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                                                                                                                                                              ATO Nº 0405/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

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

20.12.90, JOSÉ AUGUSTO EWERTON DE SOUSA, ocupante do cargo comissionado 

‘Secretário Legislativo” Nível 05, do Gabinete do Vereador FERNANDO CARNEIRO, a 

partir de 31.01.2021.  

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LÍVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0660/2021, de 05 de março 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. 114, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, 30 (TRINTA) dias (RESTANTES) de licença prêmio ao servidor 

PAULO TOMÉ DE LIMA BRONZE, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A-P, durante o 

período de 05/03/2021 à 03/04/2021, correspondente ao 10º triênio (2015/2018) de serviços 

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

102/19.  

 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

PORTARIA Nº 0403/2021, de 01 de junho de 2021. 

 

 

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

legais. 

RESOLVE: 

        CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso IV, combinado com o Art. 103, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, 120 (CENTO E VINTE) dias de LICENÇA MATERNIDADE à 

servidora THAIS DA SILVA CRUZ PAIVA, ocupante do cargo em comissão “Secretario 

Legislativo” do Gabinete do Vereador Damião Vinicius Silva Ribeiro (Goleiro Vinicius), 

durante o período de 01.06.2021bà 28.09.2021, de acordo com Atestado Médico expedido 

pela Dra. Clara Mariana Nascimento.  

 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

JOSE WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

Presidente – MDB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) 

1º Vice-Presidente – PL 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – REPUBLICANOS 
 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

1ª Secretária – PSOL 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) 

2º Secretário – PT 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

3º Secretário – PSB 

RENAN CENTENO NORMANDO 

4º Secretário – PODEMOS 

VEREADORES 

 

BLOCO PSDB/DEM/PATRIOTA/CIDADANIA    

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

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

PSDB                MAURO CRISTIANO FREITAS (Mauro Freitas) -Líder Partido 

PSDB                MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO (Moa Moraes) 

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

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

BLOCO PP/PODEMOS/PROS    

PP                JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO (Emerson Sampaio) – Líder 

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

PODEMOS       RENAN CENTENO NORMANDO (Renan Normando) 

PROS                TULIO DIAS DAS NEVES (Tulio Neves) 

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

 

BLOCO REPUBLICANOS/PSD 

REPUBLICANOS GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (Juá Belém) – Líder 

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

REPUBLICANOS DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO (Goleiro Vinicius) 

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

 

 

BANCADA MDB 

BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA (Blenda Quaresma) – Vice Líder 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) - Líder 

 

 

BANCADA PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) - Líder 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) – Vice-Líder 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

 

BANCADA PL 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) – Vice-Líder 

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

 

BANCADA PSB 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (Fábio Souza) - Líder 

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

 

BANCADA PT 

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (Bia Caminha) – Líder 

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

 

                                                                            BANCADA AVANTE 

JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAIS (Zeca do Barreiro) - Líder 

 

BANCADA PC do B 

ALTAIR DE LIMA BRANDÃO (Altair Brandão) 

 

BANCADA PDT 

ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA (Allan Pombo) - Líder 

 

BANCADA PSC 

JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELLY (Dinelly) 

 

BANCADA PTB 

JOÃO PAULO ALBUQUERQUE COELHO (João Coelho) - Líder 

 

BANCADA PTC 

 LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR (Lulu das Comunidades)              

 

BANCADA SOLIDARIEDADE 

IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE (Igor Andrade)  
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ATO Nº 00134/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que SOLANGE MORAIS DA SILVA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora SOLANGE MORAIS DA SILVA, ocupante do cargo 

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

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

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

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

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 00135/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que WELRISON DEIVID DOS SANTOS, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor WELRISON DEIVID DOS SANTOS, ocupante do 

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

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

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

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

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 00136/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que RAIMUNDO CESAR MARTINS PEREIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor RAIMUNDO CESAR MARTINS PEREIRA, 

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

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

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

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

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

ATO Nº 00137/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que JESSICA LOPES FERREIRA está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora JESSICA LOPES FERREIRA, ocupante do cargo em 

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

por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior Ref. U 

do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da Resolução 

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

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 00138/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que ALLISON SÉRGIO PASTANA OLIVEIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor ALLISON SÉRGIO PASTANA OLIVEIRA, 

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

percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo 
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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 00139/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que ROSANGELA CECIM ALBIM está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ROSANGELA CECIM ALBIM, ocupante do cargo em 

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

por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior Ref. U 

do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da Resolução 

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

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 00140/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que JOSÉ AUGUSTO EWERTON DE SOUSA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor JOSÉ AUGUSTO EWERTON DE SOUSA, ocupante 

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

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

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

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

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

ATO Nº 00141/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que IMMER MÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor IMMER MÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR, 

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 00142/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que EDINELMA MONTEIRO NEVES está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora EDINELMA MONTEIRO NEVES, ocupante do cargo 

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 00143/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que THAYSE DO SOCORRO GOMES FERREIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora THAYSE DO SOCORRO GOMES FERREIRA, 

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

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



      44  
DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 05, 06, 07 e 08 de julho de 2021. 

ANO XXXVIII 

Nº 1947 
 

 

 

 

ATO Nº 00144/2021, 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 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que DENISE MOTA DE SOUZA está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora DENISE MOTA DE SOUZA, ocupante do cargo em 

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

por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior Ref. U 

do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da Resolução 

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

PORTARIA Nº 0501/2021, de 02 de julho de 2021.  

 

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

atribuições legais, 

RESOLVE: 

I – DETERMINAR que no mês de JULHO/2021, o expediente da Secretaria 

da Câmara Municipal de Belém, seja cumprido de Segunda à Quinta-feira, no 

horário de 8 h. às 12 h. 

II – FACULTAR o expediente da Secretaria da Câmara Municipal de Belém 

nos dias 09, 16, 23 e 30 de julho do corrente ano (sextas-feiras). 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 02 de julho de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

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

 

 

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

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

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

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

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

do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Allan Pombo discorreu 

sobre dois fantasmas que assombram atualmente o Brasil, o desemprego e a fome. 

Estudos feitos no final de 2020, informou, mostraram que cerca de dezenove 

milhões de brasileiros passavam fome. Entre os motivos para essa situação de fome 

e miséria, apontou, estavam a retração econômica e a desindustrialização. A 

pandemia trouxera, além de outras consequências devastadoras, um alto índice de 

desemprego, com quase 15 milhões de pessoas desempregadas e 34 milhões 

vivendo na informalidade, adicionou, sendo a taxa de desemprego maior entre os 

jovens, na faixa de 18 a 24 anos. Defendeu a adoção de políticas públicas para 

combater o desemprego, a fome e a miséria, incentivando-se o empreendedorismo, a 

instalação de empresas no país e a retomada da industrialização. O Brasil tem uma 

grande concentração de renda, pois os seis brasileiros mais abastados detêm mais 

riqueza que a metade mais pobre da população, mais de cem milhões de pessoas, 

inteirou. Há, portanto, um abismo de renda que deve ser combatido em nosso país e 

políticas públicas, projetos e ações deve ser utilizados para gerar emprego e renda, 

mudando essa realidade calamitosa. Por esse motivo, apontou, protocolara o projeto 

de lei de incentivo ao primeiro emprego em nosso município. Findo este 

pronunciamento, o vereador Pablo Farah pediu Questão de Ordem solicitando a 

realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao policial militar 

Thiago Moura da Cruz assassinado em uma tentativa de assalto no dia anterior. Zeca 

do Barreiro subiu depois à tribuna e saudou os membros da Comissão de Saúde 

desta Casa, da qual também fazia parte. Comunicou que já estavam fazendo a 

fiscalização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e realizariam outras 

ações, das quais apresentariam relatórios à Mesa Diretora. Pediu ao secretário 

municipal de Saúde, senhor Maurício Bezerra, a continuidade da vacinação por 

idade, observando que o município de Santa Izabel do Pará já estava vacinando 

pessoas sem comorbidades com idade de 55 anos. Josias Higino assumiu depois a 

palavra e pediu ao líder do Governo neste parlamento que verificasse a procedência 

de denúncias de não fornecimento de refeições nem concessão do tíquete 

alimentação a servidores da Saúde lotados no Hospital Redentor e em outros órgãos 

municipais que trabalhavam em regime de doze horas. Acrescentou ter recebido 

denúncias quanto à merenda fornecida aos alunos das escolas municipais de Belém, 

observando ter aparentemente havido uma queda na qualidade da merenda escolar 

em relação à gestão municipal anterior. Pediu ao líder do Governo e à Comissão de 

