/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

        EXONERAR nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº7.502/90, de 

20.12.90, PRISCILA FERREIRA LIMA, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador JOSÉ DINELY, a partir de 31.01.2021.  

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0398/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

RESOLVE: 

 

EXONERAR nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº7.502/90, de 

20.12.90, DARLAH MARIANA SANTOS CONCEIÇÃO, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 03, do Gabinete do Vereador LIVIA DUARTE, 

a partir de 31.01.2021. 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

    

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

 

 

 

PORTARIA Nº 0176/2021, de 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

legais. 

RESOLVE: 

 

        DETERMINAR a partir de 19.02.2021, a habilitação à concessão de suprimento de 

fundos ao servidor ANIVALDO DA CRUZ GROSSI ocupante do cargo comissionado 

“Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”, portador do CPF nº 022.787.747-00, lotado 

no Gabinete da Presidência. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 19 de fevereiro de 2021. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

JOSE WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

Presidente – MDB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) 

1º Vice-Presidente – PL 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – REPUBLICANOS 
 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

1ª Secretária – PSOL 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) 

2º Secretário – PT 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

3º Secretário – PSB 

RENAN CENTENO NORMANDO 

4º Secretário – PODEMOS 

VEREADORES 

 

BLOCO PSDB/DEM/PATRIOTA/CIDADANIA    

DEM                FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA (Fabrício Gama) – Líder do Bloco 

CIDADANIA   MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE (Matheus Cavalcante)Vice-Líder 

PSDB                MAURO CRISTIANO FREITAS (Mauro Freitas) -Líder Partido 

PSDB                MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO (Moa Moraes) 

PATRIOTA      JOSIAS DA SILVA HIGINO (Josias Higino) – Líder Partido 

PATRIOTA      SALETE FERREIRA SOUZA (Pastora Salete) – Vice-Líder Partido 

BLOCO PP/PODEMOS/PROS    

PP                JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO (Emerson Sampaio) – Líder 

PODEMOS       MIGUEL DE JESUS PANTOJA ROGRIGUES (Miguel Rodrigues) Vice-Líder 

PODEMOS       RENAN CENTENO NORMANDO (Renan Normando) 

PROS                TULIO DIAS DAS NEVES (Tulio Neves) 

PROS                RONISON ROGÉRIO SOZINHO PARAGUASSU (Roni Gás) –Líder Partido                                                    

 

BLOCO REPUBLICANOS/PSD 

REPUBLICANOS GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (Juá Belém) – Líder 

REPUBLICANOS JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (Augusto Santos) –Vice-Líder 

REPUBLICANOS DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO (Goleiro Vinicius) 

PSD                      MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA (Dona Neves) Líder Partido 

 

 

BANCADA MDB 

BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA (Blenda Quaresma) – Vice Líder 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) - Líder 

 

 

BANCADA PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) - Líder 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) – Vice-Líder 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

 

BANCADA PL 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) – Vice-Líder 

PABLO RAFAELLO RAYMOND DA SILVA FARAH (Pablo Farah) - Líder 

 

BANCADA PSB 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (Fábio Souza) - Líder 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA (Gleisson Oliveira) – Vice-Líder 

 

BANCADA PT 

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (Bia Caminha) – Líder 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) – Vice-Líder 

 

                                                                            BANCADA AVANTE 

JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAIS (Zeca do Barreiro) - Líder 

 

BANCADA PC do B 

ALTAIR DE LIMA BRANDÃO (Altair Brandão) 

 

BANCADA PDT 

ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA (Allan Pombo) - Líder 

 

BANCADA PSC 

JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELLY (Dinelly) 

 

BANCADA PTB 

JOÃO PAULO ALBUQUERQUE COELHO (João Coelho) - Líder 

 

BANCADA PTC 

 LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR (Lulu das Comunidades)              

 

BANCADA SOLIDARIEDADE 

IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE (Igor Andrade)  



      22  
DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 03, 04, 05, 06 e 07 de maio de 2021. 

ANO XXXVIII 

Nº 1938 
 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA N.º 0204/2021, de 01 de março de 2021. 

 

 

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

atribuições legais. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR nos termos do art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor ADALBERTO GOMES DE 

ALMEIDA (GNM-REF.A-P), no percentual correspondente a 100% (cem por cento), 

calculado sobre o vencimento base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do 

horário normal de expediente, a partir de MARÇO/2021. 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

 

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

 

 

 

PORTARIA N.º 0205/2021, de 01 de março de 2021. 

 

 

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

atribuições legais. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR nos termos do art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor JAILSON COSTA DOS SANTOS 

(GAT-REF.A-P), no percentual correspondente a 100% (cem por cento), calculado sobre 

o vencimento base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de 

expediente, a partir de MARÇO/2021. 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

 

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

 

 

 

PORTARIA N.º 0206/2021, de 01 de março de 2021. 

 

 

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

atribuições legais. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR nos termos do art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor WALDIR EUGENIO SAMPAIO 

(GNM-REF.A-P), no percentual correspondente a 100% (cem por cento), calculado 

sobre o vencimento base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal 

de expediente, a partir de MARÇO/2021. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

 

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

 

 

PORTARIA N.º 0207/2021, de 01 de março de 2021. 

 

 

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

atribuições legais. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR nos termos do art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor DANIEL NERI LOBATO, ocupante 

do cargo comissionado “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3, no percentual 

correspondente a 100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base de seu cargo 

pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a partir de 

MARÇO/2021. 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

 

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

 

 

PORTARIA N.º 0346/2021, de 03 de maio de 2021. 

 

 

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

atribuições, previstas na Lei Orgânica do Município de Belém e no Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Belém, e 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 0178/2020, de 17 de março de 2020, o Ato da 

Comissão Executiva nº 0556/2020, de 23 de março de 2020 e o Ato nº 0941/2020, de 01 

de junho de 2020; Portaria nº 0110/2021, de 26 de janeiro de 2021; 

 

CONSIDERANDO as ações administrativas implementadas pela Câmara Municipal 

de Belém, necessárias para a prevenção do contágio do novo coronavirús (COVID 19) 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Prorrogar o prazo previsto no artigo 1º da Portaria nº 0110/2021, de 26 

de janeiro de 2021, até o dia 31 de maio de 2021. 

