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                                                                                                                                                              ATO Nº 0446/2021, de 01 de fevereiro de 2021. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

RESOLVE: 

 

        CONCEDER nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art.111, da Lei 

nº7.502/90, de 20.12.90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio à servidora SAMANDRA 

DE JESUS OLIVEIRA, pertencente ao Grupo Atendente – Ref. A-E, durante o período de 

01.02.2021 à 01.04.2021, correspondente ao 1º Triênio (2015/2018) de serviços prestados à 

Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no Processo nº 239/2018. 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0448/2021, de 01 de fevereiro de 2021. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

RESOLVE: 

 

        CONCEDER nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art.111, da Lei 

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

ALBERTO DA SILVA SOARES, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A-P, durante o 

período de 01.02.2021 à 02.03.2021, correspondente ao11° Triênio (2016/2019) de serviços 

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

0204/2020. 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

    

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

 

 

PORTARIA Nº 0178/2021, de 22 de fevereiro de 2021. 

 

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

delegadas pela Lei nº8.078/2001, de 05.07.01, e  

CONSIDERANDO disposto no Memorando nº 063/2021 

RESOLVE: 

 

        CONCEDER ao servidor ANIVALDO DA CRUZ GROSSI, ocupante do cargo 

comissionado “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”, portador do CPF. nº 

022.787.747-00, suprimento de fundos no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) 

com finalidade para despesas com material de consumo, com período de aplicação de 

30(trinta) dias, observando a classificação orçamentaria abaixo: 

111.01.031.0012.2.091.339030-FR-1001-R$ 1.200,00 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 22 de fevereiro de 2021. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

JOSE WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

Presidente – MDB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) 

1º Vice-Presidente – PL 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – REPUBLICANOS 
 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

1ª Secretária – PSOL 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) 

2º Secretário – PT 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

3º Secretário – PSB 

RENAN CENTENO NORMANDO 

4º Secretário – PODEMOS 

VEREADORES 

 

BLOCO PSDB/DEM/PATRIOTA/CIDADANIA    

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

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

PSDB                MAURO CRISTIANO FREITAS (Mauro Freitas) -Líder Partido 

PSDB                MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO (Moa Moraes) 

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

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

BLOCO PP/PODEMOS/PROS    

PP                JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO (Emerson Sampaio) – Líder 

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

PODEMOS       RENAN CENTENO NORMANDO (Renan Normando) 

PROS                TULIO DIAS DAS NEVES (Tulio Neves) 

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

 

BLOCO REPUBLICANOS/PSD 

REPUBLICANOS GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (Juá Belém) – Líder 

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

REPUBLICANOS DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO (Goleiro Vinicius) 

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

 

 

BANCADA MDB 

BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA (Blenda Quaresma) 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) 

 

 

BANCADA PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) - Líder 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) – Vice-Líder 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

 

BANCADA PL 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) – Vice-Líder 

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

 

BANCADA PSB 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (Fábio Souza) - Líder 

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

 

BANCADA PT 

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (Bia Caminha) – Líder 

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

 

                                                                            BANCADA 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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PORTARIA Nº 0294/2021, de 14 de abril de 2021. 

 

 

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

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

da Câmara Municipal de Belém,  

  

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 0282/21, de 09 de abril de 2021; 

 

RESOLVE:    

 

Art. 1º. CONSTITUIR a Comissão de Recadastramento, consoante dispõe a 

Portaria nº 0282, de 09 de abril de 2021, composta pelos seguintes servidores: 

CARLOS ALBERTO SOEIRO CORAL, matricula nº 137537; OLINDA ESTER 

JATENE, matrícula nº 137642; MARCIVALDO RODRIGUES LIRA, matrícula nº 

1500003; THOMAZ DO CARMO RIBEIRO MALATO, matrícula nº 5006683, 

KHEILA DO SOCORRO HUET DE BARCELA BEZERRA, matrícula nº 5006685; e 

ROSEANE PEREIRA DA LUZ, matrícula nº 5006137. 