Educação desta Casa que visitassem as escolas municipais para avaliar essa 

situação. Em aparte, manifestou-se o vereador Fabrício Gama. Pablo Farah referiu 

haver atualmente um esforço conjunto entre este parlamento, o Executivo Municipal 

e o governo do estado, mas havia, nos anos anteriores, uma guerra acirrada entre o 

governo estadual e a Prefeitura de Belém. Apesar das ideias divergentes, fez-se uma 

parceria em benefício da cidade e de sua população e esta Casa contribuiu 

grandemente para isso ao aprovar o programa Bora Belém, afirmou. Pediu calma à 

Oposição neste Poder argumentando que se buscavam soluções para melhorar a vida 

da população, em meio à pandemia, com a diminuição das receitas públicas e o 

aumento do desemprego. Agradeceu a Deus por estarmos saindo do período 

chuvoso sem grandes perdas, conseguindo-se enfrentar bem uma época em que 

costumeiramente ocorrem muitos alagamentos na cidade. A guerra política não 

beneficiava em nada a população de Belém e os desafios eram grandes, mas 

dispunha-se a enfrentá-los ajudando o prefeito Edmílson Rodrigues, declarou. 

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

liderança do PL, Pablo Farah lamentou a morte do policial militar Thiago Cruz em 

uma tentativa de assalto. Apesar de a Segurança Pública ser o setor mais bem-

sucedido na gestão estadual, nunca a violência e o crime seriam erradicados porque 

são movidos por fatores sociais, ponderou. É necessário investir em saúde, educação 

e segurança, mas não se podia permitir a impunidade de um malfeitor que tira a vida 

de um cidadão de bem e esse crime não ficaria sem resposta, assegurou. Prestou 

solidariedade à família do policial morto, pedindo a todos que refletissem, pois essa 

tragédia poderia ocorrer a qualquer um. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – 

Patriota – Cidadania, Josias Higino recordou ter trabalhado como cobrador e 

motorista de ônibus durante muito tempo. Mencionando a greve dos rodoviários, 

recentemente deflagrada na cidade, afirmou que essa categoria vem sofrendo há 

muito tempo com a exploração dos empresários. Acusou os sindicatos de nada 

fazerem em prol das categorias que representam. Por outro lado, continuou, a 

população sofre com um transporte público de má qualidade. Disse recear o 

aumento do preço da passagem de ônibus como consequência do fim da greve, 

prejudicando ainda mais o povo, como costumava acontecer, esperando que o 

prefeito Edmilson Rodrigues não o autorizasse. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Émerson Sampaio. Pela liderança da Oposição, Josias Higino cedeu aparte aos 

vereadores Pablo Farah, Túlio Neves e Fabrício Gama. Pela liderança do Governo, 

Allan Pombo anunciou que o prefeito Edmilson Rodrigues lançaria neste dia um 

programa de empreendedorismo orientando as mulheres beneficiárias do Bora 

Belém, o programa Donas de Si. A Prefeitura estava reativando o Fundo Ver-o-Sol 

para incentivar a renda e o empreendedorismo, acrescentou. Assegurou depois que 

atual gestão municipal não tinha receio da abertura de uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito - CPI para investigar o transporte público em nossa cidade porque não 

estava comprometida em negociatas. Declarou haver um problema calamitoso no 

transporte público municipal conclamando esta Casa a unir-se para enfrentá-lo, pois 

não seria fácil contrapor-se aos interesses de empresários poderosos. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Juá Belém. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, 

Émerson Sampaio pediu ao líder do Governo que trouxesse informações sobre a 

licitação para o sistema de transporte público de Belém. Recordou ter sido aprovado 

neste parlamento, em dezembro de 2017, o projeto de lei estabelecendo a licitação, 

mas ela ainda não ocorrera e queria entender o motivo. Esta Casa, na gestão do ex-

prefeito Duciomar Costa, aprovou um projeto de lei perdoando uma dívida de 84 

milhões de reais dos empresários do transporte público, rememorou. Externou estar 

feliz porque novos vereadores compunham este parlamento e poderiam debater 

seriamente sobre o sistema de transporte público em nossa capital.  Em aparte, 

manifestou-se o vereador Amaury da APPD. Pela liderança do PSOL, Fernando 

Carneiro reportou-se também ao tema do transporte público expressando ser 

necessária coragem para enfrentá-lo. Questionou o motivo de não ter avançado o 

processo de licitação do sistema de transporte, asseverando que isso seria cobrado, 

assim como a idade dos ônibus em circulação na cidade. Cientificou ter elaborado 

um projeto de lei, cuja tramitação nesta Casa não progrediu, estabelecendo a idade 

máxima de seis anos para esses veículos. Recordou ter sido aprovado neste 

parlamento um projeto alterando a legislação de transporte, permitindo ao 

empresário que tenha a concessão do serviço o gerenciamento da operação. Na 

época, continuou, fez a denúncia disso em plenário: aproveitaram a votação da 

regulamentação do transporte alternativo para entregar a gerência do sistema de 

transporte para os empresários. Em aparte, manifestou-se o vereador Fabrício Gama. 

Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a chamada nominal dos vereadores 

presentes para a verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira 

Parte da Ordem do Dia. Fez-se inicialmente um minuto de silêncio, atendendo à 

solicitação do vereador Pablo Farah, em homenagem póstuma ao cabo da Polícia 

Militar, Thiago Moura da Cruz, assassinado no dia anterior em Belém, no Bairro do Umarizal. 

Findo este ato retomou-se a votação do requerimento do vereador Lulu das Comunidades 

solicitando a realização de uma sessão especial para discutir sobre a construção de 

um estádio destinado à prática do futebol amador em nosso município. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Miguel Rodrigues, Amaury da APPD, Allan Pombo 

(com aparte do vereador Émerson Sampaio), Dona Neves, Josias Higino, Zeca do Barreiro, 

Gleisson Silva (com aparte do vereador Túlio Neves) e Juá Belém. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade, com vinte e três votos favoráveis. Justificaram seus 

votos os vereadores Fabrício Gama, Fábio Souza, Lulu das Comunidades e Pablo Farah. Em 

seguida, o presidente anunciou que, em virtude dos problemas recorrentes com a conexão da 

internet, as sessões legislativas voltariam a ser exclusivamente presenciais a partir da semana 
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seguinte. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita a chamada nominal 

dos parlamentares presentes para a verificação de quórum. Havendo quórum, 

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

seguir Questão de Ordem solicitando mudança na ordem da pauta de forma que o 

projeto constante no Processo nº 583/2021, de sua autoria, entrasse em discussão. 

