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                                                                                                                                                              ATO Nº 0488/2021, de 05 de fevereiro de 2021. 

 

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. 93, Inciso X, combinado com o Art.111, da Lei 

nº7.502/90, de 20.12.90, 30 (TRINTA) dias de licença prêmio ao servidor ANTONIO 

ANGELO RODRIGUES DE VILHENA, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A-E, 

durante o período de 05.02.2021 à 06.03.2021, correspondente ao 1º Triênio (2015/2018) de 

serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no 

Processo nº 717/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 05 de fevereiro de 2021. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0489/2021, de 05 de fevereiro de 2021. 

 

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. 93, Inciso X, combinado com o Art.111, da Lei 

nº7.502/90, de 20.12.90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio ao servidor JAIME LUIZ 

PINHEIRO MURIEL, pertencente ao Grupo Atendente – Ref. A-P, durante o período de 

05.02.2021 à 06.04.2021, correspondente ao 5° Triênio (1996/1999) de serviços prestados à 

Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no Processo nº 530/18. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 05 de fevereiro de 2021. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

    

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

 

 

ATO Nº 0447/2021, de 01 de fevereiro de 2021. 

 

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. 93, Inciso X, combinado com o Art.111, da Lei 

nº7.502/90, de 20.12.90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio ao servidor JOÃO 

JORGE DE AMORIM DO NASCIMENTO, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A-

P, durante o período de 01.02.2021 à 01.04.2021, correspondente ao 9º Triênio (2010/2013) 

de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no 

Processo nº 487/2013. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de fevereiro de 2021. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

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 
 

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/AVANTE    

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 

AVANTE         JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAIS (Zeca do Barreiro) 

 

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) 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) 

 

 

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 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)  
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PORTARIA Nº 0124/2021, de 01 de fevereiro 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 7.502/90, de 20.12.90, a 

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora ANGIE BIA NUNES VIANA, 

ocupante do cargo em comissão “Coordenador de Gabinete–CMB-DAS-200.3”, no 

percentual de 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 

FEVEREIRO/2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

                                                   Presidente 

 

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

 

 

 

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro 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 da vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Esta solicitou ao 

segundo-secretário, vereador Amaury da APPD, que fizesse a verificação da presença 

dos demais parlamentares. Em seguida, a presidente abriu a sessão. Iniciado o Horário 

do Expediente pronunciaram-se os vereadores inscritos. Josias Higino informou sobre 

projeto desenvolvido pela Igreja Assembleia de Deus de reforma e construção de casas, 

que não parou durante a pandemia, tendo entregado 141 casas a famílias extremamente 

carentes. Observou que os governos federal, estadual e municipal atuam pelo bem 

social, mas muitas vezes não atingem a totalidade daquilo que as pessoas precisam e a 

igrejas fazem sua parte, não somente a Assembleia de Deus, mas também a Igreja do 

Evangelho Quadrangular, a Igreja Batista, a Igreja Católica e outras. Pediu a este 

parlamento que continuasse a olhar pelos trabalhos sociais desenvolvidos por todas as 

igrejas. Pediu também ao prefeito Edmilson Rodrigues que atentasse para o fato de 

que, muitas vezes, as ações do Executivo Municipal não atingem a ponta, não chegam 

até as pessoas, mas as igrejas chegam, entrando em lugares onde o governo não entra, 

fornecendo cestas básicas, socorrendo os necessitados. Em aparte, manifestaram-se os 

vereadores Miguel Rodrigues e Igor Andrade. Assumiu posteriormente a presidência 

da Mesa o vereador Amaury da APPD. Subiu então à tribuna a vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima e expressou seu orgulho por estar presidindo pela primeira vez uma 

sessão ordinária da Câmara Municipal de Belém. Cada vez que uma mulher negra 

ocupa um espaço de grande representação política, ponderou, mostra a todas as outras 

que é possível ocuparem esses lugares, que sempre lhes foram negados, historicamente 

ocupados por homens brancos, em uma sociedade machista e escravocrata. Referiu-se 

depois à trágica morte de uma travesti que fora fazer uma operação de mudança de 

sexo em uma clínica, estava anestesiada e inconsciente quando irrompeu um incêndio 

no local e foi abandonada à própria sorte. Muitos comentaram depois que ela não 

deveria estar ali fazendo aquela operação porque isso não era de Deus, acrescentou, 

dando-se assim pouco valor à vida de uma pessoa por não se concordar com o que ela 

fazia. Todas as vidas importam, afirmou, e precisamos julgar menos e ajudar mais. 

Findo seu pronunciamento, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima reassumiu a 

presidência da Mesa. Manifestou-se posteriormente o vereador Túlio Neves e cedeu 

aparte ao vereador Miguel Rodrigues. Assumiu depois a palavra o vereador Émerson 

Sampaio e pediu o apoio de seus pares a um projeto de sua autoria estabelecendo a 

marcação de consultas médicas através da internet nas unidades municipais de saúde de 

Belém. É necessário acabar com as longas filas nas portas das unidades de saúde, 

apontou, pois muitas pessoas ficam esperando desde as três ou quatro horas da manhã, 

sendo que algumas vão de véspera, mas não conseguem marcar consulta. Defendeu a 

remoção de barreiras aos serviços em saúde, retirando-se a necessidade de um 

comprovante de residência para obter atendimento. Reportou-se depois a um 

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

realização de uma sessão especial para debater sobre o projeto de macrodrenagem do 

Canal do Mata Fome. Em todas as eleições, atentou, esse assunto vem à tona, mas até 

hoje nada saiu do papel, não se sabendo onde está o projeto nem qual o seu custo. 

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

do bloco PP – Podemos – Pros, Roni Gás mencionou os recorrentes alagamentos do 

Canal do Ariri, no Bairro da Cabanagem, comentando haver projetos para a solução do 

problema, dos quais também não se tem maior conhecimento. A macrodrenagem desse 

canal, salientou, resolveria os problemas de alagamento dos bairros da Cabanagem, do 

Una e de uma parte do Mangueirão e do Parque Verde. Parabenizou depois o prefeito 

Edmilson Rodrigues e o governador Hélder Barbalho pela criação de um mutirão com 

dois mil homens para resolver os problemas dos canais. Os vereadores, porém, não 

estavam sendo atendidos em suas demandas, alertou, pois protocolara um pedido para a 

limpeza do canal do Ariri, mas até a presente data esse documento estava engavetado, 

não constando sequer no GDOC. Pediu ao líder do governo, vereador Allan Pombo, 

que as solicitações dos vereadores fossem tratadas com deferência pelo governo 

municipal, que fossem atendidas e colocadas no sistema. Denunciou depois que as 

empresas de ônibus não estavam prestando um bom atendimento aos usuários. Pela 

liderança do PL, Pablo Farah comunicou que neste dia o prefeito Edmílson Rodrigues 

assinaria o decreto regulamentando o Bora Belém. O programa atenderá imediatamente 

nove mil famílias, chefiadas por mulheres, podendo beneficiar futuramente vinte e duas 

mil famílias em nossa capital, apesar dos poucos recursos disponíveis, enalteceu, 

destacando a contribuição dada pela CMB a esta realização. Inteirou depois a plenária 

sobre um requerimento de sua autoria solicitando o adiamento das provas de concursos 

públicos que seriam realizadas neste mês de março, quando havia possibilidade de 

aumento do número de casos e expansão da pandemia em nosso município, ou sua 

realização seguindo-se estritamente as regras prescritas para a garantia da segurança 

sanitária. Devido à sua importância, pediu prioridade para a votação desse 

requerimento. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriotas, Mauro Freitas referiu-

se à criação da linha complementar de ônibus Paricá – São Brás recordando ter sido o 

Paricá um conjunto habitacional criado na gestão do ex-prefeito Zenaldo Coutinho. 

