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RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                                               ATO Nº 1611/2020, de 01 de outubro de 2020. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

 

        CONCEDER, nos termos do Art. 79, Inciso V, combinado com o Art. 87 e 88 da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, e Resolução nº 077/05, de 15.12.05, a gratificação Adicional de Cargo 

em Comissão sob a rubrica “Vantagem Pessoal” a servidora Elisa Bronze Corrêa, 

pertencente ao Grupo Nível Médio Ref. A-P, na base de 3/5, ou seja, 60% (sessenta por 

cento) calculado sobre o vencimento base de seu cargo efetivo, pelo exercício da função 

gratificada de “Chefe do Serviço de Imprensa Oficial Oficial-CMB-DAÍ-101.2” no período 

de 01.09.2017 a 30.09.2020, conforme deferimento do Processo nº 335/2020, a partir de 

outubro/2020. 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de outubro de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

                                                                                                                                                   _____________ 

 

                                                                                                                                                              PORTARIA Nº 0585/2020, de 06 de dezembro de 2020. 

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

lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

 

        DESIGNAR, a servidora Suanny Helena Gemaque de Moraes, pertencente ao Grupo 

Nível Médio Ref. A-P, para exercer a função gratificada “Chefe do Serviço de Coordenação 

da Diretoria Geral – SECDG-CMB-DAÍ-101.2”, a partir 06.12.2020. 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 06 de dezembro de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

  

  

                                                                                                                                                                                                                    ______________ 

    

                                                                                                                                                              ATO Nº 1928/2020, de 01 de dezembro de 2020. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o valor do Vale-Gás a ser concedido aos 

servidores do quadro pessoal da Câmara Municipal de Belém, conforme disposto na 

Resolução nº 032/05, de 18.05.2005.  

 

RESOLVE: 

 

        Artigo 1º - Definir o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) como importância relativa ao 

preço de 01 (um) botijão de gás comercializado no mercado, que trata o Artigo 1º das 

Resolução 032/05, a ser concedido aos servidores habilitados para a percepção nos termos do 

Artigo 3º e 4º do referido diploma legal. 

        Artigo 2º - Este Ato entra vigor na data da sua publicação. 

  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de dezembro de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 
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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 

LÍVIA DUARTE PUTY 

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 

MDB 

BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA (Blenda Quaresma) 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) 

REPUBLICANOS 

DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO (Goleiro Vinicius) 

GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (Juá Belém) 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (Augusto Santos) 

 PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

PROS    

RONISON ROGÉRIO SOZINHO PARAGUASSU (Roni Gás) 

TULIO DIAS DAS NEVES (Tulio Neves) 

 PATRIOTA    

JOSIAS DA SILVA HIGINO (Josias Higino) 

SALETE FERREIRA SOUZA (Pastora Salete) 

PL 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) 

PABLO RAFAELLO RAYMOND DA SILVA FARAH (Pablo Farah) 

PSB 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (Fábio Souza) 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA (Gleisson Oliveira)  

PSDB 

MAURO CRISTIANO FREITAS (Mauro Freitas) 

MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO (Moa Moraes) 

PT 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) 

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (Bia Caminha) 

PODEMOS 

MIGUEL DE JESUS PANTOJA ROGRIGUES (Miguel Rodrigues) 

RENAN CENTENO NORMANDO (Renan Normando) 

AVANTE 

JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAIS (Zeca do Barreiro) 

SOLIDARIEDADE 

IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE (Igor Andrade)  

 PTC 

 LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR (Lulu das Comunidades)              

 PSC 

JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELLY (Dinelly) 

PDT 

ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA (Allan Pombo) 

 PP 

JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO (Emerson Sampaio) 

CIDADANIA 

MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE (Matheus Cavalcante) 

PTB 

JOÃO PAULO ALBUQUERQUE COELHO (João Coelho) 

DEM 

FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA (Fabrício Gama) 

PSD 

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA (Dona Neves) 

PC do B 

ALTAIR DE LIMA BRANDÃO (Altair Brandão) 
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ATA DA SESSÃO PREPARATÓRIA DE POSSE DOS EXCELENTÍSSIMOS 

SENHORES VEREADORES E SENHORAS VEREADORAS PARA O 

PERÍODO DE 2021 A 2024 E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O 

BIÊNIO 2021/2022.  

 

No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e 

quinze minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém com o objetivo de dar posse 

aos senhores vereadores e senhoras vereadoras ao período de 2021 a 2024, bem como 

eleger a Mesa Diretora para o biênio 2021/2022. Estavam presentes os senhores e 

senhoras: José Wilson Costa Araújo, Washington Costa de Albuquerque, John Wayne 

Holanda Parente, Blenda Cecília Alves Quaresma, Glebson Cavalcante da Silva, José 

Augusto Pereira dos Santos, Damião Vinicius Silva Ribeiro, Túlio Dias Neves, Ronison 

Rogério Sozinho Paraguassu, Viviane da Costa Reis, Lívia Duarte Puty, Fernando 

Antônio Martins Carneiro, João Paulo Albuquerque Coelho, Pablo Rafaello Raymond da 

Silva Farah, Cleoson Souza da Silva, Moacir Iran Nascimento Moraes Filho, Mauro 

Cristiano Freitas, José Luiz Pantoja Moraes, Igor Guapindaia de Andrade, Fabrício 

Pereira da Gama, Beatriz Caminha dos Santos, Amaury de Sousa Filho, Renan Centeno 

Normando, Miguel de Jesus Pantoja Rodrigues, Luiz Antônio da Costa Pinheiro Júnior, 

José Maria de Sousa Dinelly, Fábio Jorge Carvalho de Souza, Gleisson Oliveira da Silva, 

Matheus dos Santos Cavalcante, José Émerson Campos Sampaio, Maria das Neves 

Oliveira da Silva, Altair de Lima Brandão, Salete Ferreira Souza, Josias da Silva Higino e 

Allan Thiago de Sousa Correa. O Mestre de Cerimônias convidou então a compor a Mesa 

o vereador Mauro Freitas, como presidente, o vereador John Wayne, como primeiro-

secretário, e o vereador Émerson Sampaio, como segundo-secretário. Posteriormente, o 

presidente declarou aberta a sessão e fez o registro da presença em plenário dos deputados 

estaduais Wanderlan Quaresma, Renilce Nicodemos, Igor Normando e Nílton Neves. A 

seguir, o presidente convidou a também compor a Mesa os deputados Wanderlan 

Quaresma e Renilce Nicodemos. Posteriormente, o presidente convocou os vereadores a 

apresentarem à Mesa os seus diplomas e as respectivas declarações de bens. Em seguida, 

o presidente Mauro Freitas convidou os vereadores a ficarem de pé e proferirem o 

seguinte juramento: “Prometo defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição 

Estadual, a Lei Orgânica do Município de Belém, as demais leis e trabalhar em benefício 

dos reais interesses do povo e do Município, com objetivo de construir uma sociedade 

livre, justa e solidária”. Logo depois, o presidente Mauro Freitas fez o registro da 

presença em plenário da deputada estadual Marinor Brito. A seguir, o primeiro-secretário 

procedeu à leitura do Termo de Posse e o presidente convocou os parlamentares a 

assinarem-no. Findo este ato, o presidente declarou-os empossados na forma da Lei. O 

presidente perguntou então se havia alguma objeção para que a sessão continuasse sem a 

suspensão de quinze minutos para a informação da chapa, suspendendo-se a sessão por 

somente cinco minutos. Não havendo objeção a esta proposição, a sessão foi suspensa por 

cinco minutos. Reiniciada a sessão, o presidente comunicou a existência de apenas uma 

chapa denominada Bora Belém, composta pelos seguintes vereadores: José Wilson Costa 

Araújo, presidente; Cleoson Souza da Silva, primeiro vice-presidente; José Augusto 

Pereira dos Santos, segundo vice-presidente; Lívia Duarte Puty, primeira-secretária; 

Amaury de Sousa Filho, segundo-secretário; Gleisson Oliveira da Silva, terceiro-

secretário e Renan Centeno Normando, quarto-secretário. Em seguida, a referida chapa foi 

aprovada em votação nominal, por unanimidade, com trinta e cinco votos favoráveis. 

Prosseguindo, o primeiro-secretário procedeu à leitura do Termo de Posse da Mesa e o 

presidente Mauro Freitas convidou os vereadores da Nova Mesa eleita a se fazerem 

presentes à frente da Mesa dos trabalhos para o assinarem. Em seguida, o presidente os 

declarou empossados na forma da Lei. Posteriormente, assumiu a condução dos trabalhos 

o presidente eleito, vereador José Wilson Costa Araújo, que convidou os vereadores 

Cleoson Souza da Silva, primeiro vice-presidente; José Augusto Pereira dos Santos, 

segundo vice-presidente; Lívia Duarte Puty, primeira-secretária, Amaury de Sousa Filho, 

segundo-secretário; Gleisson Oliveira da Silva, terceiro-secretário e Renan Centeno 

Normando, quarto-secretário a tomarem parte na composição da Mesa. O presidente 

declarou então instalada oficialmente a 19ª Legislatura. Posteriormente, convidou a 

também compor a Mesa dos trabalhos a deputada estadual Marinor Brito. A vereadora 

recém-empossada Viviane da Costa Reis apresentou depois à Mesa a renúncia ao 

mandato. Facultou-se depois a palavra aos seguintes vereadores: John Wayne, José 

Dinelly, Miguel Rodrigues, Lívia Duarte, Pablo Farah, Josias Higino, Lulu das 

Comunidades, Zeca do Barreiro, Fernando Carneiro, Bia Caminha, Allan Pombo, Fabrício 

Gama e Túlio Neves. Posteriormente, o presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a sessão às dezessete horas e quatro minutos. Eu, segundo-secretário, 

lavrei a presente Ata que será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de 

Belém, Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, em Belém, capital do Estado do 

Pará, dia primeiro de janeiro de 2021. 