Não havendo objeção das lideranças partidárias presentes, esta solicitação foi 

atendida. Entrou então em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o 

projeto de lei que “Institui no calendário oficial do município de Belém o Dia 

Municipal dos Heróis da Saúde”, constante no Processo nº 583/2021, de autoria do 

vereador Josias Higino. Na discussão, manifestaram-se os vereadores Josias Higino 

e Miguel Rodrigues. O vereador Josias Higino pediu posteriormente Questão de 

Ordem solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco. Posta em 

votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Em seguida, foi feita a leitura 

do projeto. Postos em votação, os artigos do projeto foram aprovados por 

unanimidade, em bloco, com vinte votos favoráveis. O presidente declarou então 

aprovado o projeto de lei que “Institui no calendário oficial do município de Belém 

o Dia Municipal dos Heróis da Saúde”, constante no Processo nº 583/2021. 

Justificaram seus votos os vereadores Josias Higino, Pastora Salete e Miguel 

Rodrigues. Entrou depois em discussão única e votação, com dispensa de interstício, 

o projeto de lei que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor 

Eduardo Ramos Martins”, constante no Processo nº 121/2021, de autoria do 

vereador Pablo Farah. Na discussão, não houve oradores. Fez-se posteriormente a 

leitura do projeto. O vereador Pablo Farah pediu em seguida Questão de Ordem 

solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco. Posta em votação, 

esta solicitação foi aprovada pela plenária. Postos depois em votação, os artigos do 

projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco, com dezoito votos favoráveis. 

O presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Eduardo Ramos Martins”, constante no 

Processo nº 121/2021. Justificou seu voto o vereador Pablo Farah. Findo este 

pronunciamento, o presidente Bieco encerrou a sessão, às onze horas e dezessete 

minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Goleiro Vinícius, Zeca Pirão, 

Neném Albuquerque, Enfermeira Nazaré Lima, Mauro Freitas e João Coelho. 

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

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

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

Roni Gás, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Juá Belém e Augusto Santos, pelo 

Republicanos; Blenda Quaresma e John Wayne, pelo MDB; Fernando Carneiro e 

Lívia Duarte, pelo PSOL; Bieco e Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza e Gleisson 

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

PC do B; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; 

Lulu das Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do 

Barreiro, pelo Avante. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de 

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

Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 02 de junho de 

2021.      

  

    BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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

 

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

 

No oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove 

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

vereador Zeca Pirão. Este pediu 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. Pablo 

Farah observou que somente a vacinação da população contra a Covid-19 

propiciaria o retorno à vida normal e a retomada das atividades econômicas, sendo 

necessário manter as medidas preventivas contra a expansão da doença. Referiu 

depois ter havido avanço na negociação entre os servidores públicos municipais e a 

Prefeitura Municipal de Belém - PMB em relação à alíquota previdenciária, 

obtendo-se mais tempo para que as diversas categorias profissionais debatessem a 

questão, buscando medidas alternativas e visando a equiparação do salário-base 

pago pela PMB ao mínimo nacional. O Executivo Municipal não pautaria neste 

semestre o projeto de lei que estabelece a adequação à Reforma da Previdência, 

anunciou. Afirmou haver muito poucos parlamentares realmente preocupados com 

os servidores públicos, estando entre eles por ser também servidor público 

concursado. Lamentou que atualmente os servidores fossem tachados como 

bandidos no Brasil. Explicitou que apenas 5% dos funcionários públicos ganhavam 

altos salários, criticando o fato de o governo federal ter burlado o teto do Supremo 

Tribunal Federal, com os ministros de estado passando a receber de 67 mil a 70 mil 

reais mensalmente. O servidor público é visto por alguns setores como um 

empecilho para o crescimento do país, apontou, mas em verdade é necessário 

valorizar os bons profissionais, aplicando os princípios éticos da Administração 

Pública. O projeto de Reforma Administrativa, a PEC 32/2020, em trâmite no 

Congresso Nacional, vai retirar os últimos direitos dos servidores públicos, 

vaticinou. Inteirou que iria a Brasília na semana seguinte fazer frente à bancada 

federal paraense, para ver qual deputado federal do Pará teria coragem de votar a 

favor desse projeto nefasto. Assumiu depois a palavra o vereador Fabrício Gama e 

pediu à PMB que desse mais atenção às ilhas de Mosqueiro, Outeiro (Caratateua) e 

Cotijuba, uma vez que se aproximava o período de veraneio. Era necessário realizar 

operações tapa buraco e de limpeza nas vias dessas localidades, considerando que as 

famílias nelas buscariam lazer e refúgio após tanto sofrimento na pandemia, sendo 

impossível evitar que isso acontecesse, alertou. A Guarda Municipal de Belém 

deveria ser reforçada nas ilhas, algumas sinalizações deveriam ser revitalizadas e as 

praças precisavam ser limpas. Parabenizou a gestão municipal pela concessão de 

títulos de propriedade a moradores do Bairro de Fátima, lembrando que esse 

processo fora iniciado na gestão anterior, havendo a participação ativa de três 

vereadores deste parlamento para viabilizá-lo – citando Pablo Farah, Igor Andrade e 

a si mesmo - permitindo sua efetivação. Não era correto fazer oposição pela 

oposição, declarou, e reconhecia assim o mérito do trabalho em benefício da 

população, assim como fazia críticas quando eram justas e necessárias. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Pablo Farah e Miguel Rodrigues. Subiu depois à 

tribuna o vereador Túlio Neves e contou ter visitado a Unidade Básica de Saúde do 

Bairro Castanheira. Reportou haver um problema em sua classificação, pois foi 

inaugurada pelo ex-prefeito Zenaldo Coutinho como uma Unidade Básica de Saúde 

– UBS, mas constava oficialmente como sendo uma unidade Estratégia Saúde da 

Família – ESF. Entretanto, ajuizou, ela apresentava uma das melhores estruturas 

entre as unidades de saúde dos bairros de Belém. Parabenizou depois o governador 

Hélder Barbalho pela futura construção do Hospital e Pronto Socorro do Tapanã, 

avaliando que isso desafogaria muito o Hospital e Pronto Socorro Mário Pinotti 

(HPSM da Travessa 14 de Março), atendendo também as áreas de Ananindeua. 

Notificou ter feito um requerimento solicitando ao prefeito Edmilson Rodrigues a 

construção de um hospital voltado para o atendimento à população idosa, o Hospital 

do Idoso. Ressaltou depois a participação dos membros desta Casa nos eventos com 

a presença do governador Hélder Barbalho, destacando que o prefeito convidara os 

vereadores da base e da oposição a participar. Opinou que todo governante deve ter 

a humildade de reconhecer seus erros e humildade em sua relação com o 

Legislativo, considerando muito positivo ter visto, no dia anterior, oposição e 

situação juntas, lutando por uma Belém melhor. Repudiou depois a declaração da 

cantora Gaby Amarantos de que no Bairro do Jurunas havia chacina todos os dias, 

julgando que ela tentava se promover adotando certo vitimismo, dizendo em rede 

nacional que em Belém havia balas perdidas e gente morta em cada esquina. 

Relatou ter conversado com vários moradores do Bairro do Jurunas e todos se 

mostraram extremamente chateados com o depoimento da cantora. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Miguel Rodrigues, Moa Moraes e Zeca do Barreiro. 

Findo este pronunciamento, o vereador Bieco assumiu a presidência da Mesa. Subiu 

então à tribuna o vereador Miguel Rodrigues e ponderou que a plataforma online Tá 

Selado, criada pela Prefeitura de Belém, retirava o protagonismo dos vereadores 

junto à população, fazendo uma ligação direta entre o povo e o Executivo. 

