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                                                                                                                                                              ATO Nº 0881/2021, de 05 de abril 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 nº 

7.502/90, de 20.12.90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio ao servidor ANTONIO 

MAXIMO CARVALHO DE LOUREIRO, pertencente ao Grupo Atendente - Ref. A-P, 

durante o período de 05.04.2021 à 03.06.2021, correspondentes ao 8º Triênio (2004/2007) de 

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

Processo nº436/08. 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 
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atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

        CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art.111, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio ao servidor MARCELO 

ROSSETI PIMENTA, pertencente ao Grupo Nível Médio - Ref. A-P, durante o período de 

05.04.2021 à 03.06.2021, correspondentes ao 10º Triênio (2013/2016) de serviços prestados 

a Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no Processo nº679/18. 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 
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atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

        CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art.111, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio à servidora JACENIRA 

FARIA DA IGREJA, pertencente ao Grupo Nível Superior - Ref. A-P, durante o período de 

05.04.2021 à 03.06.2021, correspondentes a 30(trinta) dias (RESTANTES) da licença prêmio 

referentes ao 7º Triênio (2004/2007) e 30 (trinta) dias referentes ao 8º triênio (2007/2010) de 

serviços prestados a Câmara Municipal de Belém, conforme deferimentos constantes nos 

Processos nº662/08 e 384/19, respectivamente. 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 
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CIDADANIA   MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE (Matheus Cavalcante)Vice-Líder 
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BANCADA PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) - Líder 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) – Vice-Líder 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No vigésimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 

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

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Esta solicitou aos demais parlamentares que 

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

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

inscritos. Fábio Souza notificou ser comemorado nacionalmente nesta data o Dia do 

Feirante. Expressou estar acompanhando novas perspectivas e novos projetos para as 

feiras de Belém, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Economia – Secon. As 

feiras, observou, produzem renda para milhares de famílias, mas atualmente há 

feirantes que trabalham literalmente dentro da vala. A Feira do Produtor, exemplificou, 

abastece outras feiras de Belém, mas ali os feirantes não têm condições de desenvolver 

suas atividades com o mínimo de higiene. As feiras em nossa cidade, continuou, 

possuem banheiros extremamente deficitários, sem condições de receber cadeirantes 

ou pessoas com dificuldade de locomoção. Elas são importantes porque integram 

cadeias produtivas, desde os pequenos e grandes produtores até restaurantes e 

consumidores em geral, destacou. Expressou ter ficado feliz com as medidas que 

estavam sendo adotadas para o setor pela Prefeitura Municipal de Belém – PMB, 

através da Secon, e parabenizou o governador Hélder Barbalho por ter entregado, no 

dia anterior, equipamentos aos feirantes. Informou estar propondo uma sessão especial 

para discutir o tema, enfatizando a necessidade de dar melhores condições de trabalho 

a esses trabalhadores. Em aparte, manifestou-se a vereadora Dona Neves. Subiu 

posteriormente à tribuna o vereador Túlio Neves e noticiou que seria entregue neste 

dia à população, pelo governador Hélder Barbalho, a Escola Estadual Emiliana 

Sarmento, situada no Bairro da Sacramenta, na Avenida Dr. Freitas, esquina com a 

Avenida Marquês de Herval. Frisou o empenho da gestão estadual em melhorar a 

educação, com a reforma e inauguração de mais de setenta escolas em todo o estado. 

Comentou estar definida a realização de uma sessão legislativa itinerante em Outeiro 

(Ilha de Caratateua), faltando apenas estabelecer a data em que ela aconteceria. A 

população de Outeiro clama por atenção após muito tempo sem investimentos e 

políticas públicas, atentou. É preciso reintegrar Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro a Belém, 

pois as pessoas que vivem nesses distritos estão se sentindo desprestigiadas, alertou. 

Aludiu ao teste realizado recentemente pela Secretaria Executiva de Mobilidade 

Urbana de Belém – Semob de uma linha fluvial, quando um trajeto passando pela 

Universidade Federal do Pará – UFPA, pelo Ver-o-Peso, por Icoaraci e indo até 

Outeiro foi percorrido em 25 minutos. Considerou o experimento um sucesso, 

avaliando que a criação dessa linha promoveria maior integração dos distritos a Belém, 

reduzindo o tempo de deslocamento das pessoas e desafogando o trânsito na Avenida 

Augusto Montenegro e na Rodovia Artur Bernardes, rotas de deslocamento das 

pessoas de Outeiro até a capital. Mencionou depois o alagamento dos bairros da 

Pedreira, do Tapanã, da Terra Firme e Curió-Utinga após a chuva excepcionalmente 

intensa do dia anterior, julgando não ser correto culpar o prefeito Edmilson Rodrigues 

por isso, uma vez que ele ainda estava em início de gestão e o problema dos 

alagamentos é crônico e recorrente em nossa cidade. Considerou um sucesso a parceria 

firmada entre o governo estadual e a gestão municipal, pedindo às lideranças do 

Governo nesta Casa que fizessem a conexão entre os vereadores e as secretarias 

municipais, particularmente junto à Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, para 

que as demandas da população trazidas pelos parlamentares fossem atendidas. 

Recordou ter, durante a campanha à vereança, defendido a criação do Hospital do 

Idoso e, uma vez eleito, enviou ofício à PMB solicitando sua construção. Recebeu 

resposta do Gabinete do Prefeito explicando a impossibilidade de construí-lo neste 

momento por não haver recursos previstos para a obra no orçamento atual, inteirou, e 

pôde explicar a situação a seus eleitores. Pediu então que os secretários municipais 

respondessem às solicitações dos vereadores, explicando os motivos para que não 

fossem atendidas, pois isso facilitaria muito a atividade dos vereadores e a relação 

deles com a população. Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. 

Pronunciou-se posteriormente o vereador Josias Higino e apontou que, devido ao jogo 

político, sempre haveria diferença de tratamento da Prefeitura em relação aos 

vereadores. Por esse motivo, pontuou, dificilmente marcaria audiência com algum 

secretário municipal, pois sabia que seria recebido com educação, mas não teria suas 

demandas atendidas por fazer parte da oposição. Assim sendo, prosseguiu, prioriza o 

contato com as lideranças do governo nesta Casa e envia ofícios às secretarias. 