Ver. ZECA PIRÃO 

Presidente 

Vera. LÍVIA DUARTE 

1ª Secretária 

Ver. AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

TERMO DE POSSE DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES E 

VEREADORAS PARA A 19ª LEGISLATURA. 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze 

horas e trinta e três minutos, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, na 

sede do Poder Legislativo Municipal, Palácio Augusto Meira Filho, no Salão Plenário 

Vereador Lameira Bittencourt, procedeu-se a POSSE dos Excelentíssimos Senhores 

Vereadoras e Vereadores eleitos no pleito municipal de 2020 e diplomados para a 19ª 

Legislatura, período de 2021 a 2024, onde, sob a Presidência do Excelentíssimo 

Senhor Vereador MAURO CRISTIANO FREITAS, secretariado pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE, na 

qualidade de 1º Secretário e JOSE EMERSON CAMPOS SAMPAIO, na qualidade 

de 2º Secretário, como se registra na respectiva Ata desta solenidade e subscrevem o 

presente TERMO DE POSSE: Excelentíssimas Senhoras Vereadoras e 

Excelentíssimos Senhores Vereadores eleitos: ALTAIR DE LIMA BRANDÃO (PC 

DO B), AMAURY DE SOUZA FILHO (PT),  ALLAN THIAGO DE SOUSA 

CORREA (PDT), BLENDA CECILIA ALVES QUARESMA (MDB), BEATRIZ 

CAMINHA DOS SANTOS (PT), CLEOSON SOUZA DA SILVA (PL), DAMIÃO 

VINICUIS SILVA RIBEIRO (REPUBLICANOS), FABRICIO PEREIRA DA 

GAMA (DEM), FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (PSOL), 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (PSB), GLEISSON OLIVEIRA DA 

SILVA (PSB), GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (REPUBLICANOS), 

IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE (SOLIDARIEDADE), JOHN WAYNE 

HOLANDA PARENTE (MDB), JOSE EMERSON CAMPOS SAMPAIO (PP), 

JOSE MARIA DE SOUZA DINELY (PSC), JOSE WILSON COSTA ARAÚJO 

(MDB), JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (REPUBLICANOS), JOÃO 

PAULO ALBUQUERQUE COELHO (PTB) JOSÉ LUIZ PANTOJA 

MORAIS(AVANTE), JOSIAS DA SILVA HIGINO (PATRIOTA), LÍVIA 

DUARTE PUTY(PSOL), LUIZ ANTONIO DA COSTA PINHEIRO 

JUNIOR(PTC), MAURO CRISTIANO FREITAS (PSDB),MATHEUS DOS 

SANTOS CAVALCANTE ( CIDADANIA ), MARIA DAS NEVES OLIVEIRA 

DA SILVA (PSD), MIGUEL DE JESUS PANTOJA RODRIGUES (PODE),  

MOACIR IRAN NASCIMENTO MOARES FILHO (PSDB), PABLO 

RAFAELLO RAYMOND DA SILVA FARAH (PL), RENAN CENTENO 

NORMANDO (PODE), RONISON ROGÉRIO SOZINHO PARAGUASSU 

(PROS), SALETE FERREIRA SOUZA (PATRIOTA ), TULIO DIAS DAS 

NEVES (PROS), VIVIANE DA COSTA REIS(PSOL) E WASHINGTON COSTA 

DE AUBUQUERQUE (MDB); e, obedecidas as exigências constantes na Lei 

Orgânica do Município de Belém e Regimento Interno deste Poder Legislativo 

Municipal – Resolução nº 15, de 16 de dezembro  de 1992, e alterações posteriores,  

com a devida apresentação dos documentos legais, após o devido juramento e 

compromisso, vai ser assinado o presente TERMO DE POSSE pelos Excelentíssimos 

Senhores Vereadores e Vereadoras eleitos, diplomados e empossados nesta 

Solenidade. E eu, Ellen Christine Silva Farache Menezes, funcionária da Câmara 

Municipal de Belém, lavrei o presente Termo de Posse em 01 de janeiro de 2021.     

ALTAIR DE LIMA BRANDÃO  

AMAURY DE SOUZA FILHO    

ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA  

BLENDA CECILIA ALVES QUARESMA  

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS   

CLEOSON SOUZA DA SILVA   

DAMIÃO VINICUIS SILVA RIBEIRO   

FABRICIO PEREIRA DA GAMA  

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO  

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA  

GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA   

IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE   

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE   

JOSE EMERSON CAMPOS SAMPAIO 

JOSE MARIA DE SOUZA DINELY  

 JOSE WILSON COSTA ARAÚJO  

 JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS   

JOÃO PAULO ALBUQUERQUE COELHO  

JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAIS 

JOSIAS DA SILVA HIGINO  

LÍVIA DUARTE PUTY 

LUIZ ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JUNIOR  

MAURO CRISTIANO FREITAS  

MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE 

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA  

MIGUEL DE JESUS PANTOJA RODRIGUES  

 MOACIR IRAN NASCIMENTO MOARES FILHO  

PABLO RAFAELLO RAYMOND DA SILVA FARAH  
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RENAN CENTENO NORMANDO  

RONISON ROGÉRIO SOZINHO PARAGUASSU   

SALETE FERREIRA SOUZA   

TULIO DIAS DAS NEVES  

VIVIANE DA COSTA REIS 

WASHINGTON COSTA DE AUBUQUERQUE 

 

_____________ 

 

 

TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM PARA O BIÊNIO 2021/2022 

 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um às 16:10horas, 

nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, na sede do Poder Legislativo 

Municipal, Palácio Augusto Meira Filho, no Salão Plenário Vereador Lameira 

Bittencourt, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém para proceder a POSSE DA 

MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, para o biênio 

2021/ 2022, e, cumpridas todas as exigências da Lei Orgânica do Município de Belém 

e do Regimento Interno deste Poder – Resolução nº 15, de 16 de dezembro de 1992, e 

alterações posteriores, conforme registra-se em Ata da referida solenidade, fica assim 

definida a nova Mesa Diretora, e empossada na data de hoje, com a seguinte 

composição: 

Vereador JOSE WILSON COSTA ARAÚJO – MDB 

Presidente 

Vereador CLEOSON SOUZA DA SILVA – PL 

1º Vice-Presidente 

Vereador JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS-REPUBLICANOS 

2º Vice-Presidente  

Vereadora LÍVIA DUARTE PUTY – PSOL 

1ª Secretária 

Vereador AMAURY DE SOUSA FILHO – PT 

2º Secretário 

Vereador GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA – PSB 

3º Secretário 

Vereador RENAN CENTENO NORMANDO - PODEMOS. 

4º Secretário 

 

E eu, Ellen Christine Silva Farache Menezes, funcionária da Câmara Municipal 

de Belém, lavrei o presente Termo de Posse, que, após a leitura deverá ser 

assinado pelos respectivos membros eleitos e empossados, em 01 de janeiro de 

2021.          
Vereador JOSE WILSON COSTA ARAÚJO 

Presidente 

Vereador CLEOSON SOUZA DA SILVA 

1º Vice-Presidente 

Vereador JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente  

Vereadora LÍVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

Vereador AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

Vereador GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

3º Secretário 

Vereador RENAN CENTENO NORMANDO 

4º Secretário 

_____________ 

 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA E POSSE DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES 

PREFEITO E VICE-PREFEITO DE BELÉM. 

No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete 

horas e treze minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém. Inicialmente o Mestre 

de Cerimônia convidou para compor a Mesa os senhores e senhoras: vereador Zeca 

Pirão (presidente deste Poder), Edmilson Brito Rodrigues (prefeito eleito de Belém), 

Edilson Moura da Silva (vice-prefeito eleito de Belém), deputada estadual Marinor 

Brito, Zenaldo Coutinho (prefeito de Belém), vereador Bieco (primeiro vice-presidente 

da CMB), vereador Augusto Santos (segundo vice-presidente da CMB), vereadora Lívia 

Duarte (primeira-secretária da CMB), Amaury da APPD (segundo-secretário da CMB); 

vereador Gleisson Oliveira (terceiro-secretário da CMB) e vereador Renan Normando 

(quarto-secretário da CMB). Em seguida o Mestre de Cerimônia convidou os presentes 

a ouvir, em atitude de respeito, o Hino Nacional Brasileiro. Findo este ato, o Mestre de 

Cerimônia fez o registro da presença de autoridades presentes na sessão: os deputados 

federais Vavá Marins e Beto Faro, os deputados estaduais Nílton Neves, Wanderlan 

Quaresma e Igor Normando, Juliano Medeiros (presidente nacional do PSOL), Luís 

Araújo (ex-vereador de Belém e ex-deputado estadual), Regina Barata (ex-vereadora de 

Belém e ex-deputada estadual) e Ivanise Gasparim (ex-vereadora de Belém). Presentes 

ainda os vereadores: Neném Albuquerque, John Wayne, Blenda Quaresma, Juá Belém, 

Goleiro Vinícius, Túlio Neves, Roni Gás, Fernando Carneiro, João Coelho, Pablo Farah, 

Moa Moraes, Mauro Freitas, Zeca do Barreiro, Igor Andrade, Fabrício Gama, Bia 

Caminha, Amaury da APPD, Renan Normando, Miguel Rodrigues, Lulu das 

Comunidades, José Dinelly, Fábio Souza, Gleisson Silva, Matheus Cavalcante, Émerson 

Sampaio, Dona Neves, Altair Brandão, Pastora Salete, Josias Higino e Allan Pombo. 

Posteriormente, o presidente Zeca Pirão assumiu a direção dos trabalhos declarando 

aberta a 19ª Legislatura e a sessão. Solicitou então que o prefeito eleito Edmilson Brito 

Rodrigues e o vice-prefeito eleito Edilson Moura apresentassem seus diplomas e suas 

declarações de bens. Convidou-os depois a prestar o seguinte juramento de posse: 

“Prometo defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei 

Orgânica do Município de Belém, as demais leis, trabalhar em benefício dos reais 

interesses do povo e do Município e sustentar a união, a integridade e a independência 

do Brasil com objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária”. Em seguida, 

o presidente solicitou à primeira-secretária que procedesse à leitura do Termo de Posse. 

Após a leitura do Juramento e assinatura do Termo de Posse pelo prefeito e vice-

prefeito eleitos, o presidente declarou-os empossados na forma da Lei. Em seguida, 

pronunciou-se o vereador Igor Andrade e ressaltou a importância da atenção às pessoas 

menos favorecidas para a construção de uma sociedade mais igualitária. Pediu ao novo 

prefeito que atendesse a todos os vereadores, mesmo os que não fizessem parte de seu 

grupo político, e que se estabelecesse uma relação respeitosa entre a Prefeitura e a 

CMB. Assumiu depois a palavra o ex-prefeito Zenaldo Coutinho e desejou aos 

vereadores um bom trabalho nesta nova legislatura, salientando a importância da 

atuação do Legislativo Municipal na promoção da interlocução entre a população de 

cada distrito da cidade e o Executivo Municipal, além de acompanhar e fiscalizar a 

atuação deste. Desejou sucesso ao prefeito Edmilson Rodrigues e sua equipe.  Afirmou 

que sua gestão, apesar de inúmeras dificuldades enfrentadas, conseguira deixar um 

legado de muitas obras realizadas, garantindo a manutenção de operações de crédito que 

resultaram em um montante de 820 milhões de reais para a gestão que se iniciava, além 

de um superávit de 24 milhões no fechamento do exercício de 2020, disponíveis para o 

novo governo já neste mês de janeiro. Atestou que os contratos necessários para garantir 

a continuidade das políticas públicas foram mantidos e a transição de governo se deu da 

melhor forma possível, com transparência, disponibilizando-se todos os documentos 

requeridos pela comissão de transição no site da Prefeitura Municipal de Belém. 