  

Artigo 2º - As demais disposições constantes da Portaria nº 0110/2021, de 26 de 

janeiro de 2021, permanecem inalteradas. 

 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 03 de maio de 2021 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de maio de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

 

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

 

 

 

 

ATO Nº 0394/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador FERNANDO 

CARNEIRO, a partir de 31.01.2021. 

 

NÍVEL 01 

TEREZA CRISTINA RIBEIRO 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 

Sede: Palácio “Vereador Augusto Meira Filho” 
End: Travessa Curuzú, nº 1755 – Marco 
CEP: 66093-802  Belém – Pará 
Homepage: www.cmb.pa.gov.br 
Editado: Divisão de Comunicação Social – DICOS/CMB 
Responsável: – Abner Luiz Almeida de Araújo - Chefe DICOS 
Registro nº 2719 – DRT / PA 
Impresso: Setor de Imprensa Oficial – SIOF/CMB 
Responsável: Paulo Frederico Cardoso de Castro Leão - Chefe SIOF 
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NÍVEL 03 

ERALDO PAULINO RODRIGUES JUNIOR 

FRANCINEY MORAES ALBUQUERQUE 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0395/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador IGOR ANDRADE, a 

partir de 31.01.2021. 

 

NÍVEL 01 

JADIR AUGUSTO RAMOS PONTES 

VANDUIL DE JESUS FERNANDES 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0396/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador AUGUSTO 

SANTOS, a partir de 31.01.2021. 

 

NÍVEL 02 

TALIA ITALIA COELHO COUTO  

 

NÍVEL 03 

ALAN DAVID BITENCOURT MARTINS  

ARTHUR RODRIGUES BARROS NETTO 

ELZA DE LIMA E SILVA 

 

NÍVEL 04  

CÉSAR MENDONÇA DE BARROS 

EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO 

FABIOLA AUGUSTA SILVA GAMA LOUREDO 

RENATA CRISTINA BLANCO RODRIGUES HAGE 

RISONEIDE CAROL PINHEIRO LOBATO  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0399/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas 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, JOSYMARIA PESTANA SANTOS, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora MARIA 

DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA (DONA NEVES), a partir de 31.01.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0400/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador MIGUEL 

RODRIGUES, a partir de 31.01.2021. 

 

NÍVEL 01 

IGOR MONTEIRO SANTOS 

MONICA REGINA AUGUSTA DA SILVA 

 

NÍVEL 02 

DIOGO RODRIGO MORAES BATALHA 

 

NÍVEL 04 

MARIA REGINA CORREA FERREIRA 

 

NÍVEL 07 

IVANDER SOARES MARTINS 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0401/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador RENAN 

NORMANDO, a partir de 31.01.2021. 

 

NÍVEL 04 

ERICKA BECHARA FERREIRA 

LUIS FELIPE ROSÁRIO SILVA 

RENATA CECILIA LIMA AMORAS 

 

NÍVEL 07 

JOÃO VICTOR TAVORA BARBOSA 
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NÍVEL 08 

ALEXANDRE JORGE NEVES COLARES JUNIOR 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0402/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete da Vereadora SALETE 

FERREIRA SOUZA (PASTORA SALETE), a partir de 31.01.2021. 

 

NÍVEL 01 

BENEDITO RILDO JASTES FURTADO 

MARCIENE GISELE FURTADO DE FREITAS 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0403/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas 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, RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador TULIO 

NEVES, a partir de 31.01.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0404/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas 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, CARLOS FELIPE TAVARES PINHEIRO, ocupante do 

cargo comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (NENÉM ALBUQUERQUE), a 

partir de 31.01.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0406/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR a partir de 31.01.2021, o Ato nº 1287/2020, de 01.08.2020 que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 100% (cem por 

cento), ao servidor RENAN PEREIRA DA SILVA, ocupante do cargo em comissão 

“Secretário Legislativo”. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0408/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR a partir de 31.01.2021, o Ato nº 0173/2021, de 04.01.2021 que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 100% (cem por 

cento), ao servidor MAURO ANDRÉ LOBATO PERES, ocupante do cargo em 

comissão “Secretário Legislativo”. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0409/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR a partir de 31.01.2021, o Ato nº 0165/2021, de 04.01.2021 que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 100% (cem por 

cento), ao servidor IZAIAS GABRIEL VAZ DA SILVA, ocupante do cargo em 

comissão “Secretário Legislativo”. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

-------------------------------------- 
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ATO Nº 0410/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR a partir de 31.01.2021, o Ato nº 057/2021, de 04.01.2021 que atribuiu 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 100% (cem por cento), 

ao servidor MILTON BEZERRA GOMES NETO, ocupante do cargo em comissão 

“Secretário Legislativo”. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0411/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR a partir de 31.01.2021, o Ato nº 0240/2021, de 04.01.2021 que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 100% (cem por 

cento), ao servidor ANDERSON DA SILVA VARELA, ocupante do cargo efetivo 

“Agente de Serviços Gerais-CMB-AAL.01”, pertencente ao Grupo Atendente Ref.A. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0412/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR a partir de 31.01.2021, o Ato nº 0105/2021, de 04.01.2021 que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 50% (cinquenta 

por cento), a servidora WANESSA DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA, 

ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0413/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR a partir de 31.01.2021, o Ato nº 0269/2021, de 04.01.2021 que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 50% (cinquenta 

por cento), ao servidor CARLITO VIEIRA LOBO, ocupante do cargo em comissão 

“Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0414/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR a partir de 31.01.2021, o Ato nº 0112/2021, de 04.01.2021 que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 100% (cem por 

cento), ao servidor CARLOS HENRIQUE FERREIRA BARROS, ocupante do cargo 

em comissão “Secretário Legislativo”. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0415/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR a partir de 31.01.2021, o Ato nº 0116/2021, de 04.01.2021 que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 100% (cem por 

cento), à servidora AMANDA CALIEL SILVA NERY, ocupante do cargo em 

comissão “Secretário Legislativo”. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

RESOLUÇÃO Nº 004, DE 04 DE MAIO DE 2021. 

 

    

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador MAURO FREITAS e dá outras 

providências. 