Afirmou que o problema das enchentes em Belém continuará enquanto não for feito 

um trabalho específico para sua erradicação. Em aparte, manifestaram-se os vereadores 

Allan Pombo e Miguel Rodrigues. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o 

Horário de Liderança. Pela liderança do PT, Amaury da APPD parabenizou o vereador 

Túlio Neves pela passagem de seu aniversário. Disse depois ser importantíssima a 

união atual entre as gestões do estado e do município de Belém, construindo-se muito 

mais do que nas gestões anteriores, quando havia divergências. A sobrevivência 

política dos homens públicos e dos partidos decorre da responsabilidade que tenham 

para com a população, opinou. Aventou que em outros municípios paraenses o 

governador Hélder Barbalho tem a mesma atitude e estabelece parcerias com os 

governos municipais vinculados a outros grupos políticos. Julgou correta tal forma de 

proceder, denominando-a a arte de governar, pois o governador não quer inimigos, 

quer parceiros. Trilha-se agora o caminho da paz, o caminho da construção de uma 

nova Belém, ajuizou. Com a ajuda do governador, prosseguiu, nossa cidade avançou 

muito, pois ele tem dado apoio à PMB, compartilhado responsabilidades e propiciado 

as condições para que a Prefeitura possa fazer muito mais do que faria se atuasse 

sozinha. A arte da política é abraçar a todos em uma única direção, sem excluir quem 

quer que seja que estiver construindo junto, ponderou. Com apenas oito meses, a atual 

gestão ainda precisa fazer muito para atingir aquilo que o povo quer, mas, pelo menos, 

não há briga, há diálogo e isso é muito bom para o município de Belém, declarou. Pela 

liderança do PSB, Fábio Souza avaliou ser realmente necessário realizar obras 

estruturantes para resolver o problema dos alagamentos em nossa capital, pois apenas 

desobstruir canais, valas, bueiros e melhorar a pavimentação não são medidas 

suficientes. Os córregos e igarapés, os canais naturais de drenagem da cidade, foram 

eliminados durante o processo de urbanização, recordou, e agora é necessário reavê-

los, postulou, reconstruir as bacias, removendo populações através de programas 

habitacionais, tanto em nível estadual quanto municipal. Relatou ter estado em Outeiro 

e uma comunidade pediu sua ajuda para melhorar a condição de uma rua, mas nela 

havia um córrego. Não se comprometeu porque sabia que a situação jamais seria 

resolvida da maneira como aquelas pessoas desejavam, externou, pois aterraram ou 

tentaram aterrar um pequeno rio, desconsiderando a maré e a força da água que vem 

com a chuva. Ninguém vence a natureza, alertou, pois, um dia ela se sobrepõe a tudo. 

Em relação à Sesan, reputou que falta à secretária Ivanise Gasparim dialogar mais com 

os vereadores e expor as dificuldades financeiras, agir a partir de uma ótica menos 

partidária e atender os parlamentares que comparecem àquela secretaria, pois eles 

muitas vezes esperam por horas e não são recebidos. Falta uma melhor comunicação 

entre a Sesan e os membros desta Casa, retomou, pois se há limitações financeiras isso 

deve ser explicado para que todos possam entender e ajudar. Recordou que este 

parlamento autorizou à PMB a contratação de um empréstimo de quase meio bilhão de 

reais para investimentos em pavimentação asfáltica, saneamento básico e reconstrução 

de prédios públicos. Cabe a esta Casa fiscalizar a aplicação desses recursos, advertiu, 

questionando de que maneira tal fiscalização ocorreria. Disse acreditar em um trabalho 

em conjunto com o Executivo Municipal, mas a secretária Ivanise, reiterou, deve 

dividir com os vereadores as dificuldades que enfrenta para não gerar crescente 

insatisfação entre os membros deste Poder. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – 

Patriota – Cidadania, Mauro Freitas parabenizou também o vereador Túlio Neves pelo 

seu aniversário neste dia. Referiu-se depois à liminar liberando o funcionamento do 

Atacadão Portal e lembrou que, na legislatura anterior, uma emenda de sua autoria 

permitiu sua instalação na orla de Belém. Comunicou depois ter recebido muitas 

ligações de pessoas satisfeitas pela decisão da CMB, na sessão ordinária anterior, de 

manter o veto do ex-prefeito Zenaldo Coutinho, não permitindo que uma rua de nossa 

cidade passasse a se chamar Marielle Franco. Pela liderança da Oposição, Matheus 

Cavalcante criticou a burocracia exigida pela Secretaria Municipal de Saúde – Sesma 

para aplicar a vacina contra a Covid-19 em caso de perda da data marcada para a 

aplicação, exigindo-se a explicação dos motivos para o fato através de e-mail enviado 

àquela secretaria. Criticou também a exigência de procuração, autenticada em cartório, 

para que outra pessoa pudesse receber insulina para pessoas diabéticas nas unidades de 

saúde. Em relação à manutenção por esta Casa do veto impedindo que a cidade tivesse 

uma rua com o nome de Marielle Franco, disse ter recebido críticas e elogios da 

população, mas a grande maioria apoiava seu posicionamento favorável ao veto. Pediu 

depois apoio de seus pares à aprovação de um requerimento de sua autoria solicitando 

o comparecimento da senhora Márcia Mariana Bittencourt Brito, titular da Secretaria 

Municipal de Educação – Semec, perante este parlamento para dar explicações quanto 

a uma nota emitida por aquela secretaria comunicando a não adoção de livros do 

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD na educação infantil em Belém. Em 

aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança do Republicanos, 

Juá Belém parabenizou o partido pelo aniversário de 16 anos neste dia. Destacou como 

bandeiras desta agremiação política a defesa da família, da infância, dos bons 

costumes e da educação de qualidade, promovendo o crescimento da nação. Expressou 

estar muito feliz por fazer parte do partido, estendendo a homenagem a todos que 

também o compõem. Atestou em seguida ficar muito triste ao encaminhar, através de 

ofícios, pedidos em benefício de comunidades, esperando que os problemas sejam 

resolvidos e verificar posteriormente que as pessoas continuam sofrendo, sem terem 

suas demandas atendidas. Externou compreender não ser fácil para o poder público 

municipal atender a todos, pois são muitas as solicitações e os desafios são enormes. 

Entretanto, prosseguiu, o parlamento deve fazer parte dos encaminhamentos adotados, 

pois os vereadores conhecem de perto as dificuldades enfrentadas pela população, 

estão junto às comunidades. Pediu que houvesse respostas às solicitações 

encaminhadas, frisando serem demandas da população que os vereadores levam à 

gestão municipal. Desse modo, a Sesan e as demais secretarias municipais devem dar 

aos parlamentares um tratamento diferenciado e responder, mesmo que não seja 

possível atender aos pedidos deles recebidos, para que eles possam prestar contas às 

comunidades que representam. Pela liderança do PSD, Dona Neves também 

parabenizou o vereador Túlio Neves pela passagem de seu aniversário. Disse ser 

sempre bem atendida pela secretária Ivanise Gasparim e pediu a seus pares um pouco 

de calma, lembrando que a atual gestão tem apenas oito meses de governo. Pela 

liderança do Governo, Allan Pombo referiu ser hoje o Dia Nacional da Educação 

Infantil. Citando Leonel Brizola, disse que a educação é a única forma de emancipar 

de fato o povo brasileiro, asseverando ser uma prioridade no governo do professor 