 

Art. 2º. A constituição da Comissão que trata o artigo anterior terá validade de 30 

(trinta) dias, contados da data do início do recadastramento, podendo ser prorrogada 

para a conclusão dos correspondentes trabalhos. 

 

Art. 3º. Compete a Comissão proceder ao recadastramento dos servidores 

efetivos da Câmara Municipal de Belém, em conformidade à documentação elencada 

no artigo 4º da Portaria nº 0282, de 09 de abril de 2021, mediante as seguintes 

atribuições: 

 

I - Coordenar o processo de recadastramento, divulgando, orientando e monitorando 

junto à Secretaria da CMB, para eficácia da convocação; 

II - Aferir as informações, conferindo, verificando e atestando a veracidade das 

mesmas, consoante documentação apresentada pelos servidores; 

III - Convocar, quando necessário, o servidor para prestar esclarecimentos referentes às 

informações prestadas; 

 

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 14 de abril de 2021. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

                                                   Presidente 

 

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

 

 
ATO Nº 0799/2020, de 01 de maio de 2020 

 

 

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

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS. 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER anos termos do Art. 117, da Lei 7.502/90, de 20.12.90, trinta (30) dias 

de férias aos servidores deste Poder, a seguir relacionados, a partir de 01.05.2020 à   

30.05.2020, com retorno em 31.05.2020. 

 

 

Servidor/ Cargo Lotação/ Exercício 

Rosivaldo de Lima Costa.         

Secretário Legislativo 

Gab. Ver. MAURO FREITAS 

 2019-2020 

 

  
 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de maio de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

                   1º Secretário 

          Ver. HENRIQUE SOARES 

          2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 1746/2020, de 01 de novembro de 2020 

 

 

 

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.80, § 1º, Inciso III e Art. 81 da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre a 

concessão automática da Adicional de tempo de serviço, devido por triênios de efetivo 

exercício;  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(s) ao Quadro 

EFETIVO, abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 15% (QUINZE POR CENTO) de suas 

respectivas remuneração(ões), a partir de NOVEMBRO/2020. 

 

Nome do servidor                                       Matricula                  Grupo funcional 
DANIEL BARROSO PESSOA MAT.1500016 GAU- Ref. A 
   

01 Servidor listado 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de novembro de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 1747/2020, de 01 de novembro de 2020 

 

 

 

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.80, § 1º, Inciso III e Art. 81 da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre a 

concessão automática da Adicional de tempo de serviço, devido por triênios de efetivo 

exercício;  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(s) ao Quadro 

EFETIVO, abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 30% (TRINTA POR CENTO) de suas 

respectivas remuneração(ões), a partir de NOVEMBRO/2020. 

 

Nome do servidor                                       Matricula                  Grupo funcional 
SAMANDRA DE JESUS OLIVEIRA MAT.1500014 GAT- Ref. A 
   

01 Servidor listado 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de novembro de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 
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ATO Nº 1748/2020, de 01 de novembro de 2020 

 

 

 

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.80, § 1º, Inciso III e Art. 81 da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, 

sobre a concessão automática da Adicional de tempo de serviço, devido por triênios 

de efetivo exercício;  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(s) ao Quadro 

EFETIVO, abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 35% (TRINTA E CINCO POR 

CENTO) de suas respectivas remuneração(ões), a partir de NOVEMBRO/2020. 

 

Nome do servidor                                       Matricula                  Grupo funcional 
MARCOS DAVI PEREIRA PINTO MAT.1500013 GAU- Ref. A 
   

01 Servidor listado 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de novembro de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 1749/2020, de 01 de novembro de 2020 

 

 

 

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.80, § 1º, Inciso XI e Art. 81 da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, 

sobre a concessão automática da Adicional de tempo de serviço, devido por triênios 

de efetivo exercício;  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(s) ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 55% (CINQUENTA E CINCO POR 

CENTO) de suas respectivas remuneração(ões), a partir de NOVEMBRO/2020. 