 

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

Resolução: 

 

Art.1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador MAURO FREITAS, 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 04.05.2021, na forma do art. 146, alínea “d” da Resolução nº 15, de 16.12.92- 02 

(DOIS) dias de Licença Parlamentar, no período de 04 e 05/05 do corrente ano, conforme 

Processo nº 801/2021.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de maio de 2021. 
       

      Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

 



      66  
DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 03, 04, 05, 06 e 07 de maio de 2021. 

ANO XXXVIII 

Nº 1938 
 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 005, DE 05 DE MAIO DE 2021. 

 

 

Acrescenta o inciso IX ao §1º do artigo 71, acrescenta a Seção X ao Título V, 

aditando o artigo 97-A, e suprime o inciso III do artigo 97 da Resolução nº 15 de 16 de 

dezembro de 1992 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e dá outras 

providências. 

 

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

Resolução: 

 

Art. 1º. Fica acrescido o inciso IX ao artigo 71 da Resolução nº 15 de 16 de 

dezembro de 1992 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 71. ... 

 

§1º. ... 

 

[...] 

 

IX – Moções.” (AC) 

 

Art. 2º. Fica acrescida a Seção X ao Título V, aditando o artigo 97-A, à Resolução 

nº 15 de 16 de dezembro de 1992 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Seção X 

Das Moções 

 

“Art. 97-A. A Moção é a proposição pela qual o vereador ou a Câmara manifestam, 

a outro Poder, instituições, pessoas físicas ou jurídicas, votos de apoio, congratulações, 

pesar ou repúdio. 

§ 1º. Protocolada junto à Mesa Diretora, no horário da sessão ordinária, a moção de 

congratulação ou pesar é imediatamente despachada pelo Presidente e enviada ao seu 

destinatário. 

§ 2º. A moção de apoio ou repúdio deverá ser apreciada e aprovada em Plenário por 

maioria simples.  

§ 3º. A moção deve ser redigida com clareza e precisão, concluindo pelo texto a ser 

transmitido. 

§ 4º. O Presidente poderá indeferir moção que contenha termos ofensivos ou 

inconvenientes, com direito ao Autor de recorrer ao Plenário, que decidirá pelo processo 

simbólico, sem discussão ou justificativa de voto, permitindo-se ao autor o 

encaminhamento da votação, por cinco minutos.” (AC) 

 

Art. 3º. Fica suprimido o inciso III do artigo 97 da Resolução nº 15 de 16 de 

dezembro de 1992 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém. 

 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 05 de maio de 2021. 

 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

 

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

 

 

ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 

nove horas, reuniu-se, de forma semipresencial, a Câmara Municipal de Belém - CMB, 

sob a presidência do vereador Bieco. 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. Pablo Farah pediu o apoio de seus 

pares a um requerimento de sua autoria em apoio e solidariedade à delegada da Polícia 

Civil Ana Carolina Carneiro, titular da Delegacia da Mulher de Parauapebas, que estava 

sendo agredida nas redes sociais. Esclareceu ter isso ocorrido devido à postagem feita 

por Ana Carolina posicionando-se favoravelmente ao desarmamento civil. Considerou 

inaceitável a agressão às mulheres, afirmando serem covardes os homens que a 

cometem. Inteirou depois que daria entrada em um projeto de lei neste parlamento 

vetando a nomeação, pela administração pública municipal direta e indireta, de pessoas 

condenadas pela Lei Federal nº 11340, de 07/08/2006 (Lei Maria da Penha). Instou os 

demais parlamentares a aprovar o projeto argumentando que seria mais uma forma de 

proteger as mulheres em nosso município. Em aparte, manifestou-se a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima. Subiu depois à tribuna a vereadora Enfermeira Nazaré Lima e 

repercutiu o atropelamento e morte de uma mulher em nossa cidade, ocorrido no dia 

anterior, cometido por um motorista de ônibus em um momento de fúria. Solicitou que 

se fizesse um minuto de silêncio em homenagem póstuma à vítima, senhora Maria 

Rosineide Cavalcante Barros. Externou seu repúdio à violência contra a mulher e à 

violência no trânsito. Avaliou ser necessário cuidar da saúde mental dos motoristas de 

ônibus e também discutir a violência contra a mulher. Alertou depois que a pandemia 

ainda não havia terminado, apenas alguns locais puderam reabrir, mas as pessoas 

estavam se aglomerando e se infectando. Os trabalhadores da saúde sacrificavam-se, 

dobravam o plantão, pois adoeciam uns, morriam outros e não havia substitutos, 

constatou. Esses profissionais estavam cansados, física e mentalmente, e ainda havia 

quem acreditasse que eles não precisavam dos equipamentos de proteção individual, 

comentou. Disse ter recebido denúncias de que a máscara adequada não era 

disponibilizada para os maqueiros em alguns locais, o que considerou inaceitável. 

Todas as pessoas que entram em contato com os doentes de Covid-19 precisam de 

equipamentos de proteção individual, atestou. Julgou inaceitável também que não se 

aprovasse o piso salarial para os profissionais de enfermagem, projeto em trâmite no 

Congresso Nacional havia mais de vinte anos (PL nº 2564). Informou ter protocolado 

um requerimento solicitando desta Casa uma Moção de Apoio a esse projeto que, além 

do piso salarial, também estabelece uma carga de trabalho semanal de trinta horas para 

os profissionais de enfermagem. Defendeu o fortalecimento da Atenção Básica, 

salientando o papel fundamental exercido pelas unidades básicas de saúde no combate à 

pandemia, pois permitem enfrentar a doença no início. Em aparte, manifestaram-se os 

vereadores Zeca do Barreiro, Lívia Duarte e Miguel Rodrigues. Findo este 

pronunciamento, o presidente Bieco fez o registro da presença em plenário do ex-

vereador deste parlamento e atual deputado estadual Gustavo Sefer. O vereador José 

Dinelly solicitou depois que fosse realizado, em momento adequado, um minuto de 

silêncio em homenagem póstuma ao pastor da Igreja Assembleia de Deus, senhor 

Honório Pinto, e a um membro de sua família, falecido no último final de semana. 