Edmilson Rodrigues. Elogiou o vereador Josias Higino, apontando ser ele uma 

verdadeira liderança religiosa, pois tem amor no coração e age com humildade e 

simpatia. Assegurou que as ações do governo municipal chegariam a todos os bairros, 
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promovendo benfeitorias, realizando a limpeza e a recuperação de vias públicas, 

fazendo a desobstrução de canais e outros serviços. Encerrado o Horário de Liderança, 

o presidente Bieco pediu aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

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

da Ordem do Dia. Fez-se então a leitura do requerimento do vereador Miguel 

Rodrigues solicitando que fosse incluída nos Anais da Casa a informação de que a 

Semec, por meio do Edital 001/2021, estava ofertando duas vagas para arquivista, em 

ampla concorrência, duas vagas para cadastro de reserva e nenhuma para pessoas com 

deficiência. O requerimento já estava em votação, suspensa anteriormente em duas 

ocasiões, mas o presidente franqueou a palavra ao vereador Miguel Rodrigues para que 

explicasse aos demais parlamentares o seu teor. Findo este pronunciamento, o 

requerimento foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade, com vinte e 

quatro votos favoráveis. Justificou seu voto o vereador Miguel Rodrigues. Fez-se 

posteriormente a leitura do requerimento do vereador Matheus Cavalcante solicitando 

a convocação da secretária municipal de Educação, senhora Márcia Mariana 

Bittencourt Brito, para prestar esclarecimentos quanto à recente nota publicada sobre a 

não adesão a livros didáticos na educação infantil. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Matheus Cavalcante, Josias Higino, Allan Pombo, Pablo Farah, Zeca do 

Barreiro (em aparte, manifestou-se o vereador Allan Pombo), Juá Belém (com aparte 

do vereador Émerson Sampaio) e Matheus Cavalcante (falando pela liderança da 

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

do Dia, foi feita a chamada nominal dos vereadores para a verificação de quórum. 

Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. O presidente anunciou 

então que, de acordo com proposição definida em reunião do Colégio de Líderes, os 

vetos em pauta a projetos de ex-vereadores seriam votados em bloco e de forma 

nominal. Tal proposição foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade pela 

plenária. Entraram a seguir em discussão única e votação, com dispensa de interstício, 

os seguintes vetos: Veto nº 06/2015, veto integral ao Projeto de Lei nº 056/2015 que 

“Torna obrigatório que todos os veículos a serviço da PMB e órgãos municipais sejam 

licenciados no município de Belém”, de autoria do ex-vereador Nehemias Valentim, 

constante no Processo nº 1204/2015; Veto nº 09/2016, veto integral ao Projeto de Lei 

nº 001/2016 que “Institui o Estatuto da Juventude, dispondo sobre os direitos dos 

jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas municipais da juventude e o 

estabelecimento do Sistema Municipal da Juventude”, de autoria do ex-vereador Igor 

Normando, constante no Processo nº 700/2016; Veto nº 11/2016, veto integral ao 

Projeto de Lei nº 009/2016 que “Dispõe sobre os procedimentos a serem seguidos pelo 

órgão competente quanto à inclusão de um cadastro no site da Prefeitura Municipal de 

Belém/Semob dos veículos guinchados e recolhidos em vias públicas”, de autoria do 

ex-vereador Rildo Pessoa, constante no Processo nº 964/16; Veto nº 12/2016, veto 

integral ao Projeto de Lei nº 011/2016, que “Dispõe sobre os procedimentos a serem 

seguidos pelo órgão competente quanto à remoção ou apreensão de veículos que se 

encontram nas vias públicas”, de autoria do ex-vereador Rildo Pessoa, constante no 

Processo nº 965/2016; Veto nº 18/2016, veto integral ao Projeto de Lei nº 066/2016 

que “Determina que o conjunto de brinquedos e demais atrações existentes em parques 

de diversões, buffets infantis, circos e assemelhados em funcionamento no município 

tenham fixadas, em local visível para o público, placas informativas com dados sobre 

manutenção, vistoria técnica e eventuais riscos na utilização desses aparelhos”, de 

autoria da ex-vereadora Meg, constante no Processo nº 001/2017; Veto nº 02/2017, 

veto parcial ao §3º do art. 1º do Projeto de Lei nº 075/2016 que “Dispõe sobre a coleta 

de medicamentos vencidos ou não utilizados por pontos de venda de medicamentos 

instalados no município de Belém”, de autoria do ex-vereador Paulo Bengtson, 

constante no Processo nº 119/17; Veto nº 04/2017, veto integral ao Projeto de Lei nº 

004/2017 que “Dispõe sobre o incentivo direcionado a empresas que financiarem 

pontos de internet wi-fi grátis”, de autoria do ex-vereador Igor Normando, constante no 

Processo nº 903/2017; Veto nº 13/2017, veto integral ao Projeto de Lei nº 079/2017 

que “Dispõe sobre a inclusão da tipagem sanguínea e do fator RH nas carteiras de 

estudantes das redes públicas e privadas de ensino do município de Belém”, de autoria 

do ex-vereador Nílton Neves, constante no Processo nº 2638/17; Veto nº 03/2018, veto 

parcial ao art. 2º e ao parágrafo único do art. 3º do Projeto de Lei nº 07/2018 que 

“Determina a limpeza imediata nas ruas de Belém, após a realização de maratonas, 

corridas, circuitos e afins”, de autoria do ex-vereador Henrique Soares, constante no 

Processo nº 644/2018; Veto nº 07/2018, veto parcial ao art. 5º do Projeto de Lei nº 

044/2018 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e similares 

fornecerem, sempre que solicitada, comanda individual que permita o controle do 

consumo pelos clientes”, de autoria da ex-vereadora Simone Kahwage, constante no 

Processo nº 1163/2018; Veto nº 08/2018, veto parcial à alínea ‘a’ do inc. VII do art. 30 

do Projeto de Lei nº 039/2018 que “Adita o inciso VII ao art. 30 da Lei nº 7055, de 30 

de dezembro de 1977 – ‘Código de Posturas do Município de Belém’, que dispõe 

contra o acusador de pichação, postes, árvores, abrigos de paradas de coletivos, placas 

de sinalização ou qualquer lugar de uso público no Município de Belém”, de autoria do 

ex-vereador Sargento Silvano, constante no Processo nº 1220/2018; Veto nº 09/2018, 

veto integral ao Projeto de Lei nº 041/2018 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

farmácias ou drogarias estabelecidas no município de Belém a disponibilizarem 

bebedouro, em local visível e acessível para atenderem aos clientes”, de autoria do ex-

vereador Marciel Manão, constante no Processo nº 1217/2018; Veto nº 02/2019, veto 

integral ao Projeto de Lei nº 087/2018 que “Obriga os revendedores varejistas de 

combustíveis automotivos ao uso de equipamento medidor do fornecimento de 

combustível automotivo da bomba abastecedora”, de autoria do ex-vereador Sargento 