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

liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Émerson Sampaio frisou a importância da 

parceria entre a PMB e o governo estadual, julgando-a salutar e dizendo nunca ter 

visto ocorrer antes, mesmo quando o prefeito e o governador pertenciam ao mesmo 

partido. Atualmente, apesar de serem ideologicamente distantes, as gestões do 

município e do estado caminhavam juntas, entendendo que as necessidades da 

população estão acima da disputa política. Quando Hélder Barbalho assumiu, 

historiou, o governo estadual tinha um déficit de um bilhão e meio de reais, mas 

hoje tem dois bilhões de reais em conta para investimentos. Assim, seria construído 

o HPSM do distrito Daben (no Tapanã) e no dia anterior fora assinada a ordem de 

serviço para a construção do Hospital da Mulher, demanda há anos discutida, 

informou. Havia serviços sendo prestados pela PMB com parceria e investimentos 

do governo do estado, como a limpeza realizada em nossa cidade no início do ano e 

o programa Bora Belém, que também conta com recursos estaduais. Parabenizou o 

governador Hélder Barbalho e o prefeito Edmílson Rodrigues pela maturidade em 

entender que a necessidade das pessoas está muito acima das ideologias, paixões e 

convicções partidárias. Comunicou que solicitaria à Superintendência Executiva de 

Mobilidade Urbana de Belém – Semob atenção à demanda de moradores da Ilha de 

Cotijuba de que fosse aceita a meia passagem estudantil no barco da Prefeitura que 

faz o transporte para Belém, argumentando ter aquele transporte fluvial a mesma 

concessão dos ônibus urbanos. Noticiou depois ter se reunido, no dia anterior, com a 

secretária Ivanise Gasparim, titular da Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, 

sendo informado de que as obras de recuperação em Cotijuba logo iniciariam. Fez 

notar que anteriormente a PMB não possuía máquinas para a limpeza de ruas, mas 

atualmente foram feitos investimentos na Sesan e havia equipe e maquinário para 

trabalhar. Na quinta-feira seguinte, comunicou, estaria com as equipes da secretaria 

visitando alguns bairros onde havia demandas para avaliar o que poderia ser feito. 

Testemunhou ter visto boa vontade por parte da secretária Ivanise para realizar os 

serviços e reconheceu não ser possível resolver todos os problemas. Julgou, porém, 

que apenas o fato de haver boa vontade para fazer acontecer já constituía motivo 

para parabenizar a gestão. Pela liderança do PL, Pablo Farah parabenizou o senhor 

Lélio Costa, presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da 

Área Metropolitana de Belém – Codem, pela excelente atuação na concessão de 

títulos de propriedade fundiária aos moradores do Bairro de Fátima, agradecendo 

também a toda a equipe de trabalho da companhia mobilizada para isso. Fez 

referência depois à Operação Veraneio, já iniciada nas ilhas de Mosqueiro e Outeiro 

e em Icoaraci, com a atuação conjunta de várias secretarias municipais visando 

minimizar os problemas de saneamento, realizando a limpeza de vias e logradouros 

e fazendo ações tapa buraco. Em relação à plataforma Tá Selado, considerou que a 

população reconheceria o trabalho dos vereadores que atuavam diuturnamente nos 

bairros e sempre estavam nas ruas acompanhando o dia-a-dia das comunidades. 

Declarou não ter receio do aplicativo, avaliando que ele ajudaria os parlamentares e 

o Executivo Municipal. Em aparte, manifestaram-se a vereadora Lívia Duarte e o 

vereador Miguel Rodrigues. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima 

expôs que a violência contra o gênero feminino é recorrente porque foi constituída 

histórica e socialmente visando diminuir a mulher, colocá-la em posição inferior ao 

homem. As mulheres já mostraram que são capazes de assumir os mesmos cargos e 

tarefas que os homens, mas infelizmente são vítimas de violência todos os dias, 

pontuou, e isso ocorre no lar, nas instituições públicas e privadas. Nesta semana, 
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comentou, foi divulgado o caso de assédio moral e sexual a uma funcionária da 

Confederação Brasileira de Futebol – CBF, que ocorria havia mais de um ano. A 

vítima possuía provas, gravações em áudio e vídeo, da violência que sofreu, mas 

houve então um comentário jocoso sobre o assunto de um radialista famoso em 

Belém, Ivo Amaral, em um programa da Rádio Cultura do Pará, seguindo a ótica 

machista e misógina, diminuindo o valor da mulher, reportou. Disse respeitar muito 

a imprensa, mas expressou ser inadmissível tal comentário, especialmente em um 

veículo público, sustentado pelo dinheiro dos contribuintes. Pediu a todos os 

homens que revissem seus pensamentos e convicções, visto que o mundo mudou e 

as mulheres estavam atentas para denunciar abusos e agressões. Deixou seu repúdio 

ao episódio ocorrido na Rádio Cultura, pedindo retratação pública no caso. Em 

relação ao Tá Selado, afirmou ser um programa democrático, pois dá voz às 

comunidades e elas sabem do que precisam e quais as suas prioridades, cabendo aos 

vereadores reforçar o atendimento a essas demandas. Salientou ser essencial a 

criação de um processo democrático permitindo às pessoas identificar suas 

necessidades, solicitar que sejam atendidas e sentirem-se participantes da gestão e o 

Tá Selado representa isso. Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade 

parabenizou novamente a parceria entre o governo estadual e a PMB noticiando a 

assinatura pelo governador Hélder Barbalho, no dia anterior, da ordem de serviço 

dando início à construção do primeiro hospital público voltado à população 

feminina em Belém, o Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, na Avenida 

Gentil Bittencourt. Esta obra e o Hospital e Pronto Socorro do Tapanã, cuja ordem 

de serviço fora assinada na semana anterior seriam construídos pelo governo do 

estado, mas haveria a parceria com a Prefeitura de Belém, ressaltou. As duas obras 

têm prazos curtos de entrega e brevemente, previu, a população teria mais acesso à 

saúde pública, lembrando que muitas famílias não tinham mais plano de saúde 

devido ao aumento do custo e à crise econômica agravada com a pandemia. 

Explicou depois que a essência do programa Tá Selado é democratizar o acesso da 

população aos serviços públicos. As pessoas podem se inscrever e, sendo eleitas, 

tornam-se representantes dos bairros, participando de forma mais efetiva do 

programa. Salientou que os vereadores também podem participar convidando 

pessoas a se inscrever e debatendo com elas sobre o melhor para a comunidade. 

Assumindo depois a palavra pela liderança do Governo, o vereador Igor Andrade 

cedeu aparte ao vereador Fernando Carneiro. Encerrado o Horário de Liderança, o 

presidente solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças no painel eletrônico para a verificação de quórum. Havendo quórum, 

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a inserção nos Anais da Casa 

de matéria intitulada “Faixas de contribuição à previdência dos servidores são 

reajustadas”. Fizeram encaminhamentos os vereadores Mauro Freitas, Fernando 

Carneiro, Pablo Farah (com apartes dos vereadores Fernando Carneiro e Mauro 

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

Allan Pombo e Fabrício Gama (com apartes dos vereadores Allan Pombo e Émerson 

Sampaio), ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da 

Ordem do Dia, foi feita a chamada nominal dos parlamentares presentes para a 

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

Dia. Passou-se então à discussão única e votação, com dispensa de interstício, em 2º 

turno, do projeto de lei que “Acrescenta a expressão “com a equivalência social 

entre homens e mulheres na nominação, ou seja, ao se atribuir a nomenclatura 

masculina o nome subsequente a ser empregado deve ser feminino” ao artigo 47, § 

2º, da Lei Orgânica do Município de Belém”, constante no Processo nº 1039/2018, 

de autoria do vereador Émerson Sampaio. Na discussão, pronunciaram-se os 

vereadores Émerson Sampaio, Zeca Pirão, Fernando Carneiro, Lívia Duarte, 

Enfermeira Nazaré Lima, Miguel Rodrigues e Josias Higino. Fez-se posteriormente 

a leitura do projeto. Postos em seguida em votação, os artigos do projeto foram 

aprovados por unanimidade, em bloco, com vinte e oito votos favoráveis. O 

presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Acrescenta a expressão 

“com a equivalência social entre homens e mulheres na nominação, ou seja, ao se 

atribuir a nomenclatura masculina o nome subsequente a ser empregado deve ser 

feminino” ao artigo 47, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Belém”, constante no 