Assumiu depois a palavra o vereador Amaury da APPD e noticiou que, no dia anterior, 

a Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência e a Defensoria Pública do Estado do 

Pará entraram com ação conjunta para garantir a vacinação das pessoas com deficiência. 

Expressou ser necessário vacinar, sobretudo, as pessoas com deficiência que sofriam de 

comorbidades e as portadoras de deficiência intelectual, pois estas viviam menos tempo, 

envelheciam precocemente. Manifestou apoio às demandas expressas anteriormente 

pelo vereador Pablo Farah e pela vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Reportou-se 

depois à parcialidade, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, do ex-juiz Sérgio 

Moro no julgamento do ex-presidente Lula, lembrando que muitos integrantes desta 

Casa condenavam indistintamente os membros do PT e questionavam-no por não mudar 

de partido. Afirmou sempre defender que os criminosos deviam ser punidos, mas não 

acreditava na culpa impingida ao Partido dos Trabalhadores e seus membros. Recordou 

ter ouvido ofensas de todos os lados e, quando tentava argumentar, diziam que estava 

doente. Hoje, porém, percebe-se que, na verdade, doentes estavam os que acreditaram 

na mentira engendrada por Sérgio Moro e se deixaram enganar pela farsa criada para 

tirar Lula das eleições presidenciais de 2018, ponderou. Inúmeras mentiras e calúnias 

foram forjadas e divulgadas, lembrou, atribuindo a Lula e seus filhos imenso 

patrimônio, posse de fazendas enormes, inclusive no Pará, e de redes de lojas, sabendo-

se hoje que os reais proprietários são bolsonaristas. Para trazer a verdade à tona foi 

preciso a ação de um jovem, apontou, mostrando que o juiz, tão defendido neste 

parlamento, era na verdade um mentiroso. Sérgio Moro é hoje um homem totalmente 

esquecido, não tem a mínima credibilidade para falar de política em nosso país, 

declarou, e não pode falar de honestidade, pois foi desonesto e tirou o sonho de milhões 

de brasileiros de termos um governo sério e responsável. Se isso não tivesse ocorrido, 

continuou, não sofreríamos com tantas mazelas que Bolsonaro impõe ao povo 

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

vereador Josias Higino pediu então Questão de Ordem solicitando também a realização 

de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao pastor Honório Pinto, diretor da 

Rede Boas Novas e coordenador da Missão de Cidadania da Igreja Assembleia de Deus, 

falecido no último sábado. O vereador Fábio Souza pediu que a homenagem fosse 

estendida à senhora Delci Nery. A vereadora Lívia Duarte solicitou que fossem 

igualmente homenageados os senhores Francisco Jacó e Paulo Maria, vitimados pela 

Covid-19. O vereador Pablo Farah pediu que fossem homenageados do mesmo modo os 

policiais civis Eliseu e Leonardo, mortos pela pandemia. Pela liderança do PSB, Fábio 

Souza informou ter protocolado um pedido de explicações à Fundação Papa João XXIII 

– Funpapa sobre o grande número de crianças nos semáforos, nas farmácias e 

supermercados de Belém. Observou que esses menores passavam o dia inteiro nesses 

lugares, alimentando-se mal, sob sol e sob chuva. Disse que exigiria à Funpapa a 

adoção de medidas que fizessem cessar imediatamente tal situação, expressando tratar-

se de um quadro grave que configurava uma desobediência ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. Opinou ser necessário rever a permissividade em relação à cultura 

de mendicância dos índios Warao, que estão em nossa cidade sob a tutela do governo 

estadual e da Prefeitura Municipal de Belém. Os índios dessa etnia estavam em um 

abrigo onde tinham quatro refeições por dia, mas ainda assim as mulheres Warao, junto 

com as crianças, saíam todos os dias para mendigar, testemunhou. Relatou que os 

homens ficam nos abrigos e as mulheres e crianças saem, vão e voltam em carros de 

aplicativos. Assegurou ter visto pessoalmente isso ocorrer por atuar durante cinco anos 

na assistência social. As crianças ficam expostas o dia inteiro e são usadas para a 

mendicância, denunciou, julgando isso inaceitável. Pediu apoio aos demais 

parlamentares para modificar essa grave situação, alertando que em cada esquina da 

cidade veem-se cinco, seis crianças sendo usadas pelos pais. Solicitou informações à 

Funpapa sobre a existência de programas e ações preventivas para evitar que isso 

continuasse a ocorrer, participou. Disse ter certeza absoluta de que a maioria dessas 

famílias estava sendo assistida por algum programa social, em nível municipal, estadual 

ou federal. Declarou não ser admissível permitir crianças e adolescentes sem estudar, 

sem garantia alguma, em meio a uma pandemia, sendo usadas por seus pais para 

mendigar. Exigiria da Funpapa que fizesse esse levantamento e lhe retornasse tais 

informações, asseverou. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Pela 

liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania, Mauro Freitas comentou sobre 

requerimento de sua autoria, a ser votado nesta sessão, solicitando que esta Casa 

manifeste Votos de Congratulação pelo aniversário de 40 anos da TV Liberal, órgão de 

comunicação que, através de sua história, colabora com o crescimento de nosso estado. 

Referiu-se depois à não contratação dos professores selecionados pelo Processo 

Seletivo Simplificado 01/2020 da Secretaria Municipal de Educação – Semec, ainda em 

vigência. Pediu ao vereador Fernando Carneiro, ao coordenador-geral do Sintepp 
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Belém, senhor Mateus Ferreira, e aos membros da Comissão de Educação, Ciência e 

Tecnologia desta Casa que se empenhassem para que os profissionais selecionados 

fossem contratados. Caso nenhuma providência fosse tomada, anunciou, acionaria o 

Ministério Público Estadual do Pará – MPPA para obter a contratação dos professores. 

Pediu o apoio dos demais parlamentares a esta causa. Pela liderança da Oposição, 

Matheus Cavalcante mencionou que no dia seguinte comemorar-se-ia o Dia Mundial da 

Educação, avaliando haver muito a melhorar neste setor em nosso município. Ressaltou 

a necessidade de a Prefeitura regularizar a distribuição da merenda escolar em Belém, 

algo fundamental nesta pandemia, pois muitas famílias sofrem com a falta de alimento. 