Silvano, constante no Processo nº 174/2019; Veto nº 04/2019, veto integral ao Projeto 

de Lei nº 010/2019 que “Regulamenta, no âmbito do município de Belém, a proibição 

da produção e comercialização de pneus frisados (conforme a Lei nº 9.405, de 23 de 

setembro de 1997, que Institui o Código de Trânsito Brasileiro)”, de autoria do ex-

vereador Marciel Manão, constante no Processo nº 831/2019; Veto nº 08/2019, veto 

integral ao Projeto de Lei nº 070/2019 que “Institui o Sistema Municipal denominado 

"A Mulher na Política" dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher 

na atividade política no âmbito do município de Belém”, de autoria da ex-vereadora 

Simone Kahwage, constante no Processo nº 1893/2019; Veto nº 09/2019, veto integral 

ao Projeto de Lei nº 071/2019 que “Determina que os números de instalações 

sanitárias nos estádios de futebol e ginásios do município de Belém sejam de, no 

mínimo, 50% de suas vagas direcionadas ao público feminino”, de autoria da ex-

vereadora Simone Kahwage, constante no Processo nº 1894/2019; Veto nº 01/2020, 

veto integral ao Projeto de Lei nº 117/2019 que “Altera a Lei nº 9.314, de 02 de agosto 

de 2017, que ‘Cria o Sistema Cicloviário do município de Belém’”, de autoria do ex-

vereador Elenílson Santos, constante no Processo nº 073/2020; Veto nº 02/2020, veto 

integral ao Projeto de Lei nº 008/2020 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

restaurantes, bares, lanchonetes e similares, localizados no município de Belém, 

disponibilizarem produtos dietéticos aos consumidores que não podem usar açúcar 

comum”, de autoria do ex-vereador Professor Elias, constante no Processo nº 

561/2020; Veto nº 06/2020, veto integral ao Projeto de Lei nº 035/2020 que “Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento de distribuição de 

energia elétrica e telefonia instalado no município de Belém”, de autoria do ex-

vereador Toré Lima, constante no Processo nº 1055/2020; Veto nº 11/2020, veto 

integral ao Projeto de Lei nº 066/2020 que “Denomina de Travessa Antenor Vital 

Cantanhede a atual Travessa Souza Franco, localizada no Distrito de Icoaraci”, de 

autoria do ex-vereador Marciel Manão, constante no Processo nº 051/2021; Veto nº 

13/2020, veto integral ao Projeto de Lei nº 067/2020 que “Denomina de ‘Avenida da 

Restauração’ a atual Estrada do Bagé, no trecho entre Av. Centenário e a Rua Ajax de 

Oliveira, considerando o prolongamento da Rua do Bagé, entre a Rua São Bento e a 

interseção da Rua Yamada, no bairro do Bengui”, de autoria do ex-vereador Rildo 

Pessoa, constante no Processo nº 049/2021; Veto nº 19/2020, veto integral ao Projeto 

de Lei nº 100/2020 que “Insere os artigos 22-A, 22-B, 22-C, 22-D e 22-E à Lei 

Ordinária Municipal nº 8.909/12, de 29 de março de 2012 (Plano Municipal de 

Arborização Urbana de Belém), e institui o Programa de Aproveitamento de Madeiras 

de Podas de Árvores – PAMPA”, de autoria da ex-vereadora Simone Kahwage, 

constante no Processo nº 044/2021; Veto nº 21/2020, veto integral ao Projeto de Lei nº 

101/2020, que “Institui a Semana Municipal da Beleza na cidade de Belém-PA”, de 

autoria da ex-vereadora Simone Kahwage, constante no Processo nº 042/2021. Postos 

em votação, os vetos foram mantidos por unanimidade, em bloco, com vinte e quatro 

votos favoráveis. O presidente declarou então mantidos os vetos anteriormente 

enumerados e, em seguida, encerrou a sessão, às onze horas e sete minutos. 

Justificaram suas ausências os vereadores John Wayne, Blenda Quaresma, Zeca Pirão, 

Bia Caminha, Fernando Carneiro, Lívia Duarte, Renan Normando e Moa Moraes. 

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

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

Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Túlio Neves e Roni Gás, pelo bloco 

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

Republicanos; Neném Albuquerque, pelo MDB; Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; 

Bieco e Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo PSB; 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; 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 25 de agosto de 2021.      

 

ENF. NAZARÉ LIMA 

Presidente 

            RENAN NORMANDO                                             AMAURY DA APPD 

1º Secretário                                                               2ª Secretário 

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

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

  

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

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

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

Enfermeira Nazaré Lima. Esta solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

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

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

Lívia Duarte aludiu ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da tese do Marco 

Temporal, segundo a qual somente teriam direito ao reconhecimento legal de suas 

terras os povos originários que as ocupassem fisicamente em 05 de outubro de 1988, 

dia da promulgação da atual Constituição Federal. A aprovação do Marco Temporal 

aprofundaria ainda mais a miséria, a degradação e o assassinato dos povos indígenas e 

não é aceitável, advertiu. Reportou-se depois à extração ilegal de ouro no estado do 

Pará, noticiada em longa reportagem televisiva no dia anterior, mostrando áreas da 

Amazônia degradadas devido à atividade. Os trabalhadores que a realizam ganham 

muito pouco, passam fome, são explorados, tornando-se vítimas da escravidão por 

dívidas, alertou. Por outro lado, continuou, há grandes empresas envolvidas gerando 

esquemas poderosos, aliciando e corrompendo muitas pessoas. A este respeito, citou o 

caso do vereador Fabiano Hermes Aguiar - do partido Patriota, presidente da Câmara 

Municipal de Cumaru do Norte - preso ao dificultar a chegada da Polícia Federal a um 

garimpo ilegal. A extração ilegal de ouro ocorre em terras indígenas, indicou, e o 

maior garimpo clandestino do Pará está em uma reserva caiapó. O Pará é o estado 

brasileiro onde há maior número de garimpos, mas 70% deles são ilegais e situam-se 

em terras indígenas, complementou. Defendeu a investigação séria para se chegar às 

pessoas responsáveis por essa atividade criminosa, os financiadores detentores do 

grande capital investido nas máquinas caríssimas utilizadas e aqueles que legalizam o 

ouro obtido de forma ilícita. Em aparte, manifestou-se o vereador Fernando Carneiro. 

Subiu à tribuna posteriormente o vereador Miguel Rodrigues e pediu que houvesse 

maior respeito entre os vereadores para que se mantivesse unida a base de apoio ao 

prefeito Edmilson Rodrigues nesta Casa. Criticou a postura adotada pelos 

parlamentares do PSOL nas redes sociais, avaliando que se consideravam os corretos, 

como se os outros fossem todos errados. Pediu aos vereadores que atuassem nas 
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comunidades e mostrassem trabalho, fazendo o que pudessem. Mencionou o não 

atendimento de suas solicitações pela Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, 

relatando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades no Bairro do Barreiro, onde 

morava havia 51 anos. Disse ter vergonha ao sair de casa, pois, como vereador, não 

conseguira sequer que fosse feita a desobstrução de uma rua. Comunicou que enviaria 

ofícios à Sesan ainda neste dia reiterando todos os pedidos feitos anteriormente. 