Processo nº 1039/2018. O vereador Moa Moraes pediu depois Questão de Ordem 

solicitando que todos os projetos de lei criando comendas e concedendo honrarias 

entrassem em discussão e fossem votados em bloco, de forma simbólica. Posta em 

votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Entraram então em discussão 

única e votação, com dispensa de interstício, os seguintes projetos de lei: projeto que 

“Cria a Comenda Paula Duarte”, constante no Processo nº 102/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede a Medalha Condecorativa Brasão 

D’Armas de Belém ao cabo BM Anderson Rogério de Souza Linhares”, constante 

no Processo nº 1473/2020, de autoria do vereador Mauro Freitas (a pedido do 

vereador Lulu das Comunidades); projeto que “Concede o título honorífico de 

Cidadão de Belém aos excelentíssimos senhores vereadores Fernando Carneiro, 

Augusto Santos, Goleiro Vinícius, Amaury da APPD, José Dinelly e Émerson 

Sampaio”, constante no Processo nº 055/2021, de autoria do vereador Mauro 

Freitas; projeto que “Constitui o título honorífico de Cidadão de Belém a Fabiano 

Villela dos Santos”, constante no Processo nº 289/2021, de autoria do vereador 

Fernando Carneiro; projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao 

senhor Raimundo Guimarães Feliz”, constante no Processo nº 360/2021, de autoria 

do vereador Lulu das Comunidades; projeto que “Concede o título honorífico de 

Cidadão de Belém ao comediante, ator e cantor Whindersson Nunes Batista”, 

constante no Processo nº 438/2021, de autoria do vereador Bieco; projeto que 

“Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Luís Antônio Canizo 

Lobato”, constante no Processo nº 441/2021, de autoria do vereador Bieco; projeto 

que “Concede a Medalha do Mérito Cultural e Patrimônio de Belém à cantora Fran 

Marins”, constante no Processo nº 576/2021, de autoria do vereador Túlio Neves. 

Na discussão, não houve oradores. Foi feita então a leitura dos projetos. Postos em 

votação, em bloco, os projetos foram aprovados por unanimidade, de forma 

simbólica. O presidente declarou então aprovados os projetos constantes nos 

processos de números 102/2021, 1473/2020, 055/2021, 289/2021, 360/2021, 

438/2021, 441/2021 e 576/2021. Justificaram seus votos os vereadores Émerson 

Sampaio, Mauro Freitas, Lívia Duarte, Amaury da APPD, José Dinelly, Túlio 

Neves, Fernando Carneiro, Josias Higino, Miguel Rodrigues e Matheus Cavalcante. 

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

minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Blenda Quaresma, Goleiro 

Vinícius, Fábio Souza e Lulu das Comunidades. Estiveram presentes os vereadores: 

Fabrício Gama, Matheus Cavalcante, Mauro Freitas, Moa Moraes, Josias Higino e 

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

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

Podemos – Pros; Juá Belém e Augusto Santos, pelo Republicanos; Neném 

Albuquerque, Zeca Pirão e John Wayne, pelo MDB; Enfermeira Nazaré Lima, 

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

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

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

Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Zeca 

do Barreiro, pelo Avante. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois 

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

Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 08 de junho 

de 2021.      

 

    BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 
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-------------------------------------- 

 

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove 

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

vereador Augusto Santos. Fez-se inicialmente a chamada nominal dos parlamentares 

presentes, uma vez que o painel eletrônico não estava funcionando. Em seguida, o 

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

vereadores inscritos. Fernando Carneiro discorreu sobre o projeto de lei de sua 

autoria, ora em pauta, que revoga o título honorífico de Cidadão de Belém 

concedido ao presidente Jair Messias Bolsonaro por este parlamento. Recordou que 

o projeto concedendo o título foi apresentado pelo ex-vereador Sargento Silvano, 

que se arrependeu depois de tê-lo feito porque seu pai foi uma das vítimas fatais da 

Covid-19. Silvano dissera-lhe, relatou, que fora iludido por Jair Bolsonaro, 

acreditando na declaração dele de que a doença mataria no máximo oitocentas 

pessoas no Brasil. Bolsonaro afirmava isso influenciado pelo médico e deputado 

federal Osmar Terra que há um ano e meio diz que a pandemia acabará em catorze 

semanas, aludiu. O governo federal sempre adotou orientações antissanitárias, 

afirmou, citando o caso recente da divulgação por Jair Bolsonaro de um relatório, 

atribuído ao Tribunal de Contas da União - TCU, mas produzido por um funcionário 

do órgão ligado à família do presidente. Este relatório, continuou, indicava uma 

superestimação das mortes por Covid-19, mas todos sabem que na verdade há uma 

subnotificação do número de vítimas fatais da pandemia em nosso país. O fato de 

Jair Bolsonaro desenvolver uma política genocida seria motivo suficiente para 

revogar o título concedido, ajuizou. Porém, não se trata apenas disso, pois tal 

distinção deve ser concedida a quem efetivamente realizou algo em benefício de 

nossa cidade e Bolsonaro jamais fez qualquer coisa em benefício de Belém. Ao 

contrário, ofendeu a população belenense ao comentar o resultado das últimas 

eleições municipais em nossa capital, acrescentou. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Matheus Cavalcante. Assumiu depois a palavra o vereador Juá Belém e 

mencionou que 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização 

da Violência Contra a Pessoa Idosa. Parabenizou o deputado federal Ossesio Silva 

(Republicanos – PE) por atuar na proteção dos idosos e na defesa de seus direitos 

em nível nacional e parabenizou também o senhor Ênio Santos por se dedicar a esta 

causa em nosso estado. Pediu que fossem respeitados os direitos de todos os seres 

humanos, mas pediu respeito principalmente aos idosos, pois eles têm suas 

limitações. Reportou-se em seguida à solicitação que fizera de permanência da 

ambulância do Samu na Ilha de Caratateua (Outeiro). Inteirou ter sido informado 

pelo presidente da Funbosque, senhor Alickson Sérgio Lopes de Souza, de que 

estava sendo feito um remanejamento da ambulância devido à readequação do 

espaço para abrigá-la. Considerou ter sido essa uma meia resposta porque não 

priorizava a saúde da população, julgando inadmissível que uma pessoa acidentada 

em Outeiro tivesse que esperar uma ambulância vinda de Belém para receber o 

socorro devido. Sendo informado posteriormente pelo vereador Zeca do Barreiro de 

que a ambulância se encontrava novamente disponível para atender a população da 

ilha, estando alojada provisoriamente em um clube enquanto se adaptava o local 

para recebê-la em definitivo, comentou que havia várias opções para a manutenção 

do serviço e ele não deveria ter sido interrompido. Noticiou depois ter protocolado 

um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública em Outeiro para 

discutir os problemas que atingem aquela comunidade. Em aparte, manifestaram-se 

a vereadora Dona Neves e os vereadores Zeca do Barreiro e Miguel Rodrigues. 

Findo este pronunciamento, o vereador Fabrício Gama pediu Questão de Ordem 

solicitando a realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao 

senhor Alberto João Maia, que trabalhava como Papai Noel nos shoppings e lojas da 

cidade, vitimado por um infarto no dia anterior, e à senhora Raquel, secretária do 

residencial Viver Primavera. Subiu depois à tribuna o vereador Igor Andrade e 

parabenizou o governador Hélder Barbalho e os prefeitos dos 144 municípios 

paraenses pela condução célere da vacinação contra a Covid-19, apesar do atraso na 

compra das vacinas pelo governo federal. Assim que os imunizantes chegam ao 

nosso estado, indicou, são rapidamente distribuídos e o governo estadual já mostrou 
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a intenção de comprar a vacina russa Sputnik V. A Prefeitura de Belém agiu no 

mesmo sentido, tentando agilizar uma futura compra de vacinas para imunizar a 

maioria da população no menor tempo possível, complementou. No dia anterior, 

notificou, Hélder Barbalho anunciara a ambiciosa meta de vacinar a população com 

idade igual ou superior a dezoito anos até o final do mês de setembro vindouro. 