Externou estar orgulhoso por esta Casa ter aprovado, sob sua presidência, a criação do 

Sistema de Transporte Complementar. Em relação à licitação para o Sistema de 

Transporte Público de Belém, fez notar que a CMB já fizera sua parte, aprovando o 

projeto para sua realização, e cabia agora ao Tribunal de Contas dos Municípios sua 

liberação. Assim que for realizada a licitação do Sistema de Transporte Público, aditou, 

será feita a licitação para o Sistema de Transporte Complementar, organizando de vez 

o transporte na cidade de Belém. Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade 

agradeceu ao prefeito Edmilson Rodrigues pela oportunidade de ser vice-líder do 

governo neste parlamento. Fez referência também à assinatura, neste dia, do decreto 

regulamentando o programa Bora Belém. Indicou ter sido um compromisso de 

campanha que muitos acreditavam não ser possível realizar, mas foi realizado em 

parceria com o governo estadual e logo seria colocado em prática. Comunicou que o 

prefeito estaria na quinta-feira seguinte, pela manhã, no Canal São Joaquim 

acompanhando as obras ali realizadas, na quarta-feira acompanharia uma obra na Praça 

Dom Pedro II e na sexta-feira seguinte entregaria títulos de propriedade. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Allan Pombo. Em seguida, o vereador Mauro Freitas 

solicitou, através de Questão de Ordem, a realização de um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao senhor Altimá Alves da Silva, militante do PSDB, e ao senhor 

Eduardo, funcionário da Fundação Hemopa, ambos vitimados pela pandemia e, em 

nome destes, a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil. O vereador Fernando Carneiro 

pediu que a homenagem fosse estendida à professora Isaneide, dirigente do SINTEPP 

em Itaituba, e à doutora Maura, servidora federal, ambas também atingidas pela Covid-

19. Posteriormente, o vereador Bieco assumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do 

PSOL, subiu depois à tribuna o vereador Fernando Carneiro externou estar muito feliz 

com a efetivação do programa Bora Belém, tornando realidade um compromisso de 

campanha do prefeito Edmilson Rodrigues e criando um auxílio financeiro para as 

famílias carentes no momento em que o governo federal retirou o auxílio emergencial. 

Parabenizou o governo municipal por ter feito o trâmite correto, criando o programa 

através de uma lei e não por decreto ou portaria, agindo com seriedade. O 

cadastramento das famílias já foi feito, participou, e o Bora Belém começaria a 

funcionar no mês seguinte, sendo feito neste dia o lançamento oficial do programa. Em 

relação à regularização fundiária em nosso município, relatou que o presidente da 

Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – 

CODEM, senhor Lélio Costa, o informara que na próxima sexta-feira seriam 

distribuídos quinhentos títulos de propriedade para cidadãos de Belém, especificamente 

aos moradores do núcleo urbano Carmelândia. Apesar de parecer pouco, comparou, 

durante os dezesseis anos das gestões de Duciomar Costa e Zenaldo Coutinho foram 

distribuídos em média duzentos e trinta e oito títulos por ano, enquanto a atual gestão 

estaria entregando quinhentos títulos em cinquenta dias de governo, com a expectativa 

de entregar quatro mil títulos até o final do ano, todos registrados em cartório. Isso 

significa dignidade e valorização do imóvel em até 40%, salientou. Acrescentou que o 

processo de licenciamento foi desburocratizado, reduzindo-se de vinte e oito para nove 

os itens necessários à concessão do título de posse, o mínimo exigido por lei. Há 

grande demanda pela titulação de imóveis em nossa cidade, pois Belém tem uma 

população pauperizada e a concessão do título de posse dá dignidade ao cidadão, 

possibilitando-lhe inclusive ascensão social por propiciar acesso a melhores recursos, 

argumentou. Criticou depois a intervenção do governo Bolsonaro na Petrobrás, 

colocando um general para presidi-la e fazendo a empresa perder cento e dois bilhões 

de reais em valor de mercado. 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 posta em votação e aprovada 

por unanimidade a ata da 3ª Sessão Ordinária do Primeiro Período da Primeira Sessão 

Legislativa da 19ª Legislatura. Em seguida, fez-se um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao senhor Altimá Alves da Silva, militante do PSDB, e ao senhor 

Eduardo, funcionário da Fundação Hemopa, atendendo à solicitação do vereador 

Mauro Freitas, à professora Isaneide, dirigente do SINTEPP em Itaituba, e à doutora 

Maura, servidora federal, atendendo ao pedido do vereador Fernando Carneiro. Findo 

este ato, foi feita a leitura da matéria constante em pauta nesta parte da Ordem do Dia. 

O vereador Amaury da APPD pediu então Questão de Ordem solicitando a dispensa de 
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leitura e interstício do projeto correspondente, o que foi aprovado pela plenária. 

Passou-se posteriormente à leitura do requerimento do vereador Miguel Rodrigues 

solicitando a realização de uma sessão especial para tratar do transporte público da 

cidade de Belém. Encaminharam a votação os vereadores Miguel Rodrigues, Amaury 

da APPD, Josias Higino e Roni Gás. Posto em votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade, com vinte e sete votos favoráveis. Justificaram seus votos os 

vereadores Miguel Rodrigues, Amaury da APPD, Enfermeira Nazaré Lima e Allan 

Pombo. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita a chamada nominal para 

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

Dia. O vereador Fernando Carneiro pediu a seguir Questão de Ordem solicitando que o 

projeto de lei constante no Processo nº 125/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão, 

passasse, através de um acordo de lideranças, da pauta da Primeira Parte para a pauta 

da Segunda Parte da Ordem do Dia e pudesse ser discutido e votado nesta sessão. Não 

havendo objeção das lideranças partidárias presentes, foi aprovada a Questão de Ordem 

do vereador Fernando Carneiro. Entrou então em discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, o projeto de lei que “Altera a Resolução nº 15, de 16/12/1992 – 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e dá outras providências”, 

constante no Processo nº 125/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão. Na discussão, 

não houve oradores. O vereador Amaury da APPD pediu em seguida Questão de 

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

simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Fez-se posteriormente a leitura do projeto. 

Postos em votação, os artigos do projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco e 

de forma simbólica. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Altera 

a Resolução nº 15, de 16/12/1992 – Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Belém, e dá outras providências”, constante no Processo nº 125/2021. Passou-se depois 

à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto de lei que “Altera o 

art. 2º e o art. 47 da Resolução nº 15/92 que ‘Dispõe sobre sessões itinerantes no 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém’”, constante no Processo nº 

0515/2014, de autoria do vereador Fernando Carneiro. Na discussão, pronunciaram-se 

os vereadores Fernando Carneiro (com aparte do vereador Miguel Rodrigues), Amaury 

da APPD, Zeca Pirão (com apartes dos vereadores Émerson Sampaio, Fernando 

Carneiro, Fabrício Gama e Igor Andrade) e Lulu das Comunidades. O vereador 

Fernando Carneiro pediu então Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto 

fossem votados em bloco, o que foi aprovado pela plenária. Fez-se depois a leitura do 

projeto. Posteriormente, os artigos do projeto foram postos em votação, em bloco, e 

aprovados por unanimidade, com vinte e quatro votos favoráveis. O presidente 

declarou então aprovado o projeto de lei que “Altera o art. 2º e o art. 47 da Resolução 

nº 15/92 que ‘Dispõe sobre sessões itinerantes no Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Belém’”, constante no Processo nº 0515/2014. Justificaram seus votos os 

vereadores Miguel Rodrigues e Fernando Carneiro. Não havendo mais matéria em 

pauta passível de discussão e votação, o presidente Bieco encerrou a sessão às onze 

horas e quarenta minutos. Justificou sua ausência o vereador Goleiro Vinícius. 

Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante, Mauro 

Freitas, Moa Moraes, Josias Higino, Pastora Salete e Zeca do Barreiro, pelo bloco 

PSDB – DEM – Patriota – Cidadania – Avante; 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; 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 Oliveira, pelo PSB; Bia Caminha e Amaury da 

APPD, pelo PT; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; João Coelho, pelo 

PTB; Lulu das Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade. 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 23 de fevereiro de 2021.      

 

    BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                      AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                                2ª Secretário 

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

 

 

 

ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No vigésimo quarto dia do mês de fevereiro 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. Este solicitou ao vereador Amaury da 

APPD o registro de presença dos vereadores. Estavam presentes os vereadores 

Bieco, Amaury da APPD, Bia Caminha, Fernando Carneiro, Roni Gás, Túlio Neves, 

Dona Neves, Zeca do Barreiro, Émerson Sampaio, Allan Pombo, Josias Higino, 

Matheus Cavalcante, Igor Andrade, Mauro Freitas, Pablo Farah, João Coelho, Lulu 

das Comunidades, Juá Belém e Neném Albuquerque. Em seguida, invocando as 

bênçãos de Deus, o presidente declarou aberta a quinta sessão ordinária do Primeiro 

Período da Primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Iniciado o Horário do 

Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Émerson Sampaio subiu à 

tribuna e demonstrou satisfação em ver o vereador Bieco presidindo a sessão. Em 

seguida, comemorou a aprovação do projeto de lei que institui a realização de 

sessões itinerantes no município de Belém, o que permitirá maior proximidade entre 

esta Casa e a população. Defendeu o resgate da imagem do bom político que nos 

últimos anos vem sendo comparada à imagem de bandido. Dirigindo a palavra à 

vereadora Bia Caminha, expôs os ataques que sofreu após esta parlamentar publicar 

uma selfie onde além dele também aparecem, ao fundo, os vereadores Roni Gás e 

Túlio Neves. Exigiu respeito por parte da vereadora Bia Caminha. Em aparte, o 

vereador Túlio Neves lamentou o ocorrido e disse também ter sido vítima de 

xingamentos após a postagem da vereadora Bia Caminha. Por fim, o vereador 

Émerson Sampaio parabenizou a postura do governador do estado do Pará no 

combate à pandemia. Após este discurso, a Mesa registrou a presença dos vereadores 

Dinelly e Moa Moraes. Através de Questão de Ordem, o vereador Mauro Freitas 

solicitou a realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor 

Alberto Garcez, que era o segundo-secretário do Grêmio Português.  Em resposta, o 

presidente comunicou a realização da homenagem em momento oportuno. Na 

sequência, subiu à tribuna o vereador Roni Gás e, após cumprimentar a Mesa, 

expressou sua insatisfação com o atraso na entrega de obras públicas. Denunciou as 

empresas contratadas pela Prefeitura com o dinheiro dos contribuintes que não 

cumprem o contrato. Convocou os vereadores a fiscalizarem os contratos realizados 

pela Prefeitura na atual gestão e na anterior. Em aparte, comentou o assunto o 

vereador Miguel Rodrigues. Por fim, o vereador Roni Gás solicitou a execução de 

um plano de urbanização dos bairros da Cabanagem e do Una. Depois, como 

próximo inscrito para uso da palavra, o vereador Goleiro Vinicius solicitou 

adiamento. Logo depois, subiu à tribuna o vereador Amaury da APPD e agradeceu a 

presença nesta Casa, no dia 23 de março, da secretária Ivanise Gasparim (titular da 

Secretaria Municipal de Saneamento - Sesan) a quem julga possuir um bom trato 

com a coisa pública. Amaury da APPD parabenizou a Mesa pela iniciativa de 

convidar os secretários municipais a virem dar esclarecimentos a respeito das 

estratégias que serão seguidas. Demonstrou satisfação com a atual administração 

municipal que se mantém sempre aberta ao diálogo. Encerrado o Horário de 

Expediente, teve início o Horário de Lideranças. Pela liderança do bloco PP - 

Podemos - Pros, o vereador Émerson Sampaio transferiu a palavra ao vereador 

Miguel Rodrigues. Após cumprimentar todos os presentes, Miguel Rodrigues 

ratificou a necessidade de os vereadores buscarem parcerias em benefício da 

população de Belém. Manifestou seu respeito ao vereador Amaury da APPD e, 

assim como ele, parabenizou a postura da secretária Ivanise Gasparim em dar 

esclarecimentos a esta Casa. Disse ser benéfico para a administração pública e para a 

população as boas relações entre o governador, o prefeito e seus secretários. Ao 

término deste discurso, o presidente Bieco registrou sua satisfação em presidir a 

sessão com trinta vereadores presentes. Logo depois, pela bancada do Solidariedade, 

subiu à tribuna o vereador Igor Andrade e saudou todos os presentes, em especial a 

aniversariante, vereadora Lívia Duarte, que considerou uma importante 

representante feminina na Câmara Municipal de Belém. Demonstrou satisfação com 

a assinatura, no último dia 23 de fevereiro, pelo prefeito Edmilson Rodrigues, do 

decreto municipal que regulamenta o programa "Bora Belém". Lembrou aos 

parlamentares que a viabilidade do programa "Bora Belém" só foi possível em 

virtude da parceria entre os governos municipal e estadual. Defendeu a parceria 

entre o governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Belém no planejamento e 

execução de obras públicas, já que o fruto dessa parceria só trará benefícios para a 

população. Finalmente deixou registrado a doação realizada pelo influencer digital 

Whindersson Nunes de 25 oxímetros para tratar pacientes com o Covid-19 em 

Belém. Posteriormente, pela liderança do Governo, subiu à tribuna o vereador Allan 

Pombo e externou a honra em representar, como liderança do governo, o prefeito 

Edmilson Rodrigues. Convidou os parlamentares para a visita técnica ao Canal São 

Joaquim, às dez horas da manhã do dia 25 de fevereiro. Apontou a doação de 

oxímetros, realizada pelo influencer digital Whindersson Nunes como um exemplo 

de solidariedade e amor pela cidade de Belém. Pontuou os efeitos positivos da 

gestão municipal como por exemplo a satisfação das pessoas com a drenagem dos 

canais em que visitou. Expressou haver muito ainda a ser feito, mas disse entender 

que com respeito a esta Casa e com diálogo o governo municipal realizará as 

mudanças necessárias em prol do povo de Belém. Por último, parabenizou a 

vereadora Lívia Duarte por seu aniversário. Em aparte, comentou o assunto o 

vereador Lulu das Comunidades. Pela liderança do bloco PSDB - DEM - Patriota - 

Cidadania - Avante, subiu à tribuna o vereador Matheus Cavalcante e, após saudar 

todos os presentes, ressaltou que a pandemia ainda não acabou. Comentou o medo 

externado nas redes sociais por membros da administração pública municipal com o 

agravamento do contágio de trabalhadores que diariamente necessitam do transporte 

público ou trabalham nas feiras. Informou ter protocolado requerimento solicitando 

à Prefeitura Municipal de Belém o aumento na fiscalização de feiras quanto ao 

cumprimento de medidas sanitárias de combate ao Covid-19. O requerimento 

solicita ainda a limpeza e higienização dos ambientes das feiras de Belém. Em 

aparte, comentaram o assunto os vereadores Josias Higino e Miguel Rodrigues. Em 

seguida, pela liderança do PT subiu à tribuna a vereadora Bia Caminha e comentou o 

requerimento de sua autoria solicitando informações a respeito da suspensão do 

atendimento para a retirada da primeira via de meia passagem. Parabenizou o 

Supremo Tribunal Federal - STF pela decisão liminar que autoriza os estados e 

municípios a importar vacinas. Também parabenizou o governador Hélder Barbalho 

por se comprometer a comprar 3 milhões de doses de vacina contra o Covid-19. 