Assumiu a palavra em seguida o vereador Fernando Carneiro e fez referência ao 

Congresso Estadual do PSOL, realizado no domingo anterior, reunindo mais de 4800 

filiados e filiadas. Expressou ser um partido vivo, com diversas correntes e opiniões 

internas, não existindo figuras públicas que detivessem o controle. As várias 

tendências organizavam-se a partir de concepções políticas e ideológicas, ocorrendo 

naturalmente embates entre elas a cada congresso realizado, adicionou. O processo 

interno de debates no PSOL é muito vivo, prosseguiu, e isso dá ao partido sua força 

militante. Não tendo grandes aportes financeiros, a força de mobilização partidária e 

sua atuação social advinham de sua militância, apontou. Nos congressos, com o 

acirramento das diferenças, sempre ocorriam “exageros”, comentou, esclarecendo não 

estar pedindo desculpas, mas explicando ser um fato natural, que já acontecera antes e 

voltaria a acontecer. Avaliava ser esse um processo importante para a manutenção das 

diferenças no interior do PSOL, destacando ter sempre respeitado as diferenças 

políticas neste parlamento, nunca fazendo ofensas pessoais a seus pares. O respeito às 

diferenças políticas é desenvolvido através do processo interno de debates que ocorre 

nos congressos do PSOL, onde as teses são acaloradamente discutidas, pois não há a 

imposição da vontade de caciques ou de lideranças partidárias, explicitou. Retomou 

posteriormente o tema do julgamento da tese do Marco Temporal pelo STF e inteirou 

ser um consenso entre os especialistas que a manutenção das terras indígenas não faz 

bem somente aos povos originários, mas também é benéfica à Amazônia, ao Brasil e 

ao mundo. As reservas indígenas servem como proteção ambiental e contribuem para a 

manutenção do equilíbrio ecológico, referiu. Classificou a tese do Marco Temporal 

como um ataque coordenado à manutenção das reservas indígenas, constituindo, 

portanto, um ataque à vida. Representantes de diversas etnias indígenas reuniram-se e 

acamparam em Brasília, opondo-se à sua aprovação pelo STF, notificou. A tese do 

Marco Temporal é inconstitucional, declarou, pois, a Constituição Federal não 

estabelece que as terras indígenas demarcáveis sejam apenas aquelas fisicamente 

ocupadas por esses povos originários até 1988, ano de sua promulgação. A presença 

deles em Brasília - mais de seis mil pessoas, constituindo o maior acampamento 

indígena já registrado - levou o ministro Edson Fachin a votar contrariamente ao 

Marco Temporal, mas a pressão do agronegócio levou à interrupção do julgamento. 

Assumiu a palavra o vereador Fabrício Gama e pediu que houvesse mais respeito no 

tratamento entre os grupos políticos e ressaltou a importância do apoio dado pelo 

governador Hélder Barbalho à gestão municipal de Belém. Encerrado o Horário do 

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

– Patriota – Cidadania, Fabrício Gama afirmou que o STF governa o país e, assim, 

iniciou uma campanha para que os ministros do tribunal tivessem um mandato de oito 

anos. Enumerou depois algumas vantagens do cargo: altos salários, auxílio paletó e 

auxílio funeral. Além disso, cada ministro tem muitos funcionários em seu gabinete, 

gerando alto custo para o estado, aditou. Pela liderança do PSB, Fábio Souza reportou 

ter estado na Vila Caripunas, no Bairro do Jurunas, descrevendo-a como um lugar em 

que há muita pobreza. Noticiou que a concessionária Equatorial Energia instalou ali 

postes sem avaliar o terreno e, com a instalação dos cabos elétricos, eles agora estavam 

tombando. A empresa atua de forma autoritária, não consultou os moradores e age 

como se eles não tivessem direitos, denunciou. Foram instalados medidores de 

consumo de energia, que ainda não estavam funcionando, mas, estranhamente, já 

chegaram contas no valor de quatrocentos reais para pessoas que vivem em um espaço 

de dez metros quadrados e possuem apenas um ventilador. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Miguel Rodrigues. Durante este pronunciamento, assumiu a presidência da 

Mesa o vereador Bieco. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima repercutiu a 

morte do pedreiro Antônio Evanildo Queiroz, que trabalhava com a esposa fazendo o 

piso de sua casa, no Bairro do Tapanã, quando a residência foi invadida por policiais 

militares sob a alegação de que procuravam drogas. O pedreiro foi agredido e não 

resistiu aos ataques, completou. Pediu ao secretário estadual de Segurança Pública, 

senhor Ualame Machado, que o caso fosse apurado e se fizesse justiça, pois 

arbitrariedades, truculência e tortura são inaceitáveis. Registrou depois que 30 de 

agosto é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla e o título 

honorífico de honra ao mérito seria dado à Associação de Apoio aos Portadores de 

Esclerose Múltipla do Pará e ao neurologista Hideraldo Luis Souza Cabeça pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Belém no que se referia ao controle, à 

prevenção e à discussão da esclerose múltipla. Em aparte, manifestou-se a vereadora 

Lívia Duarte. Pela liderança da Oposição, Josias Higino informou sobre a realização, 

pela Sesan, de operação tapa buraco na Rua Napoleão Laureano, no Bairro do Guamá, 

localidade por onde sempre transita. Salientou que, mesmo sendo vice-líder da 

Oposição à gestão municipal nesta Casa, reconhece quando o trabalho é realizado. 

Disse depois entender que o PSOL, assim como o PT, é formado por várias tendências. 

Pediu ao vereador Fernando Carneiro, entretanto, mais comedimento nas expressões 

utilizadas em referência a outros grupos políticos. Postulou que o prefeito Edmílson 

Rodrigues somente se elegeu devido ao apoio recebido do governador Hélder 

Barbalho, pois a força do MDB virou a situação, mas se isso não tivesse ocorrido o 

prefeito de Belém seria Everaldo Eguchi. Pela liderança do bloco PP – Podemos – 

Pros, Émerson Sampaio recordou que, por três eleições consecutivas, a militância do 

PSOL levou Edmilson Rodrigues ao segundo turno da eleição para prefeito de Belém, 

mas não conseguiu elegê-lo. A vitória veio somente neste último pleito com o apoio do 

governador Hélder Barbalho, mas parecia não haver reconhecimento disso pelos 

membros do partido, ajuizou. Pediu respeito à democracia, respeitando-se os políticos 

eleitos pelo voto popular ao invés de plantar a discórdia. Sobrelevou ser necessário 

fazer acordos para ganhar eleições e estabelecer parcerias para fazer um bom governo, 

não havendo em verdade partidos independentes. Atualmente, prosseguiu, somente é 

possível realizar uma boa gestão em Belém com o apoio do governo estadual, pois o 

governador Hélder Barbalho não leva em conta ideologias, bandeiras ou siglas 

partidárias, preocupando-se apenas com o bem estar da população. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Miguel Rodrigues e Igor Andrade. Encerrado o Horário 

de Liderança, o presidente Bieco pediu aos demais parlamentares que fizessem o 

registro de suas presenças para a verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se a 

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

pauta nesta parte da sessão e o vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem 

solicitando a dispensa da leitura e do interstício aos projetos correspondentes. Posta em 

votação, tal solicitação foi aprovada pela plenária. Em seguida, o presidente encerrou a 

sessão, às dez horas e quatro minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Altair 

Brandão, Amaury da APPD, Augusto Santos, Gleisson Silva, Blenda Quaresma, Lulu 

das Comunidades, Neném Albuquerque, Pablo Farah, Renan Normando e Zeca Pirão. 