Encerrado este pronunciamento, o presidente pediu ao ex-prefeito Zenaldo Coutinho 

que passasse a faixa governamental ao prefeito Edmilson Rodrigues. Manifestou-se 

depois o vereador Émerson Sampaio e chamou a atenção para o fato de haver seis 

vereadoras compondo a nova legislatura, talvez a maior bancada feminina na história da 

CMB, havendo dezoito novos vereadores. Convocou os vereadores eleitos e reeleitos a 

resgatar a boa imagem da política, anteriormente conspurcada. Desejou sucesso à nova 

gestão municipal de Belém. Posteriormente, assumiu a palavra o vereador Gleisson 

Silva e também desejou sucesso ao prefeito Edmilson Rodrigues e sua equipe. Na 

campanha eleitoral que se encerrou, notificou, a população preocupava-se mais com o 

saneamento básico, o lixo nas ruas e com a corrupção. Os gestores devem fazer com que 

as políticas públicas atinjam o fim a que se destinam, apontou. Pronunciou-se depois o 

vereador Amaury da APPD e disse que 2020 foi um ano ruim para o povo brasileiro e 

também para si, pois contraiu Covid-19 e, em seguida, foi diagnosticado com câncer, do 

qual foi operado e conseguiu recuperar-se. Agradeceu a Deus por ter sido reeleito para 

cumprir o quinto mandato neste parlamento, agradecendo também à sua esposa e aos 

seus filhos por assumirem a campanha enquanto estava acamado e aos seus 

companheiros da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência - APPD que 

também o apoiaram nessa empreitada. Pediu ao prefeito Edmilson Rodrigues que não 

esquecesse o segmento das pessoas portadoras de deficiência, pois precisavam de uma 

cidade acessível, onde pudessem ir e vir sem passar por constrangimentos nas ruas e nos 

meios de transporte. Pediu também que os vereadores fossem atendidos em suas 

demandas pelo secretariado municipal. A seguir, assumiu a palavra o vereador Bieco e 

agradeceu às pessoas que o acompanhavam e o ajudavam a construir seu mandato e aos 

votos que obteve e permitiram seu retorno a esta Casa. Saudou o prefeito Edmilson 

Rodrigues, expressando a convicção de que esta Casa se uniria para ajudar o novo 

governo, dando boas-vindas aos novos vereadores. Subiu depois à tribuna o vereador 

Fábio Souza e agradeceu às pessoas que o apoiaram na campanha pela vereança, que 

tentou pela primeira vez e teve êxito, agradecendo particularmente à sua esposa. Os 

vereadores são importantes por trazer informações ao Executivo, caminhando entre a 

população, visitando os bairros da cidade, ponderou. Disse que o prefeito Edmílson 

Rodrigues podia contar com seu apoio, pois não devia haver brigas entre esquerda, 

direita ou centro, uma vez que o compromisso maior era com a população de Belém. 

Assumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador Bieco. Pronunciou-se em 

seguida o vereador Zeca Pirão e agradeceu a Deus por ter assumido a presidência da 

CMB. Vivia-se um momento muito difícil, constatou, pois muita gente morreu vitimada 

pela pandemia e muitos sofriam com as limitações que ela criou. Disse que os 

vereadores viviam o dia a dia da população, esclarecendo que falava por si, pois desde 

as seis horas da manhã estava nas ruas e ia de casa em casa, sentindo as dificuldades da 

população. Informou que em sua gestão à frente da CMB realizaria audiências públicas 

e aproximaria esta Casa da população, fazendo com que os vereadores fossem às ruas e 

estabelecendo uma agenda mínima baseada nas necessidades do povo que seria 

repassada ao prefeito Edmilson Rodrigues. Agradeceu ao governador Hélder Barbalho 

pelo apoio que dele recebeu em sua eleição à presidência deste Poder e pela postura que 

ele assumiu diante da crise provocada pela pandemia. Elogiou as medidas tomadas por 

Hélder Barbalho, comentando que jamais deixaria as pessoas morrerem por causa de 

burocracia, pois a doença não espera e atitudes devem ser tomadas para salvar o maior 

número possível de vidas. Assegurou que como presidente desta Casa seria imparcial 

com todos os vereadores, pois não tinha problema com nenhum parlamentar e nenhuma 

restrição em relação a posicionamentos ideológicos. Os vereadores representam o povo 

e, sendo esta a Casa do Povo, todos tinham o direito de se manifestar e a porta da 

presidência jamais estaria fechada para eles, garantiu. Findo seu pronunciamento, o 

vereador Zeca Pirão reassumiu a presidência da Mesa. Subiu depois à tribuna o prefeito 

Edmilson Rodrigues e agradeceu a presença do ex-prefeito Zenaldo Coutinho, ao 

público e autoridades presentes, fazendo uma referência especial à deputada estadual 

Marinor Brito, e a todos os que o apoiaram na campanha à Prefeitura. Recordou a 

Ditadura Militar, quando o povo não podia eleger o prefeito da capital. Algumas 

pessoas, por não participarem da luta política, esqueceram o que ocorria e alguns 

jovens, por não terem vivido a época, acham que a ditadura pode ser melhor que a 

democracia, comentou. Reconheceu que a atual democracia é limitada porque 

praticamente o povo apenas elege seus representantes de quatro em quatro anos. Por 

isso, avaliou, é muito positiva a intenção expressa pelo presidente Zeca Pirão de realizar 
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audiências públicas para tomar ciência das demandas da população e dos problemas 

urbanos, instando depois o Executivo Municipal a buscar soluções. Trabalharia todos os 

dias e o dia todo para cuidar da cidade e de sua gente, asseverou. Belém situa-se em 

uma região cobiçada pelos poderosos do mundo, mas é periférica em relação às decisões 

do centro do país, tem setenta por cento de sua população recebendo rendimentos 

aviltantes, que não alcançam dois salários mínimos, e mais da metade dela não recebe 

sequer um salário mínimo, milhares e milhares de pessoas vivendo em situação extrema 

pobreza e miséria – observou. Por isso, atentou, é preciso cuidar bem de toda a gente, 

mas é prioritário atender aqueles que não dispõem de um prato de comida, os pais que, 

por conta do desemprego, sofrem a dor da fome de seus filhos, e eles são muitos. 

Quando tomou posse como prefeito de Belém pela primeira vez, em 1997, recordou, sua 

mãe estava presente, pois não havia a pandemia, mas desta vez, aos 85 anos de idade, 

ela não pôde vir. Quase duzentas mil vidas foram perdidas devido à Covid-19 no país, 

lamentou, havendo quase dez mil vítimas da doença somente no Pará, apesar dos 

esforços das autoridades e da ação do governador Hélder Barbalho, que seguiu os 

protocolos da Organização Mundial de Saúde – OMS. Dedicou o atual mandato a seu 

pai, Gumercindo Rodrigues, que em 1997 também estava presente, relembrou, mas que 

hoje estava vivo apenas em seu coração, expressão de honradez, correção e dedicação 

profissional, marido exemplar e pai amoroso e carinhoso. Os desafios atuais não são 

muito diferentes daqueles enfrentados ao assumir o primeiro mandato, afirmou, e 

durante os oito anos daquele governo houve muitos avanços, com melhorias na 

qualidade de vida da população e um planejamento para fazer a cidade avançar. 

Entretanto, reportou, durante os dezesseis anos seguintes o povo decidiu seguir por 

caminhos diferentes daquele que desejavam e o caminho da inclusão, da justiça social, 

da igualdade foi deixado de lado nos últimos anos. Considerou que o grande desafio nos 

anos que viriam seria recuperar o tempo perdido e esse fora o compromisso que 

assumira e ora renovava. A situação não era fácil, confessou, pois assumira a Prefeitura 

com uma dívida de mais de um bilhão de reais, que deveria ser paga em curto e médio 

prazo, sendo que quase 200 milhões de reais deveriam ser pagos já em 2021. Não 

sabiam também qual a real situação do caixa da PMB para honrar os gastos feitos pela 

gestão anterior e que foram deixados para serem quitados a partir deste ano, 

acrescentou. Inteirou que não conheciam tais dados porque, infelizmente, a gestão 

anterior não informou sobre esses números. Disse ter ficado mais tranquilo e esperava 

que as palavras do ex-prefeito em relação aos recursos em caixa fossem confirmadas. O 

povo declarou nas urnas seu desejo por uma gestão que respeitasse as diferenças e 

combatesse as desigualdades e assim agiriam, independentemente das dificuldades 

herdadas, afirmou. Ao dizer não à continuidade e à aventura autoritária, proclamou, o 

povo de Belém disse um sonoro sim a uma cidade que cuide, acolha e abrace seus 

filhos, gerando mais e melhores oportunidades. Essa será a Belém das novas ideias - 

novas em relação ao que vinha sendo feito nos últimos anos, novas porque cada homem 

e cada mulher voltarão a ser o centro das políticas públicas desenvolvidas pela 

Prefeitura – e assim será o novo governo, estabeleceu. As dívidas históricas com toda a 

nossa gente começarão a ser pagas, garantiu, e o papel do poder público local será 

ressignificado, decretando-se o fim da forma de governar que não leva em consideração 

a vida real das pessoas. A PMB atuará de forma decisiva para melhorar a vida das 

pessoas da porta para dentro e da porta para fora de suas casas, cuidando para que a 

saúde e a educação tenham qualidade, para que as ruas sejam limpas e sem buracos e 

também para que toda família tenha comida na mesa todos os dias. Para contemplar este 

último aspecto, apontou, entrava o programa Bora Belém, um instrumento de 

distribuição de renda e garantia de renda básica que implementariam em parceria com o 

governo do estado e levaria mais dignidade a milhares de pessoas que viviam em 

situação de vulnerabilidade social. Informou que estava encaminhando a esta Casa um 

projeto de lei para sua implementação, pedindo o apoio de todos os parlamentares à sua 

aprovação. Ressaltando o respeito à autonomia do Poder Legislativo Municipal, pediu 

ao presidente Zeca Pirão e aos demais vereadores que fosse feita uma sessão 

extraordinária autoconvocada tendo este projeto de lei como ponto exclusivo de pauta. 