Disse ter confiança de que isso seria conseguido e haveria a retomada da economia, 

com a liberação do comércio e o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas. 

Expressou, ao final, preocupação com o aumento no preço do gás de cozinha que 

atinge duramente a população mais pobre. Encerrado o Horário do Expediente, 

iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota 

– Cidadania, Mauro Freitas pediu que fossem respeitadas as opiniões dos 

vereadores, posicionando-se contrariamente à revogação do título de Cidadão de 

Belém concedido a Jair Messias Bolsonaro por este Poder. Disse estar 

acompanhando a questão do pagamento pela Prefeitura de Belém aos médicos que 

prestam serviço ao nosso município. Em aparte, manifestaram-se os vereadores 

Fabrício Gama e Pablo Farah. Pela liderança da Oposição, Josias Higino comunicou 

que no dia 18 de junho vindouro a Igreja Assembleia de Deus completaria 110 anos 

de existência. Neste dia, coincidentemente, seriam retomadas as sessões especiais 

neste parlamento e aconteceria, às nove horas da manhã, uma sessão especial 

comemorativa à data. Haveria a limitação do público presente em apenas trinta 

pessoas, informou, e seria apresentado o Novo Testamento manuscrito por alguns 

vereadores, por servidores desta Casa e por funcionários de alguns gabinetes. 

Parabenizou depois o senhor Raimundo Itamar Lemos Fernandes Júnior, juiz do 

Trabalho, titular da 16ª Vara do Trabalho em Belém, por sua nomeação, no dia 

anterior, como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Em 

aparte, pronunciou-se o vereador Fabrício Gama. O vereador Mauro Freitas pediu a 

seguir Questão de Ordem solicitando a realização de um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma à senhora Honorina Calvinho, mãe de Hermínio Calvinho 

Filho, que foi vice-governador do Pará e deputado federal por nosso estado. A 

vereadora Bia Caminha pediu também Questão de Ordem solicitando um minuto de 

silêncio pela jovem Kathlen Romeu, que estava grávida e fora assassinada por 

policiais militares do Rio de Janeiro no dia anterior. Pela liderança do Republicanos, 

subiu depois à tribuna o vereador Juá Belém e parabenizou o governador Hélder 

Barbalho e os prefeitos de Ananindeua, Marituba, Santarém e Marabá por 

sancionarem projetos de lei tornando as igrejas atividade essencial. Disse que espera 

futuramente parabenizar o prefeito Edmilson Rodrigues por tomar a mesma atitude 

em relação ao projeto de lei, de mesmo teor, aprovado neste parlamento. Destacou 

que este projeto de lei estabelece como atividade essencial as instituições religiosas 

e não apenas as igrejas evangélicas. Estabeleceu que trabalhos sociais extremamente 

importantes desempenhados pelas igrejas devem ter continuidade e dependem dessa 

sanção. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Mauro Freitas, Miguel Rodrigues 

e Roni Gás. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro comentou haver grande 

interesse na derrubada do veto ao projeto que permite a construção de atacadões e a 

regularização de loteamentos na orla de Belém, pois o projeto passara na Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação de Leis havia poucos minutos e já estava na pauta 

desta sessão, na Primeira Parte da Ordem do Dia. Observou que a passagem de um 

projeto em pauta, na mesma sessão, da Primeira Parte para a Segunda Parte da 

Ordem do Dia (quando pode entrar em discussão e votação) é feita através de um 

acordo de lideranças. Disse esperar que isso fosse respeitado nesta sessão em 

relação ao referido veto. Atentou que esse projeto fora anteriormente aprovado em 

bloco, junto com mais de oitenta outros projetos de lei, não tendo sido debatido 

nesta Casa. Também não foram ouvidos em sua elaboração os órgãos competentes e 

a sociedade, aditou. Pediu que o veto fosse debatido, entrando no rito normal da 

Casa, para que fossem ouvidos os argumentos em defesa da liberação da orla para a 

construção de atacadões. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel 

Rodrigues considerou ter havido uma desatenção de alguns vereadores ao deixar que 

o projeto permitindo a ocupação imobiliária da orla de Belém fosse aprovado em 

bloco junto a dezenas de outros. Por outro lado, continuou, em muitas capitais 

brasileiras há a construção de prédios, seguindo padrões determinados, gerando 

empregos para a população, o que é importante neste período de crise econômica 

agravada pela pandemia. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Moa Moraes e 

Émerson Sampaio. Pela liderança do PSB, Fábio Souza considerou que Belém, nos 

últimos trinta anos, virou as costas para a Baía do Guajará. Encerrado o Horário de 

Liderança, como o painel eletrônico não estava funcionando, foi feita 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 à senhora Honorina Calvinho, atendendo à solicitação do 

vereador Mauro Freitas, ao senhor Alberto João Maia e à senhora Raquel, em 

atenção ao pedido do vereador Fabrício Gama, e à jovem Kathlen Romeu, 

atendendo à solicitação da vereadora Bia Caminha. Procedeu-se depois à leitura da 

matéria constante em pauta nesta parte da Ordem do Dia e o vereador Moa Moraes 

pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício dos projetos 

correspondentes. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. 

Retomou-se posteriormente a votação do requerimento do vereador Mauro Freitas 

solicitando a inserção nos Anais da Casa da matéria intitulada “Faixas de 

contribuição à previdência dos servidores são reajustadas”. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade, com vinte e oito votos favoráveis. 

Justificou seu voto o vereador Mauro Freitas. Fez-se em seguida a leitura do 

requerimento do vereador Émerson Sampaio solicitando a realização de uma sessão 

especial para debater sobre os cem anos de funcionamento do Hospital e Pronto 

Socorro Municipal Mário Pinotti. Fizeram encaminhamentos os vereadores Émerson 

Sampaio e Miguel Rodrigues. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e nove votos favoráveis. Passou-se depois à leitura do 

requerimento do vereador Túlio Neves solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada no jornal O Liberal, edição do dia 13/01/2021, página 07, 

intitulada “Belém, amiga do idoso”. Fizeram encaminhamentos os vereadores Túlio 

Neves (com aparte do vereador Moa Moraes), Amaury da APPD, Miguel Rodrigues 

(com aparte do vereador Fábio Souza) e Moa Moraes (com aparte do vereador 

Émerson Sampaio), ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte 

da Ordem do Dia, o presidente Bieco encerrou sessão, às dez horas e quarenta e oito 

minutos, para realização de uma reunião dos parlamentares com o secretário 

Cláudio Alberto Castelo Branco Puty, titular da Secretaria Municipal de 

Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – Segep. Justificaram suas ausências 

os vereadores Lulu das Comunidades, Gleisson Silva e Goleiro Vinícius. Estiveram 

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

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

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

Roni Gás, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Juá Belém e Augusto Santos, pelo 

Republicanos; Blenda Quaresma, Neném Albuquerque, Zeca Pirão e John Wayne, 

pelo MDB; Enfermeira Nazaré Lima, Fernando Carneiro e Lívia Duarte, pelo 

PSOL; Bieco e Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza, pelo PSB; Bia Caminha e 

Amaury da APPD, pelo PT; Altair Brandão, pelo PC do B; Allan Pombo, pelo PDT; 

José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; Igor 

Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante. Eu, segundo-

secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, 

Palácio Augusto Meira Filho, dia 09 de junho de 2021.      