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, Túlio Neves e Roni Gás, 

pelo bloco PP – Podemos – Pros; Goleiro Vinícius e Juá Belém, pelo Republicanos; 

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

pelo PSOL; Bieco, pelo PL; Fábio Souza, pelo PSB; Bia Caminha, pelo PT; Allan 

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

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

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

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

Palácio Augusto Meira Filho, dia 30 de agosto de 2021.      

  

ENF. NAZARÉ LIMA 

Presidente 

            RENAN NORMANDO                                             AMAURY DA APPD 

1º Secretário                                                               2ª Secretário 

 

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

 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No trigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, 

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

vereador Zeca Pirão. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro 

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

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

Barreiro agradeceu à agente distrital de Mosqueiro, senhora Vanessa Egla Rocha do 

Nascimento, o rápido atendimento à sua solicitação de limpeza e capinação na área do 

Sucuri. Pediu que a próxima sessão itinerante desta Casa fosse realizada no Distrito de 

Outeiro (Ilha de Caratateua), informando ser uma das regiões de Belém com os 

menores índices de saneamento básico. Apesar de ser um destino de veraneio e lazer 

da população de Belém, acrescentou, a localidade não possui infraestrutura para 

receber turistas. Na sessão ali realizada poderiam ser deliberadas ações para minorar os 

problemas e melhorar a qualidade de vida da população da ilha, ponderou. Pediu às 

lideranças do governo na Casa que articulassem o comparecimento a essa sessão dos 

gestores do Centro de Referência de Assistência Social – Cras e do programa 

Estratégia Saúde da Família naquela localidade. Agradeceu ao governador Hélder 

Barbalho a atuação em prol de Outeiro e Mosqueiro. Em aparte, manifestaram-se os 

vereadores Igor Andrade e Zeca Pirão. Findo este pronunciamento, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Amaury da APPD. Subiu então à tribuna o vereador 

Zeca Pirão e anunciou que uma sessão legislativa itinerante seria realizada em Outeiro 

no final do mês de setembro que se iniciava. Nessa sessão, continuou, seria elaborada 

uma agenda mínima, como ocorrera em Mosqueiro, contemplando as principais 

demandas da população da ilha. Expressou ficar feliz, como vereador da base do 

governo, por sentir que o governo estava presente, atuando nas ruas. Reportou não ter 

parado de trabalhar desde o final das últimas eleições, exceção feita a um curto período 

de vinte dias, no final do ano anterior e começo deste ano. Relatou ter visitado as ruas 

em Belém onde obras seriam realizadas, conforme fora acertado havia dois anos, e 

presenciado os trabalhos. Expressou não haver dinheiro que pagasse a satisfação de 

acompanhar a transformação de uma via lamacenta em uma rua pavimentada, equipada 

com meio fio, iluminação e sistema de drenagem. Esclareceu que a implantação da 

iluminação pública cabia à Prefeitura Municipal de Belém – PMB e não ao governo 

estadual, elogiando a PMB por fazer bem seu papel. Em Mosqueiro e Outeiro, aditou, 

as obras estavam sendo realizadas exclusivamente pelo governo do estado e os agentes 

distritais cuidavam da limpeza das ruas adjacentes e transversais, que não estavam 

sendo contempladas. Esses empreendimentos melhoravam significativamente a vida 

das pessoas, observou, testemunhando que, ao sair às ruas, em todos os lugares da 

cidade o governador era muito benquisto, não havendo reclamações quanto à sua 

gestão. Havia pedidos devido aos problemas enfrentados por algumas comunidades, 

como ocorria em Mosqueiro em relação à falta de água e, quanto a isso, o governador 

disponibilizara quase oito milhões de reais em recursos para a construção de poços e 

melhorias na rede que serve a ilha, acrescentou. A CMB, com a realização da sessão 

legislativa itinerante, iria a Outeiro e tomaria conhecimento das necessidades da 

comunidade ali residente, apontou. Frisou não incluir entre estas demandas a 

recuperação e estruturação das ruas, pois neste quesito Outeiro era um distrito 

abandonado, em todos os aspectos. O transporte público na ilha era um caos, o 

saneamento era um caos, a saúde pública era um caos, classificou, ressaltando, porém, 

que os vereadores da CMB tinham força para conjuntamente melhorar a vida dos 

moradores. Posteriormente, seriam realizadas sessões em Cotijuba e Icoaraci, 

encontros com a população desses distritos para conversar com todas as pessoas. Esta 

Casa é aberta à população, salientou, a todas as entidades, não sendo proibida a entrada 

a ninguém. Houve problemas causados pela pandemia, admitiu, mas a situação 

atualmente estava sob controle e tornara-se possível receber o povo. Os vereadores 

deviam se dedicar à população, alertou, porque as pessoas estavam passando fome. 

Defendeu a instalação na orla de Belém de empreendimentos para gerar emprego e 

renda, argumentando haver atualmente tecnologia capaz de reduzir os impactos 
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ambientais dessa ocupação. Findo este pronunciamento, o vereador Gleisson Silva 

assumiu a presidência da Mesa. Manifestou-se então o vereador Amaury da APPD e 

comentou sobre o projeto de lei, de autoria da PMB, permitindo a bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares ocupar as calçadas no exercício de suas atividades. 

Expressou não concordar com a iniciativa da PMB porque a acessibilidade sempre foi 

bandeira do movimento das pessoas com deficiência e não havia no projeto a 

delimitação adequada do espaço que poderia ser ocupado pelos estabelecimentos. 