Celebrou os 89 anos da histórica conquista do voto feminino e lamentou a baixa 

representatividade de mulheres na Câmara Municipal de Belém. Lembrou aos 

parlamentares que a partir do momento em que um cidadão se torna uma pessoa 

pública ela deve arcar com sua exposição e opiniões dos populares. Referindo-se aos 

ataques sofridos por alguns parlamentares após publicar uma selfie, disse não ter 

responsabilidade pelas ações dos outros, mas tão somente pelas consequências de 

suas ações. Finalmente, informou que teria que se ausentar da sessão para participar 

de um seminário sobre mudanças climáticas e a questão ambiental no Brasil. 

Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou à primeira-secretária o 

registro de presença dos vereadores. Estavam presentes os vereadores Bieco, Renan 

Normando, Augusto Santos, Enfermeira Nazaré Lima, Amaury da APPD, Bia 

Caminha, Allan Pombo, Fernando Carneiro, Lívia Duarte, Túlio Neves, Roni Gás, 

Émerson Sampaio, Dona Neves, Miguel Rodrigues, Juá Belém, Josias Higino, 

Pastora Salete, Zeca do Barreiro, Matheus Cavalcante, Fábio Souza, Moa Moraes, 

Mauro Freitas, John Wayne, Lulu das Comunidades, Pablo Farah, Goleiro Vinícius, 

Dinelly, Neném Albuquerque, João Coelho e Altair Brandão. Havendo quórum, teve 

início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a realização de um minuto de silêncio 

em homenagem póstuma ao senhor Alberto Garcez. Ao término da homenagem, o 

presidente requereu à primeira-secretaria a leitura do requerimento de autoria do 

vereador Mauro Freitas solicitando a realização de sessão especial em data a ser 

definida para a discussão com todos os segmentos da sociedade de Belém sobre o 
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Plano Diretor do Município de Belém e a lei que dispõe sobre o parcelamento, 

ocupação e uso do solo urbano do município de Belém. Na votação, usaram da 

palavra os Vereadores Mauro Freitas, John Wayne, Fernando Carneiro (com aparte 

do vereador Mauro Freitas), Émerson Sampaio (com aparte do vereador Mauro 

Freitas), Matheus Cavalcante (com aparte do vereador Miguel Rodrigues) e Amaury 

da APPD. Após essas manifestações, o presidente solicitou à primeira-secretária o 

registro dos votos dos vereadores. Vinte e oito vereadores votaram favoravelmente 

ao requerimento, não houve votos contrários nem abstenções. O presidente então 

comunicou a aprovação do requerimento e em seguida encerrou a Primeira Parte da 

Ordem do Dia solicitando à primeira-secretária o registro das presenças dos 

vereadores. Estavam presentes os vereadores Bieco, Renan Normando, Augusto 

Santos, Enfermeira Nazaré Lima, Amaury da APPD, Fernando Carneiro, Lívia 

Duarte, Túlio Neves, Roni Gás, Miguel Rodrigues, Émerson Sampaio, Dona Neves, 

Josias Higino, Pastora Salete, Zeca do Barreiro, Juá Belém, Igor Andrade, Matheus 

Cavalcante, Fábio Souza, Moa Moraes, Mauro Freitas, Lulu da Comunidades, 

Neném Albuquerque, Goleiro Vinícius, Altair Brandão, João Coelho Allan Pombo e 

John Wayne. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. O 

presidente informou sobre a suspensão dos projetos da pauta para esta Parte da 

Ordem do Dia. Através de Questão de Ordem, o vereador Fernando Carneiro propôs 

uma reunião com os líderes a ser realizada no dia 01 de março para a definição de 

quais projetos irão para a pauta na sessão do dia 02 de março. Em resposta, a Mesa 

se comprometeu em levar o pedido até o presidente da Câmara Municipal de Belém, 

vereador Zeca Pirão. Posteriormente, devido a ausência de matéria, o presidente 

Bieco encerrou a sessão às onze horas, convocando os vereadores para a sessão 

ordinária do dia 02 de março de 2021, em horário regimental. Estiveram presentes os 

vereadores, Matheus Cavalcante, Mauro Freitas, Moa Moraes, Josias Higino, Pastora 

Salete e Zeca do Barreiro, pelo bloco PSDB - DEM - PATRIOTA - CIDADANIA - 

AVANTE; 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; Neném 

Albuquerque e John Wayne, pela bancada do MDB; Fernando Carneiro, Lívia 

Duarte e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Bieco e Pablo Farah, pela 

bancada do PL; Fábio Souza e Gleisson, pela bancada do PSB; Bia Caminha e 

Amaury da APPD, pela bancada do PT; Altair Brandão, pela bancada do PC do B; 

Allan Pombo, pela bancada do PDT; Dinelly, pela bancada do PSC; João Coelho, 

pela bancada do PTB; Lulu das Comunidades, pela bancada do PTC; e Igor 

Andrade, pela bancada do SOLIDARIEDADE. Justificaram suas ausências os 

vereadores Fabrício Gama, Blenda Quaresma e Zeca Pirão. 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 24 de fevereiro de 2021.      

 

    BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                      AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                                2ª Secretário 

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

 

 

 

ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No décimo sexto dia do mês de março 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 Zeca Pirão. Este solicitou à primeira-secretária, 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima, que fizesse a verificação da presença dos 

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

do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Amaury da APPD 

salientou os aspectos negativos da pandemia e a necessidade de a CMB discutir 

temas importantes em um momento em que a doença avança de forma aguda. 

Defendeu a adoção de medidas sanitárias preventivas, ressaltando que cabe aos 

vereadores atuar pela extinção da pandemia em nossa cidade. Somente quem teve a 

infelicidade de contrair a doença, comentou, sabe quão ruim é procurar o ar e não 

conseguir respirar. Os vereadores devem atuar influenciando as pessoas a adotar 

comportamentos responsáveis para que a vida possa voltar à normalidade o mais 

brevemente possível. Findo este pronunciamento, o vereador Igor Andrade pediu, 

através de Questão de Ordem, que fosse realizado um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao senhor Álvaro Jorge, servidor desta Casa por 35 anos, 

vitimado pela Covid-19. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador 

Augusto Santos. Manifestou-se depois a vereadora Lívia Duarte e lembrou fazer três 

anos que a vereadora carioca Marielle Franco fora assassinada no Rio de Janeiro e o 

mandante do crime ainda não fora revelado, nem as suas motivações. Informou que 

o Instituto Marielle Franco fizera uma movimentação nacional permitindo às 

vereadoras negras nos municípios brasileiros, e a outras vereadoras que quisessem 

participar, protocolar doze projetos de lei voltados para o combate à violência, 

particularmente contra as mulheres. Atualmente, considerou, há muita violência em 

nossa sociedade, não apenas física. A este respeito, citou as ameaças sofridas pelo 

youtuber Felipe Neto por ter feito críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Apontou ser 

necessário garantir políticas públicas para atender as demandas da maioria da 

população. Em aparte, pronunciou-se a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. 