Elogiou a gestão municipal por conseguir aplicar todas as doses de vacina contra a 

Covid-19 entregues pelo governo federal, informando sobre a diminuição da taxa de 

ocupação dos leitos de UTI em nossa capital. Apontou que o retorno à vida normal 

somente ocorrerá com a ampla vacinação e isto permitirá a retomada dos pequenos 

negócios, dando dignidade à população. Para diminuir a vulnerabilidade social é mais 

importante dar um emprego ou uma oportunidade de trabalho às pessoas do que dar 

uma bolsa, uma quantia em dinheiro, ajuizou, sendo fundamental viabilizar que o 

cidadão, através de seu próprio esforço, de sua labuta diária, consiga garantir o seu pão. 

Pela liderança do Governo, Allan Pombo referiu que, segundo dados da Secretaria 

Municipal de Saúde - Sesma do dia anterior, a ocupação de leitos de UTI no município 

estava abaixo de 50%, não havendo pacientes à espera de leitos para internação. Em 

nível estadual, o bandeiramento da Região Metropolitana passou de vermelho para 

laranja, diminuindo-se as restrições, acrescentou. Advertiu, entretanto, que a atenção 

deve ser mantida porque o vírus ainda existe, lamentando os casos de aglomeração 

desnecessária ocorridos no final de semana na cidade e noticiados pela imprensa. É 

essencial manter o quadro promissor, afirmou, havendo então grande expectativa de 

consolidar uma melhora. Belém avançou, fazendo uma vacinação organizada e, muito 

em breve, com a chegada de novo lote de vacinas, o calendário de imunização 

prosseguirá, prenunciou. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Pelo 

Solidariedade, Igor Andrade cedeu aparte ao vereador Émerson Sampaio. Encerrado o 

Horário de Liderança, fez-se a chamada nominal dos vereadores presentes para a 

verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. 

Foi então colocada em votação e aprovada por unanimidade a ata da 12ª sessão 

ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Fez-se 

posteriormente um minuto de silêncio em homenagem póstuma à senhora Maria 

Rosineide Cavalcante Barros, ao pastor Honório Pinto, ao familiar do vereador Dinelly, 

à senhora Delci Nery, ao senhor Paulo Maria, ao senhor Francisco Jacó e aos policiais 

civis Eliseu e Leonardo. Finda esta homenagem, foi feita a leitura da matéria constante 

em pauta nesta parte da Ordem do Dia. A vereadora Enfermeira Nazaré pediu, em 

seguida, Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e do interstício aos projetos 

correspondentes. Posta em votação, esta proposição foi aprovada por unanimidade pela 

plenária. Retomou-se depois a votação do requerimento do vereador Igor Andrade 

solicitando a realização de uma sessão especial para debater o saneamento básico no 

município de Belém e Região Metropolitana, incluindo a drenagem e o manejo de águas 

pluviais, a limpeza urbana e, em especial, o manejo de resíduos sólidos. Fez o 

encaminhamento o vereador Juá Belém. Posto em votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade, com vinte e oito votos favoráveis. Justificou seu voto o vereador Igor 

Andrade. Procedeu-se posteriormente à leitura do requerimento do vereador Pablo 

Farah solicitando a apresentação de Moção de Repúdio contra o deputado federal 

Eduardo Nantes Bolsonaro pela postura arrogante e autoritária deste ao manifestar sua 

opinião a respeito da atitude da delegada Ana Carolina Carneiro, titular da Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher de Parauapebas, que externou parecer contrário 

à liberação de armas. Encaminhou a votação o vereador Pablo Farah. Após este 

pronunciamento, o presidente Bieco fez notar aos demais parlamentares não estar sendo 

permitida a presença em plenário dos assessores de imprensa dos vereadores, 

permitindo-se apenas a presença dos profissionais da imprensa. O vereador Miguel 

Rodrigues pediu depois Questão de Ordem solicitando que realmente fosse cumprida a 

limitação do número de pessoas permitidas em plenário. Em seguida, fizeram 

encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro e Fábio Souza, ficando o 

requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita a 

chamada nominal dos parlamentares presentes para a verificação de quórum. Havendo 

quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. O vereador Josias Higino pediu 

então Questão de Ordem sugerindo que fosse permitida a entrada de uma pessoa em 

plenário somente para registrar o pronunciamento do vereador na tribuna, 

permanecendo no recinto apenas durante esta manifestação. Explicou que isso era 

importante para fazer a divulgação da atuação dos parlamentares nesta Casa. O 

presidente Bieco disse que levaria tal sugestão à próxima reunião do Colégio de 

Líderes. Em seguida, entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, 

o projeto de lei que “Determina a obrigatoriedade da contratação de Bombeiro Civil 

pelas empresas privadas ou especializadas em prestação de serviços de prevenção e 

combate a incêndio”, constante no Processo nº 833/15, de autoria do vereador Mauro 

Freitas. Na discussão, pronunciaram-se os vereadores Mauro Freitas, Miguel Rodrigues 

e Lulu das Comunidades. O vereador Mauro Freitas pediu, a seguir, Questão de Ordem 

solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco, de forma nominal. Em 

seguida, subiram à tribuna os parlamentares Enfermeira Nazaré Lima e Émerson 

Sampaio (com apartes dos vereadores Mauro Freitas e Lulu das Comunidades). Durante 

o último pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o vereador Augusto Santos. 