Salientou que a aprovação deste projeto antes do aniversário da cidade, em 12 de 

janeiro, seria um grande presente para Belém, especialmente para a população mais 

pobre. Após negociações com o governador Hélder Barbalho, comunicou, havia 

recursos garantidos para iniciar o programa Bora Belém e salvar muitas crianças, salvar 

muitas vidas da fome. Esclareceu que se comprometera a fazer desse programa seu 

primeiro ato de governo, mas resolvera não fazê-lo através de um decreto e sim através 

de um projeto de lei por reconhecer a importância da CMB na construção de políticas 

públicas e porque, agindo assim, não o instituiria de forma temporária e precária por ser 

baseada em uma situação de emergência relacionada à pandemia. Combateria as 

enchentes e os alagamentos em cooperação com o governo estadual, desenvolvendo 

ações de limpeza e desassoreamento de canais e rios, evitando o adoecimento das 

pessoas e a perda de seus bens a cada chuva. Assim seria enfrentada a temporada de 

chuvas, o inverno amazônico, visando reduzir o sofrimento das pessoas. Seria retomada 

a manutenção da Bacia do Una (obra finalizada em sua gestão anterior, mas que se 

encontrava totalmente assoreada), seria concluída a macrodrenagem da Estrada Nova e 

a conclusão da quarta etapa da macrodrenagem da Bacia do Tucunduba se daria no ano 

seguinte, declarou. Na área da Saúde, aditou, haveria também a parceria com o governo 

do estado e seria feito um convênio com a Universidade Federal do Pará, 

disponibilizando-se leitos e unidades de terapia intensiva no Hospital João de Barros 

Barreto para receber doentes de Covid-19, se fosse necessário. Assim que as vacinas 

estivessem disponíveis, continuou, a PMB e o governo estadual uniriam forças para 

realizar a vacinação nas unidades de saúde designadas para tal. Pediu que juntos 

construíssemos a cidade desejada, com respeito à vida e à seriedade do momento que 

ainda enfrentamos. Findo este pronunciamento, o Mestre de Cerimônia convidou todos 

a respeitosamente ouvir o Hino de Belém. Em seguida, o presidente Zeca Pirão encerrou 

a sessão agradecendo ao povo de Belém, ao público, à imprensa e às autoridades 

presentes. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente Ata que será assinada pela Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Vereador Lameira 

Bittencourt, em Belém, capital do Estado do Pará, dia primeiro de janeiro de 2021. 

Ver. ZECA PIRÃO 

Presidente 

Vera. LÍVIA DUARTE 

1ª Secretária 

Ver. AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

 

 

TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

BELÉM. 

 

 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, ás    17hs.25   

,nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará,  na sede do Poder Legislativo 

Municipal, Palácio Augusto Meira Filho, no Salão Plenário Vereador Lameira 

Bittencourt,  reuniu-se, a Câmara Municipal de Belém, conforme determina a Lei 

Orgânica do Município de Belém, em seu art. 45, inciso IV,  sob a Presidência do 

Excelentíssimo Senhor Vereador JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO, secretariado 

pelos Excelentíssimos Senhores Vereadora LÍVIA DUARTE PUTY e Vereador 

AMAURY DE SOUSA FILHO, na qualidade de 1ª e 2º Secretários, respectivamente, 

para darem Posse ao Excelentíssimo Senhor EDMILSON BRITO RODRIGUES, na 

qualidade de Prefeito Municipal de Belém e ao Excelentíssimo Senhor EDILSON 

MOURA DA SILVA, na qualidade de Vice Prefeito Municipal de Belém, eleitos no 

pleito municipal de 2020, para o mandato 2021 a 2024, legalmente diplomados, 

presentes também, autoridades e representantes federais, estaduais e municipais e da 

sociedade em geral. Depois de cumpridas todas as exigências da lei, e após ter sido 

proferido o devido juramento, será assinado o presente TERMO DE POSSE, pelo 

Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, declarando-os legalmente empossados. Para constar, 

eu, Ellen Christine Silva Farache Menezes, funcionária da Câmara Municipal de 

Belém, lavrei o presente Termo de Posse em 01 de janeiro de 2021. 

 

EDMISON BRITO RODRIGUES 

PREFEITO 

 

 

EDILSON MOURA DA SILVA 

VICE-PREFEITO 

 

 

_____________ 

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

 

VEREADOR JOSE WILSON COSTA ARAÚJO 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

Travessa Curuzú, 1755, marco — 66093-540- Belém/Pa. 

 

Exm°. Senhor Presidente. 

 

                  Eu, VIVIANE DA COSTA REIS, brasileira, solteira, fisioterapeuta, 

portadora do RG n° 5128505 PC/PA, Inscrita no CPF: n° 011.418.712-62, residente 

e domiciliada na Trav. Enéias Pinheiro, n° 14, Pedreira, Cep: 66087- 157, Belém/Pa, 

Vereadora Eleita nas eleições Municipais de 2020 pelo Partido socialismo e 

Liberdade - PSOL, diplomada em 18.12.2020 pelo Tribunal Regional Eleitoral do 

Pará, venho informar minha renúncia ao mandato de vereadora de Belém, de forma 

irrevogável e irretratável. 

                    Atenciosamente 

                    Belém,01 de janeiro de 2021. 

VIVIANE DA COSTA REIS 

RG n° 5128505 PC/PA 

 

_____________ 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Pelo presente edital, fica convocada a senhora MARIA DE NAZARÉ ALVES DE 

LIMA observando as normas regimentais aplicáveis, e, conforme dispõe o inciso 

XVIII do art. 13, da Resolução nº 15/92-Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Belém, para assumir a vaga de vereadora neste Poder Legislativo Municipal, no dia    

06/01/2021, às 9hs, no Gabinete da Presidência deste Poder Legislativo Municipal, em 

decorrência de renúncia apresentada pela Sra. VIVIANE DA COSTA REIS, ao 

mandato de vereadora, por ter assumido a vaga de Deputada Federal na Câmara dos 

Deputados, como primeira suplente do PSOL. 

Belém, em 05 de janeiro de 2021. 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente 

 

_____________ 
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TERMO DE POSSE DE VEREADORA DA 19ª LEGISLATURA. 

 

 Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às    9:15      

horas, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, na sede do Poder Legislativo 

Municipal, Palácio Augusto Meira Filho, no Gabinete da Presidência, e sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

– Zeca Pirão, secretariado pelos Excelentíssimos Senhores Vereadora LÍVIA 

DUARTE PUTY e Vereador AMAURY DE SOUSA FILHO na qualidade de 1ª e 2º 

Secretário, respectivamente, como se registra na respectiva Ata desta solenidade, 

reuniram-se para dar POSSE AO CARGO DE VEREADORA a Senhora MARIA 

DE NAZARÉ ALVES DE LIMA, eleita suplente, e, em decorrência de renúncia 

apresentada pela Sra. VIVIANE DA COSTA REIS, ao mandato de vereadora, por ter 

assumido a vaga de Deputada Federal na Câmara dos Deputados, como primeira 

suplente do PSOL. E, depois de terem prestados os devidos compromissos legais e 

demais exigências constantes da Lei Orgânica do Município de Belém e Regimento 

Interno deste Poder Legislativo Municipal – Resolução nº 15, de 16 de dezembro de 

1992, subscreve o presente TERMO DE POSSE a Excelentíssima Senhora Vereadora 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA, empossada nesta Solenidade. E eu, Ellen 

Christine Silva Farache Menezes, Diretora Legislativa da Câmara Municipal de 

Belém, lavrei o presente Termo em 06 de janeiro de 2021. 

 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

Vereadora 

 

_____________ 

 

 

ATA DA CERIMÔNIA DE POSSE DA SENHORA MARIA DE NAZARÉ  

ALVES LIMA. 

 

 

No sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e 

dez minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém no gabinete da Presidência 

para esta cerimônia, a fim de dar posse à senhora Maria de Nazaré Alves de Lima ao 

cargo de vereadora, em decorrência de renúncia apresentada pela senhora Viviane da 

Costa Reis. Inicialmente, o presidente José Wilson Costa Araújo registrou as 

presenças das vereadoras Lívia Duarte Puty e Bia Caminha e dos vereadores José 

Dinelly e Emerson Sampaio. Também presente na cerimônia o vereador Bieco. 

Composta a Mesa, invocando as bênçãos de Deus, obedecendo a Lei Orgânica do 

Município de Belém e alterações, e ao Regimento Interno deste Poder Legislativo - 

Resolução nº15, de 16 de dezembro de 1992, e alterações e, pelo bem da Cidade de 

Belém, do Estado do Pará e do Brasil, o presidente José Wilson Costa Araújo 

declarou aberta a cerimônia de posse da senhora Maria de Nazaré Alves de Lima. Em 

seguida, o presidente solicitou a senhora Maria de Nazaré Alves de Lima que 

apresentasse seu diploma, declaração de bens e na sequência realizasse o seu 

juramento. Após a entrega dos documentos solicitados, a senhora Maria de Nazaré 

Alves de Lima proferiu o seguinte juramento: "Prometo defender e cumprir a 

Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de 

Belém, as demais Leis e trabalhar em benefício dos reais interesses do povo e do 

Município de Belém, com o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária.".  A senhora Maria de Nazaré Alves de Lima acrescentou ao seu juramento 

o objetivo de construir uma sociedade livre do racismo, da misoginia e de todo o tipo 

de preconceito. Logo depois, o presidente José Wilson Costa Araújo solicitou à 

senhora primeira-secretária, vereadora Lívia Duarte Puty, a leitura do Termo de 

Posse. Ao término da leitura, o presidente convidou a senhora Maria de Nazaré Alves 

e os membros da Mesa para assinarem o Termo de Posse. Logo depois do registro 

dessas assinaturas, o presidente José Wilson Costa Araújo declarou a senhora Maria 

de Nazaré Alves empossada na forma da Lei. Isso feito, o presidente desejou boas-

vindas à vereadora Maria de Nazaré Alves, e disse esperar dos parlamentares 

empenho na solução da maioria dos problemas enfrentados pela população, em 

parceria com o prefeito de Belém. Na sequência, a vereadora Maria de Nazaré Alves 

agradeceu as boas vindas e declarou estar representando as mulheres negras e todo o 

povo com alguma vulnerabilidade. Honrada, a vereadora Maria de Nazaré Alves 

agradeceu novamente a todos. Sucessivamente, o presidente solicitou a quem 

estivesse interessado em discursar que se manifestasse. Em resposta, o vereador José 

Dinelly pediu a palavra e afirmou ter sido uma honra trabalhar com a vereadora 

Maria de Nazaré Alves na legislatura passada. O vereador José Dinelly ratificou o 

merecimento da vereadora Maria de Nazaré Alves em retornar a esta Casa de Leis. 