Assumiu em seguida a palavra o vereador Pablo Farah e disse estar de luto. 

Comunicou que deixaria a sessão posteriormente para comparecer à Delegacia Geral 

de Polícia Civil, pois havia um grande número de policiais civis, militares e guardas 

municipais infectados com a Covid-19 solicitando leitos para atendimento. 

Solidarizou-se às mulheres vitimadas pela violência doméstica durante a pandemia. 

Avaliou ser um dia triste para a nação brasileira e para a cidade de Belém. 

Parabenizou o governador Hélder Barbalho e o prefeito Edmilson Rodrigues pela 

atuação no enfrentamento à Covid-19 e parabenizou também este parlamento, que 

ainda neste dia aprovaria o projeto de lei da PMB relativo à compra de vacinas. 

Lamentou que o negacionismo ainda encontrasse espaço nas redes sociais, 

destacando ser fundamental prezar a ciência e realizar as medidas preventivas à 

transmissão do novo coronavírus. Externou entristecer-se ao ver policiais tombarem 

vitimados pela pandemia, atualmente em número maior do que as baixas 

decorrentes do combate ao crime. Reportou que seu telefone não parava de tocar, 

recebendo inúmeras chamadas de pessoas pedindo socorro, clamando por ajuda, 

necessitando de leitos nas unidades de saúde. Exortou os vereadores a agir nesta 

crise, independentemente de ideologias e bandeiras partidárias, atuando com espírito 

de união. Pronunciou-se depois o vereador Igor Andrade e parabenizou o 

governador Hélder Barbalho e o prefeito Edmilson Rodrigues pelo trabalho 

conjunto desenvolvido no combate à pandemia. Avaliou que no ano anterior vivera-

se um momento temeroso em nossa capital devido à falta de interlocução entre a 

Secretaria Municipal de Saúde de Belém e a Secretaria Estadual de Saúde. Citou 

como exemplos da boa parceria entre a PMB e o governo estadual a abertura do 

HPSM do Guamá para o atendimento único e exclusivo aos doentes de Covid-19, a 

abertura das policlínicas do estado em nosso município e a nova metodologia de 

atendimento nas Unidades Municipais de Saúde, explicando que uma triagem é 

realizada na porta das unidades e os pacientes com sintomas de Covid-19 são 

direcionados para um atendimento específico, sendo realizado um trabalho sério e 

responsável pela PMB. Agradeceu por essa atuação conjunta, expressando a certeza 

de que isso propiciaria melhor qualidade e maior fluidez no atendimento. Houve a 

necessidade de adotar uma medida dura, decretando o lockdown, pois estamos no 

epicentro mundial da pandemia e na Região Norte do país há grande número de 

casos, justificou. Lamentou a falta de postura e a omissão do ex-ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello, durante os dez meses de sua gestão, responsabilizando-o pela 

falta de vacinas que levou à paralisação da vacinação na maioria das cidades do 

Pará. Além disso, adicionou, nosso estado é o que menos recebe vacinas, 

proporcionalmente à sua população. Contrapôs que, apesar disso, Belém ainda é a 

capital mais avançada do país em relação à vacinação. Destacou ser essencial que a 

população participasse do esforço no combate à pandemia. Noticiou que o 

governador Hélder Barbalho apresentara, no dia anterior, um pacote de medidas 

visando reequilibrar a situação financeira de setores atingidos pelas restrições 

econômicas. O governo federal, ressaltou, parou o pagamento do auxílio 

emergencial em meio à pandemia. O governo estadual tomou então a iniciativa e 

apresentou um programa para o resgate econômico de nossa capital. Além disso, foi 

colocado em prática o Bora Belém, um programa de distribuição de renda idealizado 

pelo governo municipal que conta com a participação direta do governo estadual, 

complementou. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Pela liderança do bloco Republicanos – PSD, Juá Belém externou sua 

preocupação com a segurança dos agentes de saúde em nosso município, pois 

muitos já perderam a vida durante a pandemia por falta de equipamento de proteção 

pessoal. Notificou que no HPSM Mário Pinotti, havia dois dias, três profissionais de 

saúde morreram vitimados pelo novo coronavírus. Esses trabalhadores precisam 

estar todos os dias convivendo com a morte, lidando com pessoas em extrema dor e 

desespero, frisou. Não fosse isso o bastante, deparavam-se também com a morte de 

colegas de trabalho ao contraírem a Covid-19. Por tudo isso, continuou, preocupava-

se com o estado psicológico, emocional e mental desses profissionais. Disse estar 

muito feliz com a votação que ocorreria nesta Casa neste dia, permitindo a compra 

não apenas de vacinas pela PMB, mas também de insumos para o combate à 

pandemia. Apelou ao Executivo Municipal para atuar e mudar essa realidade, 

reconhecendo, porém, não se tratar de tarefa fácil. Na guerra que vivemos, 

comparou, devemos proporcionar o mínimo necessário aos nossos soldados, os 

equipamentos de segurança indispensáveis para que possam salvar vidas protegendo 

suas próprias vidas. Sugeriu a criação de uma comissão parlamentar para 

acompanhar, fiscalizar e ajudar o Executivo nesse combate. Cientificou a plenária 

de que protocolara um projeto de lei tornando essencial a atividade religiosa, pois 

ela presta um apoio muito importante à sociedade, em nível psicológico, mental e 

social. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro parabenizou o Executivo 

Municipal pelo projeto permitindo a aquisição de vacinas. Fez notar, porém, que 

desde 1973 o governo federal detém a competência exclusiva para a compra de 

imunizantes e da implantação e operacionalização do Plano Nacional de 

Imunização. Como temos um desgoverno federal que ri das mortes e se vangloria de 

seu negacionismo, o Supremo Tribunal Federal – STF autorizou, de forma 

extraordinária, estados e municípios a comprar diretamente as vacinas e esse é o 

objetivo do projeto enviado à CMB pelo prefeito Edmílson Rodrigues a ser 

discutido e votado neste dia. O Executivo Municipal estabelecera um pacote de 

ações, dentro de suas competências, para enfrentar a pandemia, evidenciou, citando 

a transformação do HPSM do Guamá em hospital exclusivo para a Covid-19; a 

manutenção do Hospital Dom Vicente Zico como hospital exclusivo de referência 

para a Covid-19; o estabelecimento de um novo protocolo nas Unidades Municipais 

de Saúde (havendo pelo menos uma em cada distrito como referência para a Covid-

19); a aprovação e implantação do Bora Belém, garantindo-se auxílio financeiro a 

nove mil mulheres, mães solo duramente atingidas pela crise econômica na 

pandemia; a contratação emergencial pela Secretaria Municipal de Saúde – Sesma 

de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistentes administrativos para 

garantir a ampliação do serviço e o aumento da cobertura vacinal, havendo a 

possibilidade de o governo municipal comprar a vacina. Participou ter visitado, no 

dia anterior, o Cemitério do Tapanã averiguando a informação de que lá faltavam 

equipamentos de proteção individual. Constatou, porém, que o problema já fora 

resolvido ao conversar com o administrador, sendo informado de que os materiais 

solicitados já haviam chegado. Discordou de que as academias de ginástica e as 

igrejas permanecessem abertas, argumentando não ser isso adequado na situação 

atual e defendendo para a população a garantia do direito à vida. Solicitou que as 

sessões parlamentares fossem transmitidas pelo site da CMB para que a população 

pudesse acompanhá-las. Findo este pronunciamento, o vereador Túlio Neves 

solicitou, através de Questão de Ordem, a realização de um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma aos senhores Nélson Cardoso e Rubenílson José Barbosa 

Figueiredo. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Émerson Sampaio 

lamentou a falta de consciência de parte da população quanto à gravidade da 
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pandemia, relatando encontrar muitas pessoas nas ruas da cidade sem usar máscaras, 

jogando futebol, apesar do caos que vivenciamos. Contou ter perdido amigos muito 

próximos nos últimos dias, enquanto outros amigos precisavam de leitos. 