Foi colocada então em votação a Questão de Ordem do vereador Mauro Freitas, sendo 

esta aprovada por unanimidade. Manifestaram-se posteriormente os vereadores Pablo 

Farah (com apartes dos vereadores Mauro Freitas e Fábio Souza), Fabrício Gama e Bia 

Caminha. A seguir, foi feita a leitura do projeto e de suas emendas. Finda a leitura, o 

vereador Émerson Sampaio pediu Questão de Ordem observando que o projeto não 

obrigava as igrejas a contratar um bombeiro civil, propondo que fosse acrescentada uma 

emenda ao projeto estabelecendo essa obrigatoriedade. O vereador Mauro Freitas pediu 

Questão de Ordem expondo já haver passado a fase de discussão do projeto, quando era 

possível apresentar emendas, propondo que ele fosse aprovado como estava, sendo 

futuramente feitas as alterações consideradas necessárias. O vereador Fabrício Gama 

pediu Questão de Ordem sugerindo que fosse feita uma emenda estabelecendo a 

obrigatoriedade de contratação de um bombeiro civil pelas igrejas a partir de um limite 

de área ocupada em metros quadrados e não por quantidade de pessoas. Propôs que tal 

mudança fosse estabelecida em uma reunião do Colégio de Líderes. Pablo Farah pediu 

Questão de Ordem opinando que o projeto deveria ser aprovado como estava, fazendo-

se mudanças posteriormente. A vereadora Lívia Duarte pediu Questão de Ordem e 

defendeu maior ponderação sobre os aspectos levantados, argumentando ser importante 

construir um projeto consistente que mudasse a vida da cidade. O vereador Juá Belém 

pediu Questão de Ordem e defendeu a aprovação imediata do projeto, sendo feitas 

modificações posteriormente. O vereador Miguel Rodrigues pediu Questão de Ordem e 

apontou ser o plenário soberano para fazer emendas ao projeto. O vereador Josias 

Higino pediu Questão de Ordem expressando não ser possível fazer emendas ao projeto 

nesta fase, mas que poderiam ser feitas modificações depois a partir de reunião do 

Colégio de Líderes. O vereador Fábio Souza fez notar já haver uma lei estadual 

versando sobre o tema e que caberia aprofundar o debate em uma reunião do Colégio de 

Líderes. O presidente Augusto Santos interveio esclarecendo ser ainda possível fazer 

emendas ao projeto a partir de um acordo de lideranças. O vereador Mauro Freitas 

pediu então Questão de Ordem declarando que, como liderança partidária, não 

concordava que novas emendas fossem feitas ao projeto. Reiterou a proposta de que ele 

fosse aprovado como estava e eventuais mudanças fossem realizadas posteriormente. O 

vereador Pablo Farah pediu novamente Questão de Ordem solicitando a suspensão do 

projeto até a sessão ordinária seguinte, dando às lideranças partidárias mais tempo para 

ponderação sobre o tema. O presidente Augusto Santos indicou que somente o autor do 

projeto poderia requerer sua suspensão. Questionado a respeito, o vereador Mauro 

Freitas não concordou com a suspensão. Passou-se então à votação do projeto. Postos 

em votação nominal, os artigos do projeto e as emendas a ele feitas foram aprovados em 

bloco, por unanimidade, com vinte e um votos favoráveis. O presidente Augusto Santos 

declarou então aprovado o projeto que “Determina a obrigatoriedade da contratação de 

Bombeiro Civil pelas empresas privadas ou especializadas em prestação de serviços de 

prevenção e combate a incêndio”, constante no Processo nº 833/15. Em seguida, o 

presidente encerrou a sessão, às onze horas e quarenta e cinco minutos. Justificaram 

suas ausências os vereadores Goleiro Vinícius e Blenda Quaresma. Estiveram presentes 

os vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante, Mauro Freitas, Moa Moraes, 

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

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

bloco PP – Podemos – Pros; Juá Belém, Augusto Santos e Dona Neves, pelo bloco 

Republicanos – PSD; John Wayne e Zeca Pirão, pelo MDB; Fernando Carneiro, Lívia 

Duarte e Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Bieco e Pablo Farah, pelo PL; Fábio 

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

Brandão, pelo PC do B; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; João Coelho, 

pelo PTB; Lulu das Comunidades, pelo PTC; 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 27 de abril de 2021.      

  

    BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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

  

 

 

ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, 

reuniu-se, de forma semipresencial, a Câmara Municipal de Belém - CMB, sob a 

presidência do vereador Bieco. Fez-se inicialmente a chamada nominal dos 

parlamentares presentes. Em seguida, o presidente abriu a sessão. Iniciado o Horário do 

Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Fernando Carneiro declarou seu 

apoio incondicional ao Projeto de Lei nº 2564, em trâmite no Congresso Nacional, que 

estabelece o piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem. Referiu ter 

recentemente lido reportagem informando ter diminuído sensivelmente o número de 

mortes de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem graças à vacinação contra a 

Covid-19. Considerou que dentre todos os trabalhadores da área de saúde – incluindo 

maqueiros, atendentes e médicos – os profissionais de enfermagem são os que mais 

diretamente lidam com os atingidos pela pandemia, sendo consequentemente os mais 

expostos à infecção. É urgente reconhecer o direito dessa categoria ao piso salarial 

nacional e à jornada semanal de trinta horas de trabalho, apontou. Defendeu 

posteriormente que se refizesse uma comissão parlamentar especial para acompanhar a 

questão dos resíduos sólidos, uma vez que em poucos dias findaria o prazo para a 

utilização do aterro sanitário em Marituba. Recordou que o ex-prefeito Zenaldo 

Coutinho assinou, ainda em 2013, um Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-se 

a implantar a coleta seletiva de lixo em nossa cidade, mas isso não foi feito. 

Acrescentou haver outros crimes cometidos, como o licenciamento ambiental da área 

onde foi implantado o aterro e queima de chorume em Capanema, denunciada nas redes 

sociais. A esse respeito, testemunhou que no ano anterior, visitando a área, constatara 

haver 190 milhões de litros de chorume ali acumulados, acondicionados em piscinas. 

Bastaria a Prefeitura Municipal de Belém – PMB ter enviado um ofício à Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM solicitando que esta indicasse uma área 

adequada para a instalação de um novo aterro sanitário, esclareceu. Não haveria custos 

para a PMB, explicou, porque tal estudo é garantido por verba federal, sendo realizado 

por especialistas na matéria, pois há um departamento na CPRM que trata 

exclusivamente da análise e estudo de áreas para o tratamento de resíduos sólidos. 