Repercutiu estudo divulgado pela organização Mobilize Brasil, em São Paulo, 

mostrando que Belém, dentre as 27 capitais brasileiras, oferecia as piores condições 

para o deslocamento de pedestres e cadeirantes, incluindo vários itens além da situação 

das calçadas. Avaliou não ser verdadeira a informação, divulgada pela PMB, de que 

haveria 60 quilômetros de calçadas acessíveis na cidade. Fazer parte da base de apoio 

do Governo nesta Casa, expressou, não significava concordar com tudo que fosse 

proposto pela gestão municipal, pois jamais atuaria contrariamente aos interesses do 

segmento que representava neste parlamento havia cinco mandatos. Notificou que o 

movimento das pessoas com deficiência abriria uma grande frente para a retirada do 

projeto da pauta porque sua efetivação dificultaria a vida não apenas das pessoas com 

deficiência, também prejudicaria os idosos, os obesos, as gestantes e todas as pessoas 

que tivessem alguma dificuldade de mobilidade. Considerou ser uma iniciativa infeliz 

do Executivo Municipal, pois tinha uma natureza excludente, defendendo que fosse 

retirado de pauta e modificado, fazendo-se as adequações necessárias. Encerrado o 

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

Farah parabenizou os nutricionistas na data de hoje, quando se comemora o Dia do 

Nutricionista, profissional importante por cuidar da saúde alimentar, embora muitos 

brasileiros estivessem vivendo em situação de insegurança alimentar. Destacou o alto 

custo da cesta básica e a grande quantidade de pessoas passando fome no país. O povo 

precisa de emprego e renda, precisa de comida, ressaltou, manifestando apoio à 

ocupação da orla de Belém por empreendimentos que criassem vagas de trabalho em 

nossa cidade. O impacto positivo da vacinação contra a Covid-19 tornava-se 

perceptível, comemorou, havendo a liberação de alguns eventos esportivos. Solicitou à 

Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer – Sejel a retomada dos eventos esportivos de 

corridas de rua, criando-se uma programação para o segundo semestre deste ano, e 

sugeriu a promoção de provas curtas, limitando-se o número de inscritos e respeitando-

se todas as medidas sanitárias. Em vários municípios do estado, noticiou, as corridas 

estavam acontecendo e devia ser discutido o retorno dessa atividade esportiva em 

nossa capital. Pela liderança do PT, Bia Caminha tratou do tema das mudanças 

climáticas, avaliando que elas são resultado de um modelo de desenvolvimento que 

deu errado, o necrocapitalismo ou o capitalismo da morte, o capitalismo predatório, 

que não defende as cidades, o meio ambiente, as florestas e a Amazônia. Discutir as 

mudanças climáticas, atentou, é falar de solidariedade e do mundo que estamos 

construindo agora para as gerações que virão. Divulgou que seu mandato se incluía 

entre os mandatos comprometidos com o clima, tendo participado desde o período 

eleitoral do processo de formação da agenda climática e de acompanhamento dessa 

agenda no país. Nesse sentido, prosseguiu, apresentou um plano de mitigação das 

mudanças climáticas em nosso município, projeto ora em trâmite nesta Casa, 

esperando que fosse apreciado e aprovado por seus pares. Sobrelevou a importância da 

criação de uma política de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, pois se 

previa a intensificação de eventos climáticos atingindo, sobretudo, as pessoas mais 

pobres. Opinou depois que a aprovação do Marco Temporal, em julgamento pelo 

Supremo Tribunal Federal – STF, ameaçaria as terras indígenas e também a vida das 

populações originais de nossa nação. Fez notar que as áreas mais preservadas de nosso 

planeta são aquelas ocupadas por populações indígenas. Pela liderança do bloco PSDB 

– DEM – Patriota – Cidadania, Fabrício Gama contou ter visitado Ananindeua, no dia 

anterior, surpreendendo-se com a excelente gestão desenvolvida pelo prefeito Daniel 

Santos, pois ele fizera modificações na máquina pública, tornando-a mais eficaz e ágil 

no atendimento à população.  Desse modo, ajuizou, sucedera dignamente outro grande 

prefeito daquele município, Manoel Pioneiro, que tornara Ananindeua uma cidade 

muito melhor. Inteirou ser amigo de Pioneiro havia mais de trinta anos, sendo ele 

padrinho de seu casamento. Agradeceu a Daniel Santos a oportunidade de realizar uma 

caminhada em Ananindeua, apesar de ser vereador de Belém. Notificou em seguida ter 

participado da inauguração da Praça Sra. Adelaide Farias da Silva, no Bairro de 

Fátima, em companhia do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Testificou ter sido 

bem tratado pela equipe do prefeito, apesar de ser oposição ao governo municipal 

nesta Casa, sendo reconhecido publicamente por Edmilson que a mudança de nome do 

logradouro (que antes se chamava Praça Lameira Bittencourt) ocorrera através de um 

projeto de lei de sua iniciativa aprovado neste parlamento e a revitalização do espaço 

devia-se a uma emenda de sua autoria. Garantiu que faria sempre uma oposição 

responsável, criticando o que considerasse errado, mas votando favoravelmente às 

iniciativas da PMB que beneficiassem a população de Belém. Pela liderança da 

Oposição, Matheus Cavalcante retomou o tema da pouca acessibilidade oferecida pelas 

calçadas em nossa cidade, expondo que, dentre as 27 capitais brasileiras, Belém era a 

segunda pior neste quesito. Reconheceu que a atual gestão municipal não criara tal 

situação, pois ela resultara de erros cometidos e da falta de prioridade ao longo de 

anos. Em São Paulo, referiu, bares e restaurantes estavam entre os principais 

prejudicados pelas restrições impostas devido à pandemia e já sofriam as 

consequências da crise econômica que atingira o país. Adotou-se ali então a prática de 

ocupar as calçadas em alguns dias, sobretudo finais de semana, e geralmente durante a 

noite, completou. Sugeriu a adoção dessa medida em Belém, explicitando não se tratar 

de ocupação indevida dessas áreas pelo empresariado, mas de dar viabilidade 

econômica a muitos negócios - bares, restaurantes e similares, parte do setor de 

serviços que mais emprega em nossa capital. Havia também a arrecadação de tributos 

gerada pela atividade, sublinhou, pois bares e restaurantes constituem os principais 

contribuintes do Imposto Sobre Serviços – ISS em nossa cidade. Acentuou a 

importância do projeto da PMB versando sobre o tema, pois não se tratava de 

privatizar as calçadas, mas de disponibilizá-las para que bares e restaurantes 

prestassem seus serviços em momento determinado e em partes do calçamento 

também determinadas. Isso promoveria a urbanização da cidade, fazendo com que as 

pessoas ocupassem espaços que são delas, favorecendo inclusive o comércio 

ambulante, argumentou. Externou que, apesar de fazer parte da oposição, confiava 

muito no trabalho da Prefeitura de Belém, tendo a certeza de que não agiriam 

irresponsavelmente de forma a inviabilizar o trânsito de pessoas em nossas vias, 

sobretudo as portadoras de deficiência. Propôs que parte do tributo arrecadado fosse 

destinada à recuperação das calçadas da cidade. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Fábio Souza. Pela liderança do PSB, Fábio Souza indicou ser necessário reconstruir 

imediatamente as condições para o retorno às aulas presenciais com segurança e, 

acima de tudo, estabelecer uma ponte sólida entre os dois anos que os alunos ficaram 

trancados em casa tendo aulas virtuais. Os brasileiros não são acostumados a aulas 

remotas, diferentemente de outros povos, advertiu. Tudo foi muito novo e a 

dificuldade foi grande, sobretudo para os discentes de baixa renda, que não tinham 

acesso a um bom sinal de internet, reputou. Sendo assim, preconizou, é fundamental 

construir novas políticas educacionais para recuperar o tempo perdido e conectar 

novamente os alunos às aulas presenciais. Nestes dois anos de pandemia, julgou, 

muitos deles foram extremamente afetados e isso faria com que essas crianças e 

adolescentes tivessem futuramente lapsos educacionais graves, ficando prejudicados 

para toda a vida. As escolas deveriam trabalhar de maneira lúdica, utilizando 

pedagogos e psicólogos para retomar a atividade educacional com qualidade, 

aconselhou. Participou que brevemente faria uma visita à secretária municipal de 

Educação, senhora Márcia Mariana Bittencourt Brito, para entender como essa 

transição ocorreria. Pela liderança do Avante, Zeca do Barreiro agradeceu ao 

presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, e a todos os vereadores pela futura 

realização de uma sessão legislativa itinerante no Distrito de Outeiro. Encerrado o 