Parabenizou o prefeito Edmilson Rodrigues pela decisão de entrar no consórcio para 

compra de vacinas, embora esta não fosse uma obrigação do governo municipal. Por 

outro lado, apontou, as pessoas estavam morrendo por falta de cuidado, mas não por 

falta de aviso. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Pela 

liderança do Solidariedade, Igor Andrade parabenizou o prefeito Edmílson 

Rodrigues pela coragem e iniciativa de participar do consórcio, formado por quase 

duas mil prefeituras, que atuará paralelamente e de forma anexa ao Programa 

Nacional de Imunização. Esclareceu que, se as vacinas forem compradas pelas 

prefeituras, será obedecido o calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde. A 

aprovação do projeto enviado pela PMB a este parlamento será uma demonstração 

da responsabilidade assumida por esta Casa e pelo Executivo Municipal no 

enfrentamento à pandemia, avaliou, considerando não ser aceitável apenas esperar 

pelo governo federal para obtenção de vacinas. Há divergências quanto às atividades 

que podem ser consideradas essenciais, ponderou, mas há unanimidade quanto à 

urgência de realizar a vacinação da população o mais rápido possível. Manifestou a 

esperança de que o novo ministro da Saúde tivesse autonomia, poder de decisão e 

atendesse às indicações da ciência, não fosse submisso às ordens e doutrinas de um 

presidente que não se preocupava com a saúde e com a vida dos brasileiros. O 

consórcio de prefeitos do Nordeste, notificou, conseguira comprar dez milhões de 

doses da vacina Sputnik V que, por exigência do Ministério da Saúde, seriam 

distribuídas em todo o país. Pela liderança do PL, Pablo Farah deixou registrado seu 

voto favorável ao projeto da PMB permitindo a aquisição de vacinas e explicou que 

se ausentaria da sessão, iria à Delegacia Geral de Polícia Civil porque havia muitos 

policiais precisando de apoio, vitimados pela Covid-19. Anunciou ter protocolado 

um projeto estabelecendo a atividade física em academias e similares como 

essencial, respeitando-se todos os protocolos de segurança. Argumentou que a 

atividade física bem orientada tende a preservar a saúde e a salvar vidas. 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. Fez-se então um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Álvaro 

Jorge, servidor da CMB, ao senhor Valdinei, assessor do vereador Lulu das 

Comunidades, aos senhores Nélson Cardoso e Rubenílson José Barbosa Figueiredo, 

atendendo à solicitação do vereador Túlio Neves, à enfermeira Suely Moraes e ao 

professor e advogado Fidélis Paixão, atendendo à solicitação da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima, ao ex-vereador de Belém e apresentador Ronaldo Porto e 

ao investigador da Polícia Civil Davizinho, atendendo ao pedido do vereador Pablo 

Farah. Findo este ato, o vereador Zeca Pirão reassumiu a presidência da Mesa e 

apresentou um requerimento de urgência, de sua autoria, solicitando que o projeto 

de lei constante no Processo nº 364/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de 

Belém, passasse da pauta da Primeira Parte para a pauta da Segunda Parte da Ordem 

do Dia. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. O 

vereador Amaury da APPD pediu então Questão de Ordem solicitando que fosse 

esclarecido o formato que seria adotado nas sessões semipresenciais quanto à 

inscrição para o pronunciamento dos vereadores. Em seguida, foi feita a leitura da 

matéria constante em pauta na Primeira Parte da Ordem do Dia. O vereador Zeca 

Pirão pediu depois Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e do 

interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. O 

presidente convocou a seguir os demais parlamentares a se reunirem em sessões 

extraordinárias semipresenciais, em regime de tantas quantas fossem necessárias, a 

partir do dia 16/03/2021, a partir das doze horas, no Salão Plenário Vereador 

Lameira Bittencourt, para discutir e votar o projeto de lei de autoria do Executivo 

Municipal que “Dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções firmado entre 

municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à 

pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da 

saúde”. Passou-se depois à leitura do requerimento do vereador Igor Andrade 

solicitando a inserção nos Anais da Casa das matérias “Projetos concedem auxílio-

aluguel para mulheres em situação de violência doméstica”, “Prefeitura de São 

Paulo garante auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência”, “Prefeitura de 

São Paulo pagará auxílio-aluguel a mulheres vítimas de violência” e “Lei que 

garante auxílio-aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica é regulamentada” 

e que fossem enviados ofícios ao prefeito municipal de Belém e ao governador do 

estado do Pará no sentido de que fosse avaliada nas ações administrativas a 

viabilidade de realizar estudos para o pagamento deste auxílio-aluguel às mulheres 

vítimas de violência doméstica. Assumiu então a presidência da Mesa o vereador 

Bieco. Encaminhou a votação o vereador Igor Andrade. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade, com vinte e seis votos favoráveis. Fez-

se posteriormente a leitura do requerimento do vereador Matheus Cavalcante 

solicitando que o secretário municipal de Saúde fosse convocado para prestar 

esclarecimentos a respeito da Covid-19. Encaminharam a votação os vereadores 

Matheus Cavalcante, Zeca Pirão, Fernando Carneiro, Émerson Sampaio e Allan 

Pombo. Após esta última intervenção, o autor do requerimento, vereador Matheus 

Cavalcante, retirou-o de votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi 

feita a chamada nominal para a verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se 

a Segunda Parte da Ordem do Dia. Entretanto, por acordo de lideranças, o 

presidente encerrou a sessão, às dez horas e cinquenta minutos, convocando os 

demais parlamentares a participar da sessão extraordinária que seria realizada nesta 

data, neste Salão Plenário, às doze horas. Estiveram presentes os vereadores: 

Matheus Cavalcante, Moa Moraes, Pastora Salete e Zeca do Barreiro, pelo bloco 

PSDB – DEM – Patriota – Cidadania – Avante; Émerson Sampaio, Miguel 

Rodrigues, Renan Normando, Túlio Neves e Roni Gás, pelo bloco PP – Podemos – 

Pros; Juá Belém, Augusto Santos, Goleiro Vinícius e Dona Neves, pelo bloco 

Republicanos – PSD; 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 Oliveira, pelo PSB; Bia Caminha e 

Amaury da APPD, pelo PT; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; João 

Coelho, pelo PTB; Lulu das Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo 

Solidariedade. 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 16 de março de 2021.      

  

    BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                                2ª Secretário 

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

 

 

ATA DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No décimo sexto dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às doze horas, 

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

do vereador Zeca Pirão. Este solicitou à primeira-secretária que fizesse a chamada 

nominal dos vereadores participantes. Havendo quórum, o presidente abriu a sessão. 