Reportou ter enviado, à época, um ofício à Prefeitura de Belém solicitando que esta 

enviasse um ofício com tal teor à CPRM, mas nada foi feito. As atividades no aterro 

sanitário em Marituba encerram-se neste mês e não há alternativas para substituí-lo, 

constituindo um grave problema, por isso a comissão parlamentar para acompanhar essa 

questão deve ser recriada, reiterou. Assumiu posteriormente a palavra o vereador Igor 
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Andrade e destacou estarmos na semana que antecede o Dia das Mães. Desejou a todas 

as mães saúde e paz e pediu àqueles que têm o privilégio de ainda ter suas mães que as 

tratassem muito bem todos os dias, com carinho, amor e respeito. Referiu ter ainda sua 

mãe trabalhando consigo, sendo ela funcionária desta Casa, e que conhece a grande 

maioria dos servidores deste Poder desde a infância, quando este parlamento ainda 

funcionava no Palácio Antônio Lemos. Infelizmente a pandemia não permite, mas, se 

estivéssemos em normalidade, conjecturou, nesta semana certamente haveria uma 

sessão especial para homenagear as mães. Exaltou depois o trabalho desenvolvido pela 

Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, tendo à frente a secretária Ivanise 

Gasparim. A este respeito, aludiu à dragagem que estava sendo realizada na doca do 

Ver-o-Peso, conhecida popularmente como Pedra do Peixe. A limpeza daquela área não 

era feita havia doze anos e acumulara-se tal quantidade de dejetos que seis dos quatorze 

degraus da escada que leva da doca ao rio estavam cobertos por detritos, informou. 

Recordou que, no ano anterior, o governo estadual interveio, realizando a limpeza 

pública em Belém, devido à grande quantidade de lixo espalhada pela cidade. 

Agradeceu a Deus por, neste ano, ter se concretizado uma parceria entre a PMB e o 

governo do estado, apontando como efeito disso a limpeza das ruas e a dragagem dos 

canais, principalmente na periferia de nossa capital. Destacou a importância da 

educação da população para a manutenção da cidade limpa, recordando que, em 2013, 

esta Casa aprovou um projeto de lei da então vereadora Ivanise Gasparim estabelecendo 

multa para o munícipe que fizesse descarte irregular de resíduos sólidos em Belém. 

Zenaldo Coutinho, prefeito à época, vetou o projeto, havendo agora a possibilidade de 

derrubar esse veto. Em relação ao problema da destinação dos resíduos sólidos, 

aproximando-se a data em que deixará de funcionar o aterro sanitário em Marituba, 

disse ter certeza de que o prefeito Edmílson Rodrigues e os prefeitos de Ananindeua e 

Marituba tomarão as decisões corretas para resolvê-lo, com a participação do governo 

estadual e das entidades e órgãos envolvidos. Em aparte, manifestou-se o vereador José 

Dinelly. Fábio Souza comunicou ter enviado ofício à Sesan solicitando explicação para 

o fato de os trabalhadores que fazem a coleta domiciliar e a limpeza de canais 

receberem 40% de gratificação e os trabalhadores que fazem a limpeza das ruas, praças, 

feiras e mercados, roçagem, raspagem e limpeza dos cemitérios receberem apenas 20% 

de gratificação, uma vez que os dois grupos estavam submetidos aos mesmos riscos. 

Avaliou que o público em geral não tem a exata noção da função e das limitações dos 

vereadores, expressando que a grande maioria dos parlamentares municipais não dispõe 

de recursos próprios, dependendo da Prefeitura para a realização de serviços e obras nas 

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

Pela liderança do PSB, Fábio Souza inteirou a plenária sobre projeto de lei que 

protocolou neste parlamento determinando a cassação do alvará de funcionamento de 

hotéis, motéis, pensões, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres que 

permitissem a prática ou fizessem apologia, incentivo, mediação, favorecimento ou 

omissão à prostituição infantil ou à pedofilia no município de Belém. Pediu a anuência 

de seus pares à aprovação desse projeto. Declarou seu apoio a todos os projetos que 

visassem combater a violência contra a mulher, contra as pessoas idosas e contra 

crianças e adolescentes. Alertou para a urgência do problema da destinação dos resíduos 

sólidos em nossa capital, ponderando que deveria se pensar em uma solução para os 

próximos trinta anos. Em aparte, manifestou-se o vereador José Dinelly. Pela liderança 

da Oposição, Matheus Cavalcante julgou que muito poderia ser feito pela cidade, mas 

pouco efetivamente estava sendo feito. Os alagamentos ainda persistiam, exemplificou, 

e em algumas localidades as pessoas perdiam pouco a pouco suas casas, pois tinham 

que jogar aterro, encobrindo paulatinamente os imóveis. Admitiu que a limpeza das 

ruas e canais estava sendo feita, mas apontou haver muitos pontos em que a água ainda 

subia além do normal. Após algumas chuvas, a cidade parecia submergir, como ocorria 

na Travessa Nove de Janeiro, um dos pontos recorrentes de alagamento, indicou. 

Reconheceu ser esse um problema existente há anos, não sendo culpa somente da atual 

gestão municipal. Exortou seus pares a buscar soluções e mostrar à sociedade que a 

gestão pública não é feita somente pelo prefeito, mas também por vereadores que amam 

nossa capital e querem melhorar a vida da população. Lamentavelmente, constatou, 

Belém é uma das piores cidades no quesito saneamento básico em todo o Brasil e vinha 

regredindo ao longo dos anos. Comemorou depois o fato de o estado do Pará ter 

recebido uma expressiva quantidade de vacinas, prevendo que imunização dos 

paraenses permitiria a retomada das atividades econômicas. A vacinação defenderia as 

pessoas não apenas do vírus, mas também da fome, ajuizou. A união e a atuação 

conjunta dos governos federal, estadual e municipal permitirão enfrentar com sucesso a 

pandemia, reativar a economia e fazer a vida das pessoas voltar ao normal, prenunciou. 