 

    BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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

 

ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 

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

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Esta solicitou aos demais parlamentares o 

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

sessão. O vereador Mauro Freitas pediu então Questão de Ordem solicitando que se 

fizesse um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Jairo Reis, 

funcionário desta Casa, falecido neste dia. Pediu também que a sessão fosse 

suspensa após a realização da Primeira Parte da Ordem do Dia em homenagem ao 

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

inscritos. Matheus Cavalcante opinou não ser correto derrubar o veto ao projeto que 

permite a ocupação imobiliária da orla de Belém sem consultar a população, sem 

debater com as entidades da sociedade civil que representam os vários segmentos de 

nossa cidade, sem ouvir as opiniões de técnicos e especialistas sobre o tema. Na 

gestão municipal anterior, recordou, havia o plano Desenvolve Belém, prevendo o 

estabelecimento de parcerias público-privadas visando desenvolver áreas da cidade 

que a Prefeitura Municipal de Belém - PMB tinha dificuldade em fazer prosperar. 

As parcerias público-privadas, destacou, foram criadas por lei federal aprovada no 

primeiro mandato do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, não se tratando de 

privatizações do espaço público. Trata-se, ao contrário, de devolver ambientes que 

têm um potencial produtivo enorme e estão fechados ou mal utilizados à população, 

afirmou. A PMB não investe nesses espaços porque tem outras prioridades e não por 

falta de vontade, ressaltou, e isso pode ser feito pela iniciativa privada. Reiterou não 

se tratar de privatização do espaço público, mas de um alinhamento de interesses do 

setor privado e do setor público para que sejam feitos investimentos nessas áreas e 

assim elas possam voltar a servir a toda população de Belém. Reportou-se depois ao 

Mercado de São Brás, dizendo ser um belíssimo ambiente que se encontrava 

abandonado, tanto a praça quanto o mercado. Para fazer com que aquela área se 

tornasse um ponto turístico agregador, cada vez mais forte, onde pudesse se 

desenvolver a economia criativa, tornando-se um pólo cultural, seria necessário o 

investimento privado, defendeu. A obra custaria quarenta e três milhões de reais, 

informou, dizendo ter protocolado um ofício à PMB solicitando saber se haveria a 

continuidade do projeto da gestão anterior estabelecendo uma parceria público-

privada para gerir o complexo. Em caso contrário, questionou de onde viria o 

dinheiro para a revitalização daquela área. Avaliou que a celeuma criada em torno 

da privatização prejudicava somente a população, que deixava de dispor de mais um 

espaço para cultura e lazer. As parcerias público-privadas são instrumentos de 

justiça social, opinou, exemplificando que o Mercado Central de Curitiba e o 

Mercado de Lisboa (este último tendo muitas semelhanças com o Mercado de São 

Brás) foram revitalizados através delas. O Largo da Palmeira e o Ver-o-Rio também 

poderiam ser objeto de parcerias desse tipo, sugeriu, lembrando que o Bar do Parque 

foi, durante anos, subutilizado e atualmente, após ser entregue à gestão privada, 

tornou-se uma referência em qualidade de atendimento, segurança e boas condições 

sanitárias. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Findo este 

pronunciamento, o vereador Mauro Freitas reiterou seu pedido de que a sessão fosse 

suspensa devido ao falecimento do senhor Jairo Reis, servidor da Casa, como era 

usual ocorrer. A presidente, Enfermeira Nazaré Lima, informou que a sugestão 

estava sendo avaliada pela Mesa. Assumiu depois a palavra a vereadora Lívia 

Duarte e mencionou a aprovação pelo Senado Federal, no dia anterior, do projeto de 

lei incluindo as lactantes como prioridade no Plano Nacional de Vacinação contra a 

Covid-19, sem estabelecer limite de idade. Referiu haver comprovação, através de 

estudos científicos, de que as mães imunizadas ao amamentarem imunizam os 

filhos. Expressou ter convicção de que as lactantes seriam incluídas entre as 

prioridades para vacinação contra a Covid-19 em nossa capital, parabenizando a 

PMB pelo avanço no processo de imunização da população. Com quase meio 

milhão de pessoas mortas pela pandemia em nosso país, julgou fundamental 

participar das mobilizações marcadas para o próximo dia 19 de junho, pois a saída 

de Jair Bolsonaro da presidência da República tornava-se cada vez mais urgente. 
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Assumiu em seguida a presidência da Mesa o vereador Amaury da APPD. A 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima subiu posteriormente à tribuna e aludiu ao Dia 

Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado em 

15 de junho. A Organização das Nações Unidas – ONU instituiu a data, observou, 

devido ao grande número de idosos que sofrem violência no mundo. Existem 

sociedades que respeitam as pessoas mais velhas, comentou, mas infelizmente não é 

o caso do Brasil, um país cuja população envelhece a passos largos devido ao 

aumento da longevidade. É necessário orientar e educar os jovens a respeitar mais 

os idosos, indicou, comunicando ter recebido, no dia anterior, a visita da senhora 

Terezinha Torres, professora aposentada da Universidade Federal do Pará – UFPA 

que fez parte do Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa. Inteirou ter ela apresentado 

um documento expondo as situações de violência a que estavam submetidos os 

idosos em Belém, inclusive no transporte coletivo, e estabelecendo que essa 

violência pode ser física, patrimonial, psicológica, sexual, além de negligência e 

abandono. Tais crimes podem ser denunciados na Delegacia dos Direitos da Pessoa 

Idosa, situada em Belém na Rua Dona Tomázia Perdigão, que ainda não era muito 

conhecida, destacou, sendo importante divulgar sua localização. Assumiu depois a 

palavra o vereador Roni Gás e disse ter sido eleito para representar a população de 

Belém. Garantiu estar cumprindo seu papel de vereador, não sendo obrigado a 

concordar com o que outros vereadores pensam, pois deve respeitar as pessoas e a 

população que sofre. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Pela liderança do PL, Pablo Farah avaliou que Belém estava ficando para 

trás no desenvolvimento econômico e que havia na orla da cidade muitos terrenos 

abandonados que poderiam ser aproveitados como espaços recreativos e não apenas 

para construir atacadões. Salientou não se tratar apenas de permitir 

empreendimentos imobiliários, mas de gerar para a sociedade emprego e renda, 

fazendo crescer a receita do município. Discordou da avaliação feita por alguns de 

que, permitida a utilização da orla, Belém perderia espaços com cobertura vegetal, 

afirmando ver cidades como Fortaleza, Aracaju, São Luís e Teresina crescerem 

enquanto Belém permanecia sem crescer. Em aparte, manifestaram-se os vereadores 

Moa Moraes e Fabrício Gama. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da 

Mesa o vereador Bieco. Pela liderança do Governo, Allan Pombo ressaltou que este 

parlamento deve discutir a cidade, o direito à cidade, a geração de emprego e renda 

e os grandes projetos que impactam profundamente a população de Belém. Algumas 

problemáticas foram levantadas, na sessão ordinária anterior, na análise do projeto 

que permite a ocupação imobiliária da orla de nossa capital, continuou sendo uma 

delas a urgente necessidade de geração de emprego e renda. Estamos em uma crise 

nacional, alertou, pois, o país passava por um processo de desindustrialização, havia 

fechamento de empresas e quase quinze milhões de pessoas estavam 

desempregadas, trinta milhões de brasileiros viviam na informalidade e muitos 

jovens não estudavam nem trabalhavam. Medidas para atenuar essa situação 

precisavam ser adotadas e esta Casa tem nisso um papel fundamental, apontou. 