Entrou então em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que 

“Dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções firmado entre municípios 

brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do 

coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde”, constante no 

Processo nº 364/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém. O vereador Allan 

Pombo pediu então Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto que não 

tivessem emendas fossem votados em bloco, de forma nominal. Posta em votação, 

esta proposição foi aprovada pela plenária. Na discussão, pronunciaram-se os 

vereadores Matheus Cavalcante, Allan Pombo e Enfermeira Nazaré Lima. Fez-se 

posteriormente a leitura do projeto. Posto em votação, este foi aprovado por 

unanimidade, com trinta e dois votos favoráveis. O presidente declarou então 

aprovado o projeto que “Dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções 

firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para 

combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área 

da saúde”, constante no Processo nº 364/2021. Justificaram seus votos os vereadores 

Lívia Duarte (durante este pronunciamento, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima 

assumiu a presidência da Mesa), Fernando Carneiro, Miguel Rodrigues, Zeca do 

Barreiro, Josias Higino, Matheus Cavalcante, Roni Gás, Lulu das Comunidades, 

Émerson Sampaio, Pablo Farah, Allan Pombo e Pastora Salete. Em seguida, a 

presidente Enfermeira Nazaré Lima encerrou a sessão, às treze horas e dois minutos. 

Estiveram presentes os vereadores: Matheus Cavalcante, Moa Moraes, Josias Higino, 

Pastora Salete e Zeca do Barreiro, pelo bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania – 

Avante; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Renan Normando, Túlio Neves e Roni 

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

e Dona Neves, pelo bloco Republicanos – PSD; 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 Oliveira, 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. 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 16 de março de 2021.      

  

 

    BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                                2ª Secretário 

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

 

 

ATA DA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No vigésimo quinto dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às doze 

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

a presidência do vereador Zeca Pirão. Este solicitou à primeira-secretária o registro 

nominal da presença dos vereadores. Estavam presentes os vereadores Zeca Pirão, 

Bieco, Enfermeira Nazaré Lima, Gleisson, Renan Normando, Túlio Neves, Allan 

Pombo, Fernando Carneiro, Lívia Duarte, Roni Gás, Émerson Sampaio, Pablo 

Farah, Fábio Souza, Lulu das Comunidades, Zeca do Barreiro, Igor Andrade, Josias 

Higino, John Wayne, Matheus Cavalcante, Bia Caminha, Dona Neves, Juá Belém, 

Pastora Salete, Dinelly, Amaury da APPD, João Coelho, Altair Brandão, Neném 

Albuquerque, Moa Moraes e Augusto Santos. Invocando as bênçãos de Deus o 

presidente declarou aberta a 5ª Sessão Extraordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, com a discussão 

única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que "Dispõe sobre a criação 

do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, e dá outras providências", 

constante no Processo nº 463/2021, de proposição da Prefeitura Municipal de 

Belém. Na discussão, por meio de Questão de Ordem, o vereador Fernando Carneiro 

solicitou que os artigos do referido projeto que não continham emendas fossem 

votados em bloco de forma nominal. Após votação, a Questão de Ordem do 

vereador Fernando Carneiro foi aprovada por unanimidade. Não houve outras 

manifestações durante a discussão e o projeto entrou em votação. O presidente 
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solicitou então a leitura dos artigos do projeto que não continham emendas. Após a 

leitura, na votação, foram favoráveis aos artigos sem emendas os vereadores 

Matheus Cavalcante, Moa Moraes, Josias Higino, Zeca do Barreiro, Émerson 

Sampaio, Renan Normando, Túlio Neves, Roni Gás, Juá Belém, Augusto Santos, 

Goleiro Vinícius, Dona Neves, John Wayne, Neném Albuquerque, Zeca Pirão, 

Fernando Carneiro, Lívia Duarte, Enfermeira Nazaré Lima, Bieco, Pablo Farah, 

Fábio Souza, Gleisson, Bia Caminha, Amaury da APPD, Altair Brandão, Dinelly, 

João Coelho, Lulu das Comunidades, Igor Andrade, Pastora Salete, Blenda 

Quaresma, não houve votos desfavoráveis ou abstenções. O presidente então 

comunicou a aprovação dos artigos 1º, 3º, 5º ,6º, 7º, 8º 9º, 10º, 11, 12, 13, 15 e 16. 

Através de Questão de Ordem, o vereador Fernando Carneiro propôs a votação das 

emendas aos artigos 2º, 4º e 14 em conjunto e de forma nominal. Após votação, a 

Questão de Ordem do vereador Fernando Carneiro foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida, o presidente solicitou a leitura dos artigos 2º, 4º e 14 com suas emendas 

modificativas. Na votação em conjunto das emendas modificativas aos artigos 2º, 4º 

e 14, foram favoráveis os vereadores Matheus Cavalcante, Moa Moraes, Josias 

Higino, Pastora Salete, Zeca do Barreiro, Miguel Rodrigues, Renan Normando, 

Túlio Neves, Roni Gás, Juá Belém, Augusto Santos, Goleiro Vinícius, Dona Neves, 

Blenda Quaresma, John Wayne, Neném Albuquerque, Zeca Pirão, Fernando 

Carneiro, Lívia Duarte, Enfermeira Nazaré Lima, Bieco, Pablo Farah, Fábio Souza, 

Gleisson, Bia Caminha, Amaury da APPD, Altair Brandão, Allan Pombo, Dinelly, 

João Coelho, Lulu da Comunidades, Igor Andrade e Émerson Sampaio. Não houve 

votos desfavoráveis ou abstenções e o presidente comunicou a aprovação das 

referidas emendas. O presidente comunicou então a aprovação do projeto que 

"Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, e dá outras 

providências", constante no Processo nº 463/2021, de proposição da Prefeitura 

Municipal de Belém. Após isso, o presidente Zeca Pirão declarou encerrada a 

presente sessão extraordinária às doze horas e trinta e oito minutos. Estiveram 

presentes os vereadores: Matheus Cavalcante, Moa Moraes, Josias Higino, Pastora 

Salete e Zeca do Barreiro, pelo bloco PSDB - DEM - Patriota - Cidadania - Avante; 

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

pelo bloco PP - Podemos - PROS; Juá Belém, Augusto Santos, Goleiro Vinicius e 

Dona Neves, pelo bloco Republicanos - PSD; Neném Albuquerque, Blenda 

Quaresma e John Wayne e Zeca Pirão, pela bancada do MDB; Fernando Carneiro, 

Lívia Duarte e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Bieco e Pablo 

Farah, pela bancada do PL; Fábio Souza e Gleisson, pela bancada do PSB; Bia 

Caminha e Amaury da APPD, pela bancada do PT; Altair Brandão, pela bancada do 

PC do B; Allan Pombo, pela bancada do PDT; Dinelly, pela bancada do PSC; João 

Coelho, pela bancada do PTB; Lulu das Comunidades, pela bancada do PTC; e Igor 

Andrade, pela bancada do Solidariedade. 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 25 de março de 2021.      

 

    BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                    AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                                2ª Secretário 

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

 

 

PORTARIA Nº 0282/2021, DE 09 de abril de 2021. 

 

  

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

atribuições dispostas na Lei Orgânica do Município de Belém e no Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Belém,  

 

CONSIDERANDO ser imperativa a adoção de ação administrativa que objetive maior 

eficiência e efetividade no desempenho funcional dos servidores da Câmara Municipal 

de Belém;  

CONSIDERANDO a necessidade da atualização dos dados cadastrais dos servidores 

ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Belém, observando-se que, para 

este fim, se faz necessário a identificação do servidor, do seu perfil funcional, bem 

como de outras informações fundamentais; 

CONSIDERANDO a necessidade de controle e celeridade às ações desenvolvidas pela 

Câmara Municipal de Belém, através de seus servidores, com a finalidade de buscar a 

melhoria da qualidade de informações, como instrumento de excelência na gestão de 

pessoal; 

CONSIDERANDO o princípio da eficácia dos serviços prestados e visando aprimorar 

uma melhor distribuição e aproveitamento dos servidores da Câmara Municipal de 

Belém; 

 

RESOLVE:    

 

Art. 1º. DETERMINAR o recadastramento de todos os servidores pertencentes ao 

Quadro de Pessoal Permanente da Câmara Municipal de Belém, excluídos os 

servidores inativos vinculados à Autarquia do Instituto de Previdência do Município de 

Belém.   