Logo após o vereador José Dinelly se manifestar, pediu a palavra a vereadora Lívia 

Duarte Puty e, após saudar todos os presentes, declarou que foram dois os motivos 

que trouxeram as pessoas até a cerimônia de posse de uma mulher negra que abriu o 

caminho a tantas outras. O primeiro motivo foi o fato da vereadora Maria de Nazaré 

Alves ser uma pessoa querida por todos. Já o segundo motivo decorre do fato da 

vereadora Maria de Nazaré Alves representar para o povo de Belém a renovação e a 

esperança. Por fim, a vereadora Lívia Duarte Puty parabenizou a vereadora Maria de 

Nazaré Alves. A vereadora Maria de Nazaré Alves agradeceu o carinho. Depois, 

pediu a palavra a vereadora Bia Caminha e recordou das dificuldades enfrentadas por 

ela em decorrência de ter sido a única negra em muitos espaços sociais. Celebrou a 

posse da vereadora Maria de Nazaré Alves e por tê-la como mais uma companheira 

de luta. Posteriormente, também pediu a palavra o vereador Émerson Sampaio e 

externou a sua satisfação em ter a vereadora Maria de Nazaré Alves como parceira de 

parlamento. Desejou o início de uma legislatura visada em suprir as necessidades da 

população e em parceria com o prefeito. Logo depois, pediu a palavra o vereador 

Bieco e deu as boas-vindas à vereadora Maria de Nazaré Alves a quem definiu como 

uma pessoa do bem, competente e capaz para exercer seu mandato. O vereador Bieco 

externou seu apreço para com a vereadora Maria de Nazaré Alves. Também se 

pronunciaram os senhores Amarildo (chefe da campanha da vereadora Maria de 

Nazaré Alves) e Pedro Cavalero. Não houve nenhuma outra manifestação e o 

presidente José Wilson Costa Araújo declarou encerrada a presente cerimônia às nove 

horas e vinte e um minutos. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente Ata que, depois 

de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. 

Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, dia seis de janeiro de 2021.  

Ver. ZECA PIRÃO 

Presidente 

Vera. LÍVIA DUARTE 

1ª Secretária 

Ver. AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

                                               

_____________ 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Pelo presente edital, ficam convocados os senhores Vereadores deste Poder 

Legislativo, que se encontram afastados das atividades plenárias por motivo de recesso 

da Câmara Municipal de Belém e, observando as normas regimentais aplicáveis, 

para se reunirem em sessões extraordinárias, (on-line/semi-presencial), em regime de 

tantas quantas forem necessárias a partir do dia 07/01/2021, a hora regimental, no 

Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, para discutir e votar o projeto de Lei de 

autoria do Executivo Municipal, que " Institui o Programa de renda cidadã " Bora 

Belém " para enfrentamento da pobreza, extrema pobreza, altera dispositivos da 

Lei nº 9.491, de 16 de julho de 2019", atendendo solicitação via ofício nº  001/2021 - 

GAB.PREF. 

Belém, em 05 de janeiro de 2021. 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente 

_____________ 

 

 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO. 

PERÍODO DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 
 

 

No quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se 

a Câmara Municipal de Belém - CMB, sob a presidência do vereador Mauro Freitas. 

Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças no 

painel eletrônico. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores 

inscritos. Subiu então à tribuna o vereador Mauro Freitas (assumindo a presidência da 

Mesa a vereadora Professora Nilda Paula) e relatou ter sido informado de que, no dia 

anterior, o vereador Fernando Carneiro fizera uma ligação telefônica de madrugada para 

a TV Liberal expondo a este veículo de comunicação a ausência de projetos em pauta 

neste Poder legislativo. Fez lembrar a seus pares que a CMB foi o primeiro parlamento 

das regiões Norte e Nordeste e o terceiro do Brasil a realizar sessões online, foi o 

primeiro a realizar sessões semipresenciais. Além disso, foi o único a abrir mão do 

recesso parlamentar em julho, atuando continuamente durante a crise provocada pela 

pandemia, sendo a Casa de Leis que mais produz no território nacional. Observou que 

não havia projetos em pauta no dia anterior porque todos os projetos passíveis de 

discussão e votação, mais de cinquenta, foram votados e aprovados em julho. Recordou 

que, no início de sua gestão como presidente da CMB, fez um acordo no Colégio de 

Líderes e foram retirados de pauta todos os projetos dos vereadores antigos, dando 

espaço para que os novos vereadores tivessem oportunidade de aprovar seus projetos, 

beneficiando os parlamentares da atual legislatura. Lamentou então a atitude do 

vereador Fernando Carneiro, ressaltando que vários dos projetos deste parlamentar 

foram discutidos e aprovados e havia projeto de sua autoria na pauta atual. Questionou a 

quem o vereador Fernando Carneiro queria prejudicar perante a opinião pública - a 

presidência da Casa, os demais vereadores – ou se pretendia, na verdade, aparecer na 

mídia uma vez que a eleição se aproximava. Informou depois que todos os demais 

parlamentares, além de diversos funcionários da Casa, tinham o seu Whatsapp e todos 

os dias fazia postagens de seu trabalho como vereador. Adotava essa prática, explicou, 

para não permitir que pessoas mal-intencionadas o acusassem de atuar apenas em época 

de eleição. Pediu então ao vereador Fernando Carneiro que parasse de tentar macular a 

imagem de seus pares porque essa atitude não funcionava mais, uma vez que existiam 

atualmente redes sociais e as pessoas não eram tão facilmente enganadas. Comentou 

que, na sessão ordinária do dia anterior, o vereador Dr. Chiquinho o criticara da tribuna. 

Contrapôs que, sendo um vereador atuante, trabalhara diuturnamente durante toda a 

pandemia: como presidente da Casa, era o único vereador presente durante as sessões 

online e teve presença constante durante as sessões semipresenciais. Entretanto, era 

atacado por um vereador que não comparecia às sessões legislativas e, ao participar das 

sessões semipresenciais, aparecia usando jaleco, mostrando que estava trabalhando 

como médico em sua clínica naquele horário – fazia parte do grupo de risco para a 

Covid-19 apenas em relação ao seu trabalho na CMB, mas não quando se tratava de 

atuar em sua clínica particular. Findo seu pronunciamento, o vereador Mauro Freitas 

reassumiu a presidência da Mesa. Manifestou-se posteriormente o vereador Igor 

Andrade e pediu a seus pares que mantivessem o respeito mútuo e a boa convivência 

durante este período de disputa eleitoral. A imagem dos políticos estava muito 

desgastada perante a sociedade, apontou, e o fato de brigarem e se digladiarem tornaria 

o pleito ainda mais difícil. Inteirou depois ter protocolado dois projetos nesta Casa, 

sendo que um deles estabelecia que as empresas produtoras de bebidas engarrafadas em 
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embalagens tipo long neck fossem obrigadas a dispor, em locais determinados, 

máquinas para receber essas garrafas de vidro, como já ocorria em outras cidades do 

país. O consumidor cadastraria seu CPF, aditou, e receberia dez centavos por garrafa 

que entregasse, dinheiro creditado para futura compra do mesmo produto. Alertou para 

o grande número de garrafas desse tipo no lixo de nossa cidade, havendo risco de 

acidentes para os trabalhadores da limpeza pública e risco ambiental com seu descarte 

inadequado. O outro projeto de sua autoria, continuou, dispunha sobre a instituição do 

Uber Táxi em nossa cidade, sistema em que o taxista utiliza o suporte da plataforma, 

mas o valor da corrida é calculado pelo taxímetro. O cliente então escolheria qual tipo 

de veículo gostaria de utilizar, o carro comum ou o táxi. Haveria vantagem para o 

consumidor quando o preço dinâmico, cobrado nas corridas do carro comum, estivesse 

acima do estabelecido para a corrida do táxi, acrescentou. Durante este pronunciamento, 

o vereador John Wayne assumiu a presidência da Mesa. Manifestou-se a seguir o 

vereador Pablo Farah e, tendo assistido a um telejornal local pela manhã, observou que 

muitas vezes é passada para a sociedade a impressão de que esta Casa não trabalha. 

Lamentou que alguns parlamentares atuassem manchando a imagem de seus pares e 

deste parlamento. Assinalou ter estabelecido como princípio ao assumir a vereança que 

jamais buscaria crescer em cima da desgraça dos outros, mas apenas com o próprio 

trabalho. Externou seu apoio ao vereador Mauro Freitas, presidente deste Poder, 

ressaltando que em apenas um ano e meio de mandato, pois assumiu como suplente, já 

tinha seis projetos aprovados. Opinou que o povo sabe distinguir entre o vereador que 

realmente trabalha daquele que somente atua por interesse pessoal ou representa um 

segmento. Discorreu estar a política aparentemente dividida em grupos, blocos, 

bancadas, mas em verdade o político deve defender o interesse do povo e comparecer ao 

parlamento aprovando projetos que beneficiem a população, não importando se foram 

propostos pela esquerda ou pela direita. Não se deve legislar ancorado em ideologias, 

deve-se legislar cuidando das pessoas, pontificou. Asseverou ter vinte e dois anos 

atuando no serviço público sem nunca ter se servido do cargo, tendo o compromisso de 

servir. Alertou não ser correto atacar a Casa, o parlamento, deve-se atacar o fato isolado, 

pois a CMB atuou durante o recesso parlamentar, foi pioneira nas sessões online e 

semipresenciais e houve grande produção legislativa. Além disso, prosseguiu, 

individualmente e de vários modos, os vereadores atuaram em prol da população 

durante a pandemia. Infelizmente, lastimou, vive-se um ano em que se torce contra o 

colega de parlamento. Elogiou a atuação incansável do vereador Mauro Freitas à frente 

da CMB, considerando que, apesar disso, ele foi agredido em uma rede de televisão. 

Sugeriu que, no final da sessão, se redigisse uma nota assinada pelos parlamentares da 

Casa e endereçada ao jornalismo da TV Liberal dizendo que ela fora infeliz na matéria 

que divulgara neste dia. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade defendeu novamente a 

aprovação de seu projeto obrigando as empresas fabricantes de cerveja embaladas em 

garrafas tipo long neck a disponibilizarem máquinas para recolhimento destas 

embalagens, como fazem nas cidades do eixo Rio – São Paulo. Defendeu também a 

aprovação do projeto criando o Uber Táxi, dando ao usuário de transporte via aplicativo 

a opção da tarifa fixa diante do preço dinâmico praticado pelos carros comuns. Pela 

liderança do MDB, Joaquim Campos fez referência às críticas feitas pelo vereador 

Mauro Freitas ao vereador Fernando Carneiro e também ao vereador Dr. Chiquinho no 

início desta sessão, quando ainda havia poucos parlamentares presentes. Anunciou 

depois que, na sessão ordinária seguinte, daria os nomes das pessoas envolvidas em uma 

articulação para entregar o país à China, no mês de setembro vindouro, com a 

participação de lideranças do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e do 

governador de São Paulo, senhor João Doria, para tentar realizar o impeachment do 

presidente Jair Bolsonaro. Pela liderança do DEM, Toré Lima parabenizou a nação 

bicolor, a torcida do Paysandu Sport Club, pelo aniversário da maior conquista que um 

clube de futebol da Região Norte já obteve, o título de Campeão dos Campeões. 