Participou então ter protocolado um projeto de lei referente ao primeiro emprego, 

fortalecendo o Fórum Municipal de Aprendizagem e exigindo que as empresas que 

tenham contrato com o município de Belém cumpram a Lei da Aprendizagem 

(Lei Federal nº10097/2000). Em aparte, manifestou-se o vereador Fábio Souza. Pela 

liderança do Solidariedade, Igor Andrade comentou que muitas empresas fecharam 

durante a pandemia, outras não conseguiram ainda voltar ao desempenho anterior e 

o desemprego, que já era grande antes da Covid-19, acentuou-se ainda mais com o 

impacto da doença em nosso país. Para piorar, brevemente haveria um novo 

aumento na tarifa de energia elétrica devido à redução das chuvas e à consequente 

necessidade de utilização de usinas termoelétricas, podendo ocorrer uma majoração 

de até 20% nas contas de energia. Questionou como os pequenos negócios 

sobreviveriam a essa despesa adicional. Disse não concordar com o aumento da 

tarifa para os consumidores paraenses, pois o Pará é produtor de energia. Fez notar 

estarem mais caros o gás de cozinha, os combustíveis, os alimentos e os itens 

vendidos nos supermercados e que o aumento do custo da energia incidiria sobre o 

preço dos demais produtos. A falência das empresas e dos pequenos negócios vai 

gerar mais desemprego, frisou, mencionando que a busca por vagas de emprego é 

uma das maiores demandas recebidas pelos vereadores neste parlamento. Estando 

em seu segundo mandato de vereador, testemunhou nunca ter visto uma situação 

como a atual, pois o número de desempregados estava muito grande e pessoas com 

nível superior, com formação específica e experiência o procuravam querendo 

trabalhar em qualquer coisa. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro declarou 

sempre assumir o que faz, tendo assim agido mesmo quando foi preso, enquadrado 

na Lei de Segurança Nacional, e julgado por um tribunal militar durante a ditadura, 

embora fosse praxe na época negar tudo, sendo essa então a orientação dos 

advogados de defesa. Esclareceu fazer essa declaração devido aos comentários de 

que teria colocado assessores seus para protestar na sessão ordinária anterior, 

quando houve a discussão do projeto permitindo a ocupação imobiliária da orla de 

Belém. Asseverou não ter organizado a manifestação, embora a tivesse apoiado, e 

que nenhuma das pessoas da comissão que adentrou a CMB para entregar 

documentação ao presidente Zeca Pirão era filiada ao PSOL. Externou ser 

deselegante considerar os participantes do protesto apenas massa de manobra. 

Elogiou o presidente da CMB pelo desprendimento demonstrado ao receber a 

comissão, mesmo tendo opinião diferente em relação ao tema. Disse ter orgulho de 

o PSOL estar inserido em quase todas as lutas sociais e que participaria dos 

protestos contra o governo Bolsonaro, marcados para ocorrer no dia 19 de junho 

vindouro. Assegurou que seus assessores também estariam lá, mas não por terem 

sido mandados a fazer isso e sim por atuarem em movimentos sociais antes mesmo 

de comporem seu gabinete. Findo este pronunciamento, o vereador Miguel 

Rodrigues pediu Questão de Ordem e fez o registro de que, na sessão ordinária do 

dia anterior, uma ex-vereadora deste parlamento circulara pelo plenário distribuindo 

panfletos. Protestou contra o fato, lembrando não ser permitido aos assessores dos 

vereadores sequer transitarem pelo salão. O presidente Bieco, em nome da Mesa, 

reconheceu ter havido um erro e disse que providências seriam tomadas para que 

fatos assim não se repetissem. Pela liderança da Oposição, Josias Higino agradeceu 

por esta Casa ter recebido, no dia anterior, o pastor Samuel Câmara, líder evangélico 

e presidente da Igreja Assembleia de Deus. Agradeceu também ao vereador Igor 

Andrade, vice-líder do Governo neste parlamento, por ajudar no atendimento às suas 

demandas, mesmo sendo liderança da Oposição. Convidou todos os presentes a 

participar da sessão especial, a ser realizada neste salão plenário na próxima sexta-

feira às nove horas, em comemoração ao 110º aniversário da Igreja Assembleia de 

Deus. Agradeceu a todas as pessoas desta Casa – vereadores, assessores e 

funcionários - que manuscreveram um versículo do Novo Testamento, informando 

ter entregado o material à gráfica para ser encadernado. Este Novo Testamento 

manuscrito seria apresentado na sessão especial comemorativa e depois seria levado 

ao Museu Nacional da Assembleia de Deus, cuja inauguração ocorreria no mesmo 

dia, referiu. Em aparte, manifestou-se o vereador Fabrício Gama. Encerrado o 

Horário de Liderança, o presidente solicitou aos demais parlamentares o registro de 

suas presenças no painel eletrônico para verificação de quórum. Neste ínterim, o 

vereador Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem e informou ter sido alterado, 

em reunião do Colégio de Líderes, o prazo para a apresentação de emendas à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, sendo antecipado até o dia vinte e um do mês 

corrente. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Fez-se 

então um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao professor Dario Azevedo, 

atendendo à solicitação do vereador Amaury da APPD, e ao senhor Jairo Reis, 

servidor desta Casa, em atenção ao pedido do vereador Mauro Freitas. Findo este 

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

vereador Igor Andrade pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e 

do interstício aos projetos correspondentes. Posta em votação, esta solicitação foi 

aprovada pela plenária. Em seguida, o vereador Josias Higino pediu Questão de 

Ordem solicitando que se passasse diretamente à Segunda Parte da Ordem do Dia, 

não havendo a discussão e votação dos requerimentos, solicitando que os projetos 

constantes nos processos de números 1142/2021 e 1104/2021 passassem da pauta da 

Primeira Parte para a pauta da Segunda Parte da Ordem do Dia e entrassem em 

discussão, sendo votados em bloco e de forma simbólica, e solicitando também que, 

finda esta votação, a sessão fosse encerrada devido ao falecimento do senhor Jairo 

Reis, servidor deste Poder. Consultadas as lideranças partidárias presentes, não 

houve oposição a estas solicitações e, assim sendo, iniciou-se a Segunda Parte da 

Ordem do Dia. Entraram então em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, os seguintes projetos de lei: projeto que “Concede o Diploma 

Benemérito Evangélico e a Medalha Condecorativa Benemérito Evangélico ao 

pastor Gilberto Marques de Souza”, constante no Processo nº 1142/2021, de autoria 

do vereador Roni Gás; projeto que “Concede o Diploma Celina Martins 

Albuquerque ao pastor Samuel Câmara e post mortem ao pastor Honório Pinto”, 

constante no Processo nº 1104/2021, de autoria do vereador Josias Higino. Na 

discussão, não houve oradores. Fez-se posteriormente a leitura dos projetos e da 

emenda modificativa ao projeto constante no Processo nº 1142/2021. Postos em 

votação, os projetos e a emenda foram aprovados por unanimidade, em bloco e de 

forma simbólica. O presidente Bieco declarou então aprovados os projetos 

constantes nos processos de números 1142/2021 e 1104/2021. Em seguida, encerrou 

a sessão, às dez horas e quinze minutos. Justificaram suas ausências os vereadores 

Altair Brandão, Émerson Sampaio, Augusto Santos, Zeca Pirão, Blenda Quaresma e 

Goleiro Vinícius. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus 

Cavalcante, Mauro Freitas, Moa Moraes, Josias Higino e Pastora Salete, pelo bloco 

PSDB – DEM – Patriota – Cidadania; Miguel Rodrigues, Renan Normando, Túlio 

Neves e Roni Gás, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Juá Belém, pelo Republicanos; 

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

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

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

pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; 

Lulu das Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do 

Barreiro, pelo Avante. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de 

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

Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 16 de junho de 

2021.      

 

    BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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

 