Horário de Liderança, o presidente Gleisson Silva pediu aos demais parlamentares que 

fizessem o registro de suas presenças para a verificação de quórum. Havendo quórum, 

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi então colocada em votação e 

aprovada por unanimidade a ata da 36ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão 

Legislativa da 19ª Legislatura. Em seguida, o presidente encerrou a sessão, às dez 

horas e dois minutos, convocando os vereadores a participar de reunião na Sala VIP 

com a secretária municipal de Educação, senhora Márcia Mariana Bittencourt Brito. 

Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, Émerson Sampaio, Enfermeira 

Nazaré Lima, Fernando Carneiro, Lulu das Comunidades, Lívia Duarte, Mauro Freitas, 

Moa Moraes, Neném Albuquerque e Pastora Salete. Estiveram presentes os 

vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante e Josias Higino, pelo bloco PSDB – 

DEM – Patriota – Cidadania; Miguel Rodrigues, Renan Normando, Túlio Neves e 

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

Belém, pelo Republicanos; Blenda Quaresma, John Wayne e Zeca Pirão, pelo MDB; 

Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo PSB; Amaury da APPD e 

Bia Caminha, 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 31 de 

agosto de 2021.      

 

ENF. NAZARÉ LIMA 

Presidente 

            RENAN NORMANDO                                             AMAURY DA APPD 

1º Secretário                                                               2ª Secretário 

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

 

 

 

 

ATO Nº 0943/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, RENAN PEREIRA DA SILVA ocupante do cargo 

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

FILHO, a partir de 30.04.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

  

 

ATO Nº 0944/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 
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comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador AUGUSTO 

SANTOS, a partir de 30.04.2021. 

 

NÍVEL 01 

EUCLIDES DACRUZ SIZO FILHO 

JOSÉ MAURO EPHIMA DE CASTRO 

WELLINGTON AUGUSTO DE ARAÚJO PAMPLONA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0945/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador CLEOSON SOUZA 

(BIECO), a partir de 30.04.2021. 

 

NÍVEL 01 

DAVI DE SOUZA CARDOSO 

LUIZ CELSO DA SILVA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0946/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete da Vereadora BLENDA 

QUARESMA, a partir de 30.04.2021. 

 

NÍVEL 01 

MAYSA ALMEIDA MENDONÇA CARDOSO 

VANDER DA SILVA FERRO 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0947/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, RUBENS DO ROSÁRIO PRESTES ocupante do cargo 

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

SAMPAIO, a partir de 30.04.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0948/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado, do Gabinete do Vereador DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO 

(GOLEIRO VINICIUS), a partir de 30.04.2021. 

 

COORDENADOR DE GABINETE-CMB-DAS-200.3 

DELMA DE NAZARÉ ALMEIDA DA SILVA 

 

SECRETÁRIO LEGISLATIVO 

NÍVEL 01 

GAUBER MAFRA DE OLIVEIRA 

JORGE SOUZA SANTOS 

NÍVEL 03 

ANDREA OLIVEIRA RIPARDO 

NÍVEL 06 

RITA BARBERY DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

NÍVEL 08 

MARCUS VINICIUS MARTINS MENDES 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0949/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, BRENDA CAROLINE MATNI IMBIRIBA ocupante do 

cargo comissionado “Secretário Legislativo” Nível 03, do Gabinete da Vereadora 

LIVIA DUARTE, a partir de 30.04.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

-------------------------------------- 
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ATO Nº 0950/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador LUIS ANTONIO DA 

COSTA PINHEIRO JÚNIOR (LULU DAS COMUNIDADES), a partir de 

30.04.2021. 

NÍVEL 01 

JOSIANE DA SILVA SANTOS 

MANOEL DE SOUZA GOMES 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0951/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, EDILENE DE JESUS RIO BRANCO DE SOUZA ocupante 

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

MATHEUS CAVALCANTE, a partir de 30.04.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0952/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, PAULA NUBIA DA PAZ SILVA ocupante do cargo 

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

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERUQE (NENÉM ALBUQUERQUE), a 

partir de 30.04.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0953/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado, do Gabinete do Vereador PABLO FARAH, a partir de 30.04.2021. 

COORDENADOR DE GABINETE-CMB-DAS-200.3 

RENATO LAURIA JUNIOR 

 

SECRETÁRIO LEGISLATIVO 

NÍVEL 01 

ELDER LUIS DOMONT COSTA 

JORGE RODRIGUES PINTO 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0954/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador RENAN 

NORMANDO, a partir de 30.04.2021. 

 

NÍVEL 01 

RENATA CECILIA LIMA AMORAS 

SILVIA CONSTANCIA DO ROSARIO SILVA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0955/2021, de 30 de abril de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, JUCILEIDE SEABRA DOS SANTOS, ocupante do cargo 

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

NEVES, a partir de 30.04.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de abril de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0455/2021, de 01 de fevereiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que ROSIVALDO DE LIMA COSTA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 
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RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor ROSIVALDO DE LIMA COSTA, 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 01.02.2021.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0456/2021, de 01 de fevereiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que RICHARD CLAYDERMAN SILVA SOZINHO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor RICHARD CLAYDERMAN SILVA SOZINHO, 

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 01.02.2021.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0457/2021, de 01 de fevereiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que NÚBIA CRISTINA CALIXTO DA SILVA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora NÚBIA CRISTINA CALIXTO DA SILVA, 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 01.02.2021.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

  

 

ATO Nº 0458/2021, de 01 de fevereiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que MILTON BEZERRA GOMES NETO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor MILTON BEZERRA GOMES NETO, 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 01.21.2021.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2021.  

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0459/2021, de 01 de fevereiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que IVANDER SOARES MARTINS está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor IVANDER SOARES MARTINS, 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 01.02.2021.  

 

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 0653/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

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

atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO as comemorações da Semana da Pátria. 

 

RESOLVE: 

 

FACULTAR o expediente da Secretaria da Câmara Municipal de Belém, bem 

como suspender os trabalhos legislativos no dia 06.09 (segunda-feira) do corrente 

ano. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 