Criticou depois os grupos bolsonaristas por não admitirem a democracia, não admitirem 

a crítica e sempre criarem fake news. Denunciou que o arcebispo de Belém, Dom 

Alberto Taveira, estava sendo vítima desta prática e de ataques pela internet por ter 

assinado a carta contra os abusos do governo fascista de Jair Bolsonaro. Referiu ser 

Dom Alberto Taveira um homem cuja missão é trabalhar em prol dos menos 

favorecidos, dos carentes e, principalmente, de evangelizar e dar exemplo, sendo 

exemplo em sua pregação, mas também em sua vida pessoal. Assegurou aos produtores 

de fake news que não conseguiriam macular sua honra. A referida carta, retomou, fora 

assinada por centenas de bispos em todo o Brasil. Ajuizou ser essencial combater as 

fake news. Em aparte, manifestou-se o vereador Dr. Elenílson. Pela liderança do bloco 

DC – Avante – Podemos, Dr. Elenílson disse ter ficado estarrecido ao assistir aos 

telejornais na manhã deste dia e saber que um médico fora algemado pela Polícia 

Militar para fazer um atendimento fora da sua unidade de saúde. O noticiário informou 

que o profissional de saúde era responsável pelo setor de graves daquela unidade. 

Esclareceu que o Código de Ética Médica veda ao médico ausentar-se do plantão 

quando tem sob sua guarda pacientes enfermos. Solidarizou-se com a classe médica 

pela conduta arbitrária, duvidosa e inadequada daqueles policiais militares em relação 

ao médico de plantão. Notificou que o Sindicato dos Médicos do Pará – Sindmepa 

manifestara-se favoravelmente ao profissional de saúde envolvido. Pela liderança do 

PSOL, Fernando Carneiro reportou-se à acusação feita anteriormente pelo vereador 

Mauro Freitas de que teria telefonado de madrugada para a TV Liberal dizendo não 

haver projetos em pauta na sessão ordinária da CMB. Não ligara para a TV Liberal de 

madrugada e jamais telefonara para esse veículo de imprensa, testificou, por isso 

gostaria que o vereador Mauro Freitas provasse o que afirmou. Contou ter feito uma 

gravação no dia anterior, às onze horas da manhã, e a publicado em sua rede social, em 

seu nome, falando sobre a falta de projetos na pauta, mas assumia o que fazia porque 

tinha coragem. Do mesmo modo, a pauta desta sessão trazia sete projetos suspensos, 

mas certamente algum projeto seria puxado para compô-la, para que não ficasse feio, 

ironizou. Se a TV Liberal teve conhecimento do que divulgara em sua rede social, 

fazendo uma matéria sobre o tema, externou, não era de sua responsabilidade, pois se 

tratava de um conteúdo aberto. Alguns vereadores, entretanto, diziam que isso 

depreciava a imagem da CMB, aludiu. Questionou, porém, se o que realmente 

depreciava a imagem deste parlamento era a divulgação do fato ou o fato em si. 

Respondeu que era o fato, a vergonha de não haver projetos em pauta, e não a 

divulgação disso que depreciava a imagem desta Casa perante a opinião pública. 

Sobrelevou serem os vereadores representantes do povo e tudo que ocorre neste 

parlamento deve ser visto por toda a população de Belém. Aqueles que têm medo, 

conjecturou, são os que dizem uma coisa lá fora e fazem outra aqui dentro e então não 

querem que divulguem. Não era o seu caso, sentenciou, tudo que aqui dissesse poderia 

ser divulgado por qualquer um, em qualquer rede social, na televisão ou onde quer que 

fosse. Perguntou então à plenária se alguém discutira o fato de o prefeito Zenaldo 

Coutinho ter sido denunciado por improbidade administrativa, ou se alguém debatera a 

respeito do asfalto colocado sobre asfalto, ou abordara o fato de que o prefeito prometeu 

a construção de um novo Pronto Socorro e não o fez, ou observara que Zenaldo 

prometeu reformar o Ver-o-Peso, mas não o realizou, ou se foi debatido que o prefeito 

garantira resolver o problema do Lixão de Marituba, mas já deixou isso para a próxima 

gestão. Apontou serem esses os temas que esta Casa deveria debater ao invés de se 

ocupar com a história de que um vereador ligou às cinco horas da manhã para a TV 

Liberal e dedurou seus pares. Mencionou o artigo 77 do Regimento Interno da CMB, 

onde se estabelece que, em caso de veto do prefeito a um projeto de lei aprovado, a 

Câmara Municipal de Belém tem trinta dias para aprovar ou derrubar o veto. Inquiriu 

então seus pares sobre quantos vetos já foram votados neste parlamento, respondendo 

que nenhum veto fora votado. Indagou depois o motivo de não haver nenhuma 

Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI funcionando na CMB. Inteirou ter 

protocolado um requerimento solicitando que seus projetos, com base no artigo 76 do 

Regimento Interno desta Casa, entrassem em pauta na sessão ordinária do dia seguinte, 

pedindo uma resposta imediata da presidência da Mesa a essa solicitação. Encerrado o 

Horário de Liderança, foi feita a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a 

Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura da matéria constante em pauta 

nesta parte da sessão e o vereador Professor Elias pediu Questão de Ordem solicitando a 

dispensa da leitura e interstício do projeto correspondente. Solicitou também que este 

projeto passasse da pauta da Primeira Parte para a pauta da Segunda Parte da Ordem do 

Dia. Posta em votação, tal Questão de Ordem foi aprovada por maioria pela plenária. 

Fez-se posteriormente a leitura do requerimento da vereadora Simone Kahwage 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no dia 09/04/2020, 

intitulada “Edital da Funpapa credencia costureiras e cooperativas para confecção de 

máscaras de prevenção da Covid-19”. Fizeram encaminhamentos os vereadores 

Simone Kahwage e Sargento Silvano. Posto em votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade. Procedeu-se depois à leitura do requerimento do vereador Igor 

Andrade solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no portal de 

notícias G1, em 02/08/2020, intitulada “Arquidiocese de Belém pede investigação de 

perfis falsos de Dom Alberto Taveira nas redes sociais”. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Igor Andrade, Sargento Silvano, Toré Lima e Gleisson Silva. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Moa 

Moraes justificou sua ausência do restante da sessão por compromisso anteriormente 

agendado. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento do vereador Rildo Pessoa 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, 

edição do dia 04/08/2020, em Atualidades, intitulada “Sensação térmica pode chegar a 

39°”. Fez o encaminhamento o vereador Rildo Pessoa, ficando o requerimento em 

votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita a verificação de 

presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Entrou então 

em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que “Cria a 

Medalha Honrosa de Mérito Afro-Religioso Fé e Resistência Babá Tayandô”, constante 

no Processo nº 158/20, de autoria do vereador Professor Elias. Este pediu Questão de 

Ordem solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco e de forma 

simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Na discussão, não houve oradores. Fez-se a 

seguir a leitura do projeto e de duas emendas a ele feitas pela Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação de Leis desta Casa, uma emenda supressiva e outra modificativa. 

Posto em votação, o projeto, com as emendas, foi aprovado por unanimidade, em bloco 

e de forma simbólica. Justificaram seus votos os vereadores Professor Elias, Fernando 

Carneiro e Simone Kahwage. Não havendo mais matéria passível de discussão e 

votação, o presidente John Wayne encerrou a sessão às onze horas. Estavam licenciados 

os vereadores Paulo Queiroz e Zeca Pirão. Justificaram suas ausências os vereadores 

Émerson Sampaio, Amaury da APPD e Dinelly. Estiveram presentes os vereadores: Dr. 

Elenilson e Marciel Manão, pelo Avante; Nehemias Valentim, Mauro Freitas e Moa 

Moraes, pelo PSDB; Pablo Farah e Bieco, pelo PL; Neném Albuquerque, Blenda 

Quaresma, Joaquim Campos e John Wayne, pelo MDB; Professor Elias e Gleisson 

Silva, pelo PSB; Rildo Pessoa, pelo PTB; Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, 

pelo PSD; Altair Brandão, pelo PC do B; Celsinho Sabino, pelo bloco PSC - PPS; Igor 

Andrade, pelo Solidariedade; Henrique Soares e Adriano Coelho, pelo PDT; Enfermeira 

Nazaré Lima, Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Simone Kahwage, pelo 

Cidadania; Toré Lima, pelo DEM; Wilson Neto, pelo PV. 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 agosto de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                               

_____________ 

 

 

 

ATA DA  SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA. 

 

No vigésimo segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove 

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

vereador Joaquim Campos. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

registro de suas presenças no painel eletrônico. Em seguida, o presidente abriu a 

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

Subiu então à tribuna o vereador Fernando Carneiro e demonstrou insatisfação com 

a decisão da Mesa de cancelar as sessões dos dias 14, 15 e 16 de setembro em 

decorrência das convenções partidárias.  Denunciou o surto de malária no município 

de Anajás, na Ilha do Marajó, cidade que possui um dos piores índices de 
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desenvolvimento humano do Brasil. Acrescentou que outras localidades da Ilha do 

Marajó estão na mesma situação. Comentou o projeto de manejo de madeira nº 

2016/46189 cujo detentor é a Mandril Indústria de Comércio e Madeira, de 

propriedade da empresa MJ Tabosa Barros, e que estava causando grande 

devastação ambiental no município de Anajás. Segundo informou, havia imagens e 

vídeos mostrando máquinas da prefeitura de Anajás trabalhando de forma irregular 

nesse empreendimento privado. Informou que estava elaborando um requerimento 

visando oficiar o IBAMA sobre a situação. Denunciou a perseguição que vinha 

sofrendo o cabo reformado da polícia militar Luiz Passinho. Afirmou que 

encaminharia ofício à Polícia Militar solicitando a revogação da transferência do 

cabo Luiz Passinho para o município de Afuá, na Ilha do Marajó. Finalizou seu 

pronunciamento criticando a cobrança exorbitante da tarifa de iluminação pública. 

Em aparte, comentaram o assunto os vereadores Pablo Farah e Professora Nilda 

Paula. Ao término dessas manifestações, o presidente Joaquim Campos solicitou a 

realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao sargento da Polícia 

Militar Gilvandro Valentin Ferreira, assassinado com 15 tiros no último dia 21 de 

setembro.  Subiu depois à tribuna o vereador Émerson Sampaio e criticou a postura 

do político Jefferson Lima, lamentando a difamação que vinha sofrendo por parte de 

dele. Afirmou que ele lucrava em cima da pobreza e miséria das pessoas. Expressou 

que iria, inclusive, até a delegacia denunciar que vinha recebendo ameaças de morte. 