Pela liderança do bloco Republicanos – PSD, Juá Belém lembrou o rapto, estupro e 

brutal assassinato da menina Araceli Crespo, de oito anos, ocorrido no estado de 

Espírito Santo, em 18 de maio de 1973, ainda hoje sem solução. Desde então se iniciou 

um grande movimento e foi criado o Maio Laranja, objetivando combater o abuso e a 

exploração sexual infantil, referiu. Muito já foi feito contra essa prática nociva, mas 

pouco se avançou considerando-se a gravidade do tema e a necessidade de trazer toda a 

sociedade para participar desse combate, estimou. Citou pesquisa realizada em 2016 

pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, indicando 

que a cada oito minutos uma criança é abusada sexualmente em nosso país, cento e 

oitenta são abusadas todos os dias e mais de 64 mil crianças são abusadas sexualmente 

todos os anos. Acrescentou haver estimativas de que esses números representassem 

apenas dez por cento dos casos reais e que apenas dez por cento desses dez por cento 

chegava aos tribunais. Antes da pandemia, continuou, identificava-se que 87% a 90% 

dos casos de violência sexual contra crianças ocorriam dentro de casa ou eram 

praticados por pessoas que tinham alguma ligação com a família. Atualmente, 

especulou, o cenário é pior porque as crianças estão presas em casa e não têm a quem 

recorrer, perdem a inocência e o futuro. Considerava essa situação mais grave do que a 

própria pandemia, declarou, porque as pessoas ao adoecerem do vírus possuem 

alternativas, mas a criança abusada dentro de casa não tem opção, não tem a quem 

denunciar. Apesar da gravidade desse quadro, criticou, alguns afirmavam que a 

pedofilia era cultural ou justificavam dizendo que aqueles que a praticavam também 

haviam sofrido abusos na infância. A esses posicionamentos, opôs ser imperativo 

dificultar mais a vida dos criminosos e parar de tentar encontrar desculpas para um ato 

abominável, pois é necessário avançar. Expressou não acreditar na tese de que o abuso 

sofrido na infância seja fator determinante para a pedofilia. Contou ter presenciado, 

desde a infância e durante a adolescência, sua mãe ser agredida em casa todos os dias, 

mas, tendo casado aos dezessete anos, jamais deu sequer um empurrão em sua esposa. 

Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino referiu-se 

às manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro ocorridas no último sábado, 

dizendo que o Brasil parou. Opinou que os atos mostraram o povo defendendo a nação 

em uma festa linda, não havendo partidos patrocinando o evento, mas apenas 

participação voluntária. Em contrapartida, prosseguiu, viu-se uma caminhada em São 

Paulo, com três partidos unidos fazendo uma campanha contra o presidente, mas havia 

apenas catorze pessoas. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Miguel Rodrigues e 

Gleisson Silva. Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade cedeu apartes aos 

vereadores Émerson Sampaio e Miguel Rodrigues. Encerrado o Horário de Liderança, 

fez-se 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 da 9ª e da 14ª sessões ordinárias do 

Primeiro Período da Primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. O presidente 

comunicou que o requerimento do vereador Mauro Freitas, anteriormente em votação, 

estava suspenso a pedido do parlamentar, que se encontrava licenciado. O vereador 

Fernando Carneiro pediu então Questão de Ordem e observou que tal procedimento não 

era previsto no Regimento Interno deste Poder, pois requerimentos em votação 

deveriam ser votados mesmo que seus autores não estivessem presentes em plenário. 

Entretanto, não faria óbice a essa suspensão, posto tratar-se de um acordo feito para que 

o autor pudesse estar presente na votação do requerimento. O presidente Bieco explicou 

que esta conduta já fora adotada anteriormente, inclusive em relação a um requerimento 

do vereador Fernando Carneiro, e seria mantida. Fez-se depois a leitura e votação do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a concessão de dois dias de licença 

parlamentar, no período de 04 a 05 de maio corrente, sendo este aprovado por 

unanimidade. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento do vereador Roni Gás 

solicitando a realização de uma sessão especial para discutir a qualidade na prestação de 

serviços realizados pelas empresas contratadas pela PMB na área de infraestrutura. 

Fizeram encaminhamentos os vereadores Roni Gás, Gleisson Silva (com aparte do 

vereador Fábio Souza) e Miguel Rodrigues. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por maioria, com vinte e quatro votos favoráveis e um voto contrário, sem 

abstenções. Justificaram seus votos os vereadores Fabrício Gama, Émerson Sampaio, 

Miguel Rodrigues, Roni Gás e Fábio Souza. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia, foi feita a chamada nominal dos parlamentares presentes para a verificação de 

quórum. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Retomou-se 

então a discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que “Dispõe 

sobre a proibição de filmagens com objetivo de constrangimento ao livre exercício 

docente nas salas de aula do município de Belém”, constante no Processo nº 1530/2018, 

de autoria do vereador Fernando Carneiro. Na discussão, pronunciaram-se os 

vereadores Lívia Duarte e Miguel Rodrigues. O vereador Fabrício Gama pediu depois 

Questão de Ordem solicitando que o lutador de Muay Thai, Neto Muay Thai, 

hexacampeão paraense e bicampeão nacional da modalidade, adentrasse o salão 

plenário. O presidente Bieco permitiu a entrada do atleta e suspendeu a sessão por cinco 

minutos para que os vereadores pudessem recebê-lo. Retomada a sessão, manifestaram-

se os vereadores Enfermeira Nazaré Lima, Juá Belém, Matheus Cavalcante, Fábio 

Souza, Bia Caminha, Fabrício Gama, Émerson Sampaio (com aparte do vereador 

Miguel Rodrigues) e Josias Higino. Fez-se posteriormente a leitura do projeto. A seguir, 

fez o encaminhamento o vereador Fernando Carneiro, ficando o projeto em votação. 

Em seguida o presidente Bieco encerrou a sessão, às onze horas e quarenta e cinco 

minutos. Estava licenciado o vereador Mauro Freitas. Justificou sua ausência a 

vereadora Pastora Salete. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus 

Cavalcante, Moa Moraes e Josias Higino, pelo bloco PSDB – DEM – Patriota – 

Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Renan Normando, Túlio Neves e 

Roni Gás, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Juá Belém, Goleiro Vinícius, Augusto 

Santos e Dona Neves, pelo bloco Republicanos – PSD; Blenda Quaresma, Neném 

Albuquerque, John Wayne e Zeca Pirão, pelo MDB; Fernando Carneiro, Lívia Duarte e 

Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Bieco e Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza e 

Gleisson Silva, pelo PSB; Bia Caminha e Amaury da APPD, pelo PT; Altair Brandão, 

pelo PC do B; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; João Coelho, pelo 

PTB; Lulu das Comunidades, pelo PTC; 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 04 de maio de 2021.      
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