Art. 2º. O recadastramento funcional é de caráter obrigatório e reger-se-á pelas 

disposições desta Portaria, bem como por outras medidas que serão adotadas pela 

Comissão que será designada para realização do mesmo.    

 

Art. 3º. O período de recadastramento iniciará, impreterivelmente, no dia 19 de abril 

de 2021 e terminará no dia 07 de maio de 2021. 

   

Art. 4º. O Formulário de Recadastramento será preenchido com as informações 

suficientes à atualização dos dados cadastrais do servidor, ao qual deverão ser 

juntados os seguintes documentos: 

 

I - Carteira de Identidade; 

II - CPF; 

III - Titulo de Eleitor; 

IV - Certificado de Escolaridade; 

V - Comprovante de Residência (atualizada); 

VI – Declaração de não acumulação de cargo público; 

VII – 2 (duas) fotos 3x4. 

 

Art. 5º. Todos os documentos apresentados no processo de recadastramento deverão 

ser entregues em original e cópia, para conferência por parte da Comissão. 

 

Art. 6º. A falta de recadastramento do servidor, no prazo estipulado no artigo 3º desta 

Portaria, ensejará na imediata suspensão dos seus vencimentos, sem prejuízo da 

adoção de outras medidas cabíveis.  

 

Art. 7º. O servidor acometido de moléstia que o impossibilite de fazer o 

recadastramento deverá apresentar, no prazo estipulado no artigo 3º desta Portaria, a 

respectiva justificativa e sua comprovação.  

 

Art. 8º. O servidor responderá civil, penal e administrativamente pelas informações 

falsas ou incorretas que prestar no ato do seu recadastramento. 

 

Art. 9º. A qualquer tempo, objetivando dirimir questões pendentes ou para 

esclarecimento de fatos acerca da situação funcional do servidor, a Comissão poderá 

solicitar informações e documentos complementares à Divisão de Recursos 

Humanos. 

 

Art. 10. Os casos omissos deste Regulamento serão apreciados pela Diretoria 

Jurídica da Câmara Municipal de Belém, que emitirá parecer sobre o respectivo caso, 

orientando as medidas a serem adotadas para solução da lacuna. 

 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 09 de abril de 2021. 

 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

                                                   Presidente 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0049/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 163/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que o servidor MOACIR MIRANDA PEREIRA 

(ET/0022799-010-AGENTE DE PORTARIA-AUX.05), servidor da Secretaria 

Municipal de Administração, ora à disposição deste Poder com ônus para o órgão de 

origem, está exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões 

Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor MOACIR MIRANDA PEREIRA (ET/0022799-010-

AGENTE DE PORTARIA-AUX.05), Gratificação mensal no percentual de 100% 

(cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior 
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Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0052/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 163/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que DELMA DE NAZARÉ ALMEIDA DA SILVA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora DELMA DE NAZARÉ ALMEIDA DA SILVA, 

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

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

vencimento base do cargo Grupo Nível Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste 

Poder Legislativo, disposto no Anexo I da Resolução nº067/11, de 07.12.11, com 

efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0053/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 163/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que DAVI VIEIRA DA CONCEIÇÃO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor DAVI VIEIRA DA CONCEIÇÃO, ocupante do cargo 

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0054/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 163/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que ALAX AUGUSTO SILVA DOS SANTOS está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor ALAX AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, ocupante 

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0055/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 163/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que ALVARO LEAL JUNIOR está exercendo atividades que 

implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor ALVARO LEAL JUNIOR, ocupante do cargo em 

comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 50% 

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

ATO Nº 0056/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 163/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que GRACIETH NASCIMENTO SOUZA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora GRACIETH NASCIMENTO SOUZA, ocupante do 

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

50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

-------------------------------------- 
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PORTARIA Nº 0238/2021, de 01 de abril de 2021. 

 

 

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

atribuições dispostas na Lei Orgânica do Município de Belém e no Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Belém, 

 

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, o Ato nº 0941/2020, de 

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

 disposta na . 

CONSIDERANDO as ações administrativas implementadas pela Câmara 

Municipal de Belém, necessárias para a prevenção do contágio do novo coronavírus 

(COVID 19); 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Prorrogar o prazo previsto no artigo 1º da Portaria nº 0110/2021, até o 

dia 30 de abril de 2021. 

 

Art. 2º. As demais disposições constantes da Portaria nº 0110/2021, de 26 de 

janeiro de 2021, permanecem inalteradas. 

 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de abril de 2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

                                                   Presidente 

 

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

 

 

 

ATO Nº 1517/2020, de 14 de agosto de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÈM, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO parecer jurídico e deferimento constante no Processo nº 

0073/2019. 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER nos termos do Art. 73 da Lei nº 7.000/76, Artigo 2º e 3º da Lei nº 

8.112/90 e Artigo 76, Inciso V, Artigo 86 de Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, a 

Gratificação em Comissão sob a rubrica “Vantagem Pessoal”, ao servidor JOSÉ 

TOMAZ MAROJA SOBRINHO (GNM-REF. A-P), correspondente a 3/5 pelo 

exercício dos cargos “Coordenador de Expediente do Gabinete do Prefeito” e de  

“Diretor-DAS-201-07”, no período de 04.05.1981 à 17.17.07.1984, calculado entre a 

diferença do vencimento base do cargo que ocupa e o vencimento base do cargo de 

“Diretor-DAS-201-7”, a partir de 14.08.2020 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 14 de agosto de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

____________________________ 

 

 

ATO Nº 1724/2020, de 31 de outubro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÈM, 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, MICHEL PINHEIRO MONTENEGRO, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do gabinete do Vereador 

JOAQUIM CAMPOS, a partir de 31.10.2020. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de outubro de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

                                       ____________________________ 

 

ATO Nº 1725/2020, de 31 de outubro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÈM, 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” Nível 01, do gabinete da Vereadora SIMONE 

KAHWAGE, a partir de 31.10.2020. 

NÍVEL 01 

HELIO LOBATO DA SILVA NETO 

MARCIO GOMES DO MONTE 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de outubro de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

                                       ____________________________ 

 

 

 

 

ATO Nº 1751/2020, de 01 de novembro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÈM, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

RESOLVE: 

 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90 e 

da Resolução nº131/02, de 28.11.02, JESSICA THAIS PETRUS VERAS, para 

exercer o cargo em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do gabinete do 

Vereador JOAQUIM CAMPOS, a partir de 01.11.2020. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de novembro de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

                                       ____________________________ 

 

 

 

 

ATO Nº 1752/2020, de 01 de novembro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÈM, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

RESOLVE: 

 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90 e 

da Resolução nº131/02, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados, para 

exercerem cargos em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do gabinete da 

Vereadora SIMONE KAHWAGE, a partir de 01.11.2020. 

NÍVEL 01 

DELCILEIA GOMES DO MONTE 

MAGNO JONAS RODRIGUES FERREIRA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de novembro de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

                                       ____________________________ 

 

 

 

 