Em aparte, comentaram o assunto os vereadores Gleisson Oliveira e Sargento 

Silvano. Após este discurso, usou da palavra o vereador Rildo Pessoa e saudou a 

população de nossa cidade, em especial os servidores da Câmara Municipal de 

Belém. Prestou condolências às famílias dos servidores vítimas do coronavírus. 

Reportou-se depois à saúde dos homens, informando que eles tinham expectativa de 

vida sete anos menor que a das mulheres. Parabenizou o trabalho desenvolvido nas 

UPAS, mas lamentou não existir um acompanhamento voltado para a saúde do 

homem. Anunciou que encaminharia a cada um dos pré-candidatos à prefeito de 

Belém uma proposta para a construção da Casa de Saúde do Homem. Encerrado o 

Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Assumiu então a 

presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Pela liderança do MDB, o vereador 

Joaquim Campos lamentou a morte do sargento Gilvandro Valentin Ferreira, cuja 

execução teria sido ordenada de dentro de um presídio, o que seria apurado. 

Externou observar uma constante dança de cadeiras nos partidos políticos, tendo 

recebido convites para mudar de partido várias vezes. Desafiou os parlamentares ou 

quem quer que fosse a apresentar qualquer indício de que tivesse se corrompido. 

Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade apresentou dados mostrando o Brasil 

como o quinto país no mundo em vítimas de acidentes de trânsito, sendo os ciclistas 

as principais vítimas. Parabenizou a administração municipal pela implementação 

de grande número de ciclovias em Belém. Comunicou que apresentaria um 

requerimento à Prefeitura Municipal de Belém - PMB solicitando serviços de 

sinalização horizontal na Avenida João Paulo II. Findo este pronunciamento, o 

vereador Sargento Silvano comunicou que precisaria se ausentar da sessão, pois não 

estava se sentido bem. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro, reportando-se 

ao discurso do vereador Igor Andrade, apontou a importância da instalação de 

catadióptricos, vulgarmente chamado de "olho de gato", nas vias de Belém. 

Lamentou que o município não possuísse nenhuma campanha para debater o 

transporte não motorizado e a mobilidade ativa, o que incluía o estudo sobre 

calçadas. Apontou estudo, realizado em 2019, em que Belém fora eleita a pior 

capital brasileira em termos de qualidade de calçadas, o que prejudicava a 

mobilidade. Disse esperar uma mudança de postura dos governantes sobre o 

assunto. Pela liderança da Oposição, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima discorreu 

sobre o saneamento precário do município de Belém, declarando ter morado em 

regiões sujeitas a constantes alagamentos. Defendeu a elaboração e conclusão dos 

projetos de drenagem existentes para o Canal do Tucunduba e Estrada Nova, dentre 

outros. Contou ter visitado localidades onde são comuns os alagamentos e 

constatado a insatisfação e preocupação dos moradores. Defendeu uma maior 

autonomia dos vereadores no atendimento às necessidades dos munícipes, pois 

muitas vezes os parlamentares tornavam-se subservientes à Prefeitura. Expressou 

ainda que o asfaltamento das ruas não é um favor, mas um direito dos moradores 

que pagam seus impostos. Pela liderança do PSD, a vereadora Professora Nilda 

Paula referiu participar de debates sobre mobilidade urbana e transporte coletivo 

desde que assumiu o mandato na CMB, apontando não ter havido, durante este 

tempo, melhora neste quesito. Avaliou que as empresas de transporte 

monopolizavam o serviço e ofereciam serviços precários, mas a população estava 

atenta e vinha cobrando dos parlamentares uma atitude. A este respeito, defendeu a 

mudança na forma de concessão do serviço público. Em aparte, comentaram o 

assunto os vereadores Émerson Sampaio e Mauro Freitas.  Pela liderança do PL, 

Pablo Farah desejou sorte a todos os candidatos. Inteirou ter apresentado um 

requerimento solicitando à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de 

Belém - Semob a realização de um estudo visando implantar sinalização horizontal 

de redutores de velocidade no trecho correspondente à orla do Portal da Amazônia. 

Tal sinalização, explicou, visava diminuir ou impedir acidentes na área como o 

ocorrido no último dia 16 de setembro, que deixara dois feridos. Encerrado o 

Horário de Liderança, o presidente solicitou aos vereadores o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da 

Ordem do Dia. Foram então colocadas em votação e aprovadas por unanimidade as 

atas da 40ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª e 57ª sessões ordinárias do 2º Período da 4ª Sessão 

Legislativa desta legislatura. Fez-se então um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma ao sargento da Polícia Militar Gilvandro Valentin Ferreira, assassinado no 

último dia 21 de setembro. Findo este ato, o vereador Amaury da APPD lamentou a 

morte do sargento de quem guardava boas lembranças. Na sequência, teve início a 

leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Legislação aos projetos constantes 

em pauta na Primeira Parte da Ordem do Dia. Através de Questão de Ordem, a 

vereadora Simone Kahwage solicitou a dispensa da leitura, interstício e redação 

final dos projetos constantes na Primeira Parte da Ordem do Dia.  Posta em votação, 

esta proposição foi aprovada por unanimidade. Passou-se então à votação do 

requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando o envio de Voto de 

Repúdio ao restaurante Camboeiro em razão da ação LGBTfóbica ocorrida nesse 

estabelecimento e o envio de manifestação de solidariedade às vítimas daquela ação 

discriminatória. Enquanto os vereadores realizavam a votação do requerimento, o 

presidente comunicou que, no dia 07 de outubro vindouro, a imagem peregrina de 

Nossa Senhora de Nazaré estaria em visita a esta Casa.  Posteriormente, o vereador 

Wilson Neto comunicou que precisaria se ausentar da sessão. Em seguida, 

anunciou-se o resultado da votação: dezesseis vereadores votaram sim, um vereador 

votou não e quatro vereadores se abstiveram, ficando, portanto, aprovado o 

requerimento. Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro e Joaquim 

Campos. Passou-se então à leitura do requerimento do vereador Toré Lima 

solicitando uma sessão especial para a realização de um culto ecumênico em 

memória dos servidores aposentados e ex-vereadores vítimas do coronavírus e de 

outras enfermidades. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Justificou seu voto o vereador Toré Lima. Como próxima prioridade 

no livro de requerimentos a vereadora Professora Nilda Paula solicitou adiamento. 

Por meio de requerimento verbal, o vereador Mauro Freitas solicitou a inserção nos 

Anais da Casa de matéria publicada no jornal Roma News, edição de 22/09/2020, 

intitulada "Justiça obriga vereador Mauro Freitas a retirar propaganda eleitoral 

antecipada contra Edmilson Rodrigues por fake news". Assumiu então a presidência 

da Mesa o vereador Henrique Soares e fizeram encaminhamentos os vereadores 

Mauro Freitas, Fernando Carneiro, Joaquim Campos, Nehemias Valentim e 

Gleisson Oliveira, ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte 

da Ordem do Dia, o presidente solicitou aos vereadores o registro de suas presenças 

em painel eletrônico.   Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do 

Dia. Através de Questão de Ordem o vereador Amaury da APPD, solicitou que os 

projetos com pareceres favoráveis constantes em pauta na Primeira Parte da Ordem 

do Dia, passassem para a pauta desta parte da sessão. Em seguida, entrou em 

discussão única, com dispensa de interstício, o projeto de lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de casas de repouso, abrigos, creches e outras instituições 

destinadas ao atendimento de idosos, crianças e pessoas com deficiência instalarem 

em suas dependências internas e áreas comuns, sistemas de monitoramento com 

câmeras de vídeo", de autoria do vereador Paulo Queiroz, constante no Processo nº 

1474/2019. Em Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Henrique 

Soares solicitou que os artigos do projeto em bloco fossem votados em bloco e de 

forma simbólica. Na discussão, não houve oradores. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Paulo Queiroz e Professora Nilda Paula. Posto em votação, o projeto foi 

aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente Henrique 

Soares declarou então aprovado o projeto, constante no processo nº 1474/2019, que 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de casas de repouso, abrigos, creches e outras 

instituições destinadas ao atendimento de idosos, crianças e pessoas com deficiência 

instalarem em suas dependências internas e áreas comuns, sistemas de 

monitoramento com câmeras de vídeo". Em seguida, o vereador Mauro Freitas 

comunicou que precisaria se ausentar da sessão. O presidente colocou depois em 

votação a Questão de Ordem o vereador Amaury da APPD, solicitando que os 

projetos com pareceres favoráveis constantes em pauta na Primeira Parte da Ordem 

do Dia, passassem para a pauta desta parte da sessão. Após acordo de lideranças, a 

Questão de Ordem foi aprovada por unanimidade. Através de Questão de Ordem 

aprovada pelas lideranças, o vereador Amaury da APPD solicitou prioridade na 

votação dos dois projetos de sua autoria constantes na pauta. Por meio de Questão 

de Ordem, o vereador Rildo Pessoa solicitou a votação nominal e em bloco dos 

projetos. Em seguida, entraram em discussão única, com dispensa de interstício, os 

projetos:  projeto de lei que "Estabelece  o atendimento prioritário à pessoas idosas, 

previsto na Lei nº 10741/2003 (Estatuto do Idoso) e para as pessoas com mobilidade 

reduzida, prevista na Lei n 10048/2000, no Decreto nº 5296/2014 e na Lei nº 

13146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) e dá outras providências"; projeto de lei que 

"Declara o Programa Patrulha da Cidade, da Rádio Marajoara, Patrimônio Cultural e 

Imaterial do município de Belém", constantes nos processos  nº 216/2019 e nº 

948/2020, respectivamente, de autoria do vereador Amaury da APPD. Por meio de 

acordo de lideranças, os projetos foram votados em bloco e de forma simbólica, 

sendo aprovados por unanimidade. O presidente comunicou depois a aprovação dos 

projetos constantes nos processos nº 216/2019 e nº 948/2020, ambos de autoria do 

vereador Amaury da APPD. Entrou depois em discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, o projeto que "Altera a Lei nº 8512, de 02/05/2006, que 

'Define as categorias e o horário de funcionamento dos estabelecimentos que 

comercializam bebidas alcoólicas para o consumo imediato no município de Belém 

e dá outras providências'", constante no processo nº 850/2014 de autoria do vereador 

Nehemias Valentim. Em Questão de Ordem aprovada pelas lideranças, o vereador 

Nehemias Valentim solicitou a votação do projeto em bloco e de forma simbólica. 

Encaminhou a votação a vereadora Professora Nilda Paula. Posto em votação, o 

projeto foi aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente 

Henrique Soares comunicou a aprovação do projeto constante no processo nº 

850/2014 de autoria do vereador Nehemias Valentim. Justificou seu voto o vereador 

Amaury da APPD. Depois, não havendo mais matéria passível de discussão e 

votação, o presidente Henrique Soares declarou encerrada a sessão às onze horas e 

cinco minutos, convocando os demais parlamentares para a sessão ordinária do dia 

vinte e três de setembro, em horário regimental. Justificaram suas ausências os 

vereadores Dr. Elenilson e Fabrício Gama. Estiveram presentes os vereadores: 

Marciel Manão, pelo Avante; Mauro Freitas e Moa Moraes, pelo PSDB; Pablo 

Farah e Bieco, pelo PL; Zeca Pirão, Neném Albuquerque, Paulo Queiroz, Blenda 

Quaresma, Joaquim Campos e John Wayne, pelo MDB; Professor Elias e Gleisson, 

pelo PSB; Rildo Pessoa, pelo PTB; Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo 

PSD; Amaury da APPD, pelo PT; Dinelly e Celsinho Sabino, pelo PSC; Igor 

Andrade, pelo Solidariedade; Henrique Soares e Adriano Coelho, pelo PDT; 

Fernando Carneiro, Enfermeira Nazaré Lima e Dr. Chiquinho, pelo PSOL; Lulu das 

Comunidades, pelo PTC; Simone Kahwage, pelo Cidadania; Toré Lima, pelo DEM; 

Wilson Neto, pelo PV; Wellington Magalhães, pelo PPS; Émerson Sampaio, pelo 

PP. 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 22 de setembro de 2020. 
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No décimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove 

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

vereador Mauro Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

registro de suas presenças no painel eletrônico. Em seguida, o presidente abriu a 

sessão. Iniciado o Horário do Expediente, declinou de fazer uso da palavra o 

vereador Paulo Queiroz. Assumiu a presidência o vereador Rildo Pessoa e subiu 

então à tribuna o vereador Mauro Freitas e falou sobre o Círio de Nazaré, que este 

ano foi celebrado de forma diferente de outros anos em decorrência da pandemia. 

Ponderou, entretanto, que a emoção fora a mesma. Recordou a visita da imagem 

peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a esta Casa no último dia 07 de outubro. 

Refletiu sobre um conselho que recebeu do vereador Fernando Carneiro para que os 

vereadores tratassem com mais cuidado e atenção a forma com que a população 

enxerga a Câmara Municipal de Belém - CMB. Lembrou o fato de a população 

possuir pouco conhecimento sobre as funções exercidas por um legislador. 

Expressou que os vereadores faziam um trabalho em prol da população. Defendeu a 

atuação conjunta dos vereadores no sentido de cobrar do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Pará – TCM/PA a liberação para a licitação do transporte público, 

cujo projeto já fora aprovado em votação na CMB. Em aparte, comentou o assunto o 

vereador Zeca Pirão. Depois, inscritos para fazer uso da palavra, declinaram os 

vereadores Fernando Carneiro e Joaquim Campos. Após o vereador Mauro Freiras 

reassumir a presidência, usou da palavra o vereador Rildo Pessoa e saudou a 

população de Belém, especialmente as pessoas que acompanharam de suas casas o 

Círio de Nazaré. Disse ter sentido falta de participar das romarias características do 

período do Círio. Defendeu a regulamentação da lei estabelecendo que qualquer 

bonificação oriunda da compra de passagens aéreas com recursos do município seja 

investida no esporte amador. Saudou a todos os servidores da Câmara Municipal de 

Belém, pois exerciam com louvor suas funções, julgou. Externou sua esperança na 

plena recuperação dos vereadores Amaury da APPD, que passara por uma 

intervenção cirúrgica, e do vereador Toré Lima, que testara positivo para a Covid-

19. Na sequência, enquanto o vereador Zeca Pirão usava da palavra, o vereador 

Mauro Freitas solicitou à Diretoria Legislativa informações sobre o andamento do 

processo de licitação do transporte público no TCM/PA. Ao retomar a palavra, o 

vereador Zeca Pirão defendeu a realização da licitação do transporte público ainda 

nesta legislatura. Demonstrou sua felicidade com o reconhecimento de seu trabalho 

por parte da população. Defendeu a construção do respeito mútuo entre os 

vereadores e a população. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário 

de Liderança. Pela liderança do PSB, o vereador Gleisson Silva disse ter 

acompanhado atentamente os pronunciamentos anteriores. Lamentou o estado em 

que se encontrava a sociedade, em sua maioria desacreditada da política em meio a 

tantas notícias falsas. Defendeu a honestidade do trabalho do secretário municipal 

de Saúde, Sérgio Amorim, que vinha sendo associado a possíveis fraudes na compra 

de respiradores. Manifestou seu total apoio a Sérgio Amorim, destacando que 

durante sua gestão foram inauguradas diversas UPAs e reformadas várias unidades 

de saúde em Belém. Após este discurso, assumiu a presidência da Mesa o vereador 

Sargento Silvano. Pela liderança do PSDB, Mauro Freitas parabenizou o vereador 

Gleisson Silva por seu depoimento a respeito do secretário Sérgio Amorim. Criticou 

a atuação da Polícia Civil, que investigava supostas irregularidades na compra de 

respiradores pela Secretaria Municipal de Saúde - Sesma. Em aparte, o vereador 

José Dinelly defendeu Sérgio Amorim, considerando-o honesto, de boa índole e 

esperando que tudo se esclarecesse o mais rápido possível. Mauro Freitas concluiu 

seu pronunciamento externando seu apoio ao secretário municipal de Saúde, senhor 

Sérgio Amorim. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro, ao se referir às 

denúncias de desvios de verbas públicas destinadas à Saúde, disse lamentar qualquer 

atitude como essa. Avaliou que o desvio de verba pública destinada à Saúde em 

época de pandemia além de ser imoral é maldoso. Reportou ter estado em uma 

reunião no bairro do Una onde constatou a demonstração de um profundo 

desrespeito com a política. Esclareceu que não pretendia fazer juízo de valor quanto 

à gestão de Sérgio Amorim, mas chamou a atenção para a grande quantidade de 

notícias publicadas diariamente em jornais e na televisão sobre desvios de dinheiro 

público destinados ao combate à pandemia. Atentou ainda que tanto o governo do 

estado quanto o governo municipal estavam sob investigação em decorrência de 

indícios de irregularidades no uso de verbas públicas destinadas ao combate à 

pandemia. Inteirou ter apresentado um requerimento solicitando que a Secretaria 

Municipal de Educação - Semec suspendesse imediatamente as aulas nas escolas 

onde foram confirmados casos de Covid-19. Informou que nas escolas municipais 

Sílvio Leandro, João Carlos Batista e Manuela de Freitas fora confirmada a 

contaminação de professores com a Covid-19, mas não foram interrompidas as aulas 

nessas unidades de ensino. Pela liderança da Oposição, o vereador Fernando 

Carneiro declinou de fazer uso da palavra. Pela liderança do PTB, Rildo Pessoa 

falou da Lei nº 8894/2011, que regulamenta a destinação de bonificações e outras 

liberalidades auferidas na compra e uso de passagens aéreas, terrestres e fluviais 

adquiridas pelo município de Belém.  Informou que as escolas de nossa cidade 

estavam recebendo limpezas sanitárias frequentes. Na sequência, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador John Wayne. Pela liderança do PSD, o vereador 

Sargento Silvano lamentou o pouco conhecimento da população a respeito da 

função dos parlamentares. Lembrou que a função do vereador não é iniciar obras de 

escolas ou hospitais, mas encaminhar as demandas e anseios da população ao Poder 

Executivo, a quem cabe realizá-las. Além disso, continuou, compete aos vereadores 

fiscalizar o trabalho do prefeito e elaborar leis úteis ao povo. Pediu à população que 

não vendesse seu voto. Mandou um abraço a todos os policiais civis do estado do 

Pará, nos quais depositava confiança irrestrita, assegurou. Encerrado o horário de 

Liderança, o presidente John Wayne solicitou aos vereadores o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da 

Ordem do Dia com a leitura dos pareceres constantes em pauta nesta parte da 

sessão. Através de Questão de Ordem, o vereador Henrique Soares solicitou a 

dispensa da leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado 

pela plenária. Em seguida, fez-se a leitura do requerimento do vereador Wilson Neto 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Cidade Para 

Todos intitulada "Urbanismo, Sinalização, ciclovias e calçadas para o cidadão". Na 

votação, o requerimento foi aprovado por maioria, com voto contrário do vereador 

Fernando Carneiro. Em seguida, foi lido o requerimento de autoria do vereador 

Mauro Freitas solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no site 

globo.com, intitulada "Polícia investiga fraude na compra de respiradores pela 

Prefeitura Municipal de Belém". Nesse ínterim, assumiu a presidência da Mesa o 

vereador Henrique Soares. Fizeram encaminhamentos os vereadores Mauro Freitas 

(com aparte do vereador Joaquim Campos), Wilson Neto, Fernando Carneiro e 

Fabrício Gama. Por meio de Questão de Ordem, os vereadores Sargento Silvano e 

Enfermeira Nazaré Lima solicitaram a votação nominal do requerimento. Na 

sequência, usaram da palavra os vereadores Sargento Silvano, Marciel Manão, Rildo 

Pessoa (com aparte da vereadora Professora Nilda Paula) e Émerson Sampaio. Posto 

em votação o requerimento, não houve quórum e o presidente Henrique Soares 

registrou nominalmente os vereadores presentes na ocasião: Henrique Soares, 

Mauro Freitas, Sargento Silvano, Émerson Sampaio, Fabrício Gama, Professora 

Nilda Paula, Rildo Pessoa, Bieco, Enfermeira Nazaré Lima, Fernando Carneiro, 

Wilson Neto e Marciel Manão. Em seguida, o presidente encerrou a sessão às dez 

horas e quarenta minutos, convocando os vereadores para a sessão ordinária do dia 

14/10/2020, em horário regimental. Justificaram suas ausências os vereadores 

Celsinho Sabino, Igor Andrade, Simone Kahwage e Dr. Elenilson. Estavam 

licenciados os vereadores Amaury da APPD e Toré Lima. Estiveram presentes os 

vereadores: Marciel Manão, pelo Avante; Mauro Freitas, Nehemias Valentim e Moa 

Moraes, pelo PSDB; Pablo Farah e Bieco, pelo PL; Fabrício Gama, pelo PMN; Zeca 

Pirão, Neném Albuquerque, Paulo Queiroz, Blenda Quaresma, Joaquim Campos e 

John Wayne, pelo MDB; Professor Elias e Gleisson, pelo PSB; Rildo Pessoa, pelo 

PTB; Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo PSD; Dinelly, pelo PSC; 

Henrique Soares e Adriano Coelho, pelo PDT; Altair Brandão, pelo PC do B; 

Fernando Carneiro, Enfermeira Nazaré Lima e Dr. Chiquinho, pelo PSOL; Wilson 

Neto, pelo PV; Wellington Magalhães, pelo PPS; Émerson Sampaio, pelo PP. 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 13 de outubro de 2020. 
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