 

Nome do servidor                                       Matricula                  Grupo funcional 
JACQUELINE FERNANDES OLIVEIRA MAT.129755 GNM- Ref. A 
JOÃO CARLOS DA SILVA CHAVES MAT.129810 GAU- Ref. A 
JORGE LUIZ CASTRO DE CARVALHO MAT.129763 GNM- Ref. A  
PEDRO PAULO DA SILVA CAMPOS MAT.129828 GNS- Ref. A 
RUBEM MORAES PINTO MAT.126101 GNM- Ref. A 
   

05 Servidores listados 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de novembro de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

 

 

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

 

 

 

 

ATA  DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA.  

 

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

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

CMB, sob a presidência do vereador Zeca Pirão. Este solicitou à vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima o registro de presença dos vereadores. Estavam presentes 

os vereadores Enfermeira Nazaré Lima, Zeca Pirão, Fernando Carneiro, Émerson 

Sampaio, Lívia Duarte, Túlio Neves, Roni Gás, Josias Higino, Zeca do Barreiro, 

Fábio Souza, Igor Andrade, Dinelly, Bia Caminha, John Wayne, Augusto Santos, 

Matheus Cavalcante, João Coelho, Juá Belém, Lulu das Comunidades e Dona 

Neves. Em seguida, invocando as bênçãos de Deus, o presidente declarou aberta a 

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

Igor Andrade subiu à tribuna e, após saudar a todos os presentes, parabenizou os 

vereadores e elogiou a postura ética do presidente Zeca Pirão. Lamentou o grande 

número de brasileiros vitimados pela Covid-19, que já passam de 300 mil, sendo 10 

mil deles paraenses. Criticou a demora do governo federal na composição de um 

comitê de crise. Apontou como outro inimigo, além do coronavírus, o presidente da 

República e apelou para a união de todos no combate à pandemia. Parabenizou a 

atuação do governo municipal em parceria com o governo do estado no 

enfrentamento da atual pandemia. Comentou o encontro que teve com o secretário 

municipal de Saúde, senhor Maurício Bezerra, e a coordenadora dos conselheiros 

tutelares de Belém para tratar sobre a possibilidade da inclusão dos conselheiros 

tutelares na lista de prioridade para o recebimento da vacina contra a Covid-19. 

Reiterou a importância da união de todos com o intuito de salvar vidas. Em seguida, 

subiu à tribuna o vereador Fernando Carneiro e lamentou o fato de o Brasil ser o 

país com a maior taxa de média móvel de mortes em decorrência do coronavírus. 

Lembrou aos presentes que, em maio do ano de 1999, o então deputado federal Jair 

Bolsonaro dissera que os problemas do Brasil somente seriam resolvidos com uma 

guerra civil que matasse pelo menos trinta mil pessoas. Lamentou que o presidente 

da República tivesse decuplicado sua meta original e hoje o Brasil colecionasse 

mais de trezentas mil mortes. Por essa razão, apontou o presidente Jair Bolsonaro 

como genocida e assassino. Lamentou, além disso, o corte de verbas destinadas à 

Saúde. Argumentou que, na prática, ao congelar verbas destinadas à saúde pública o 

que se estava fazendo era condenar pessoas à morte. Por fim, criticou a gestão do 

ex-prefeito de Belém Zenaldo Coutinho. Posteriormente, pelo livro de inscrição, 

usou da palavra o vereador Allan Pombo e compartilhou com os demais 

parlamentares o sentimento de que, ao assumir o cargo de vereador, jamais 

imaginara passar por uma situação igual a esta em que o mundo vive. Sugeriu a 

formação de uma comissão para acompanhar a evolução da pandemia e as medidas 

que estavam sendo tomadas para seu enfrentamento. Defendeu o trabalho conjunto 

entre governo federal, estadual e municipal no enfrentamento à doença. Parabenizou 

a Prefeitura Municipal de Belém pela agilidade na elaboração e envio a esta Casa de 

Leis do projeto que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Mencionou tal 

projeto como de vital importância para o desenvolvimento da educação no 

município de Belém. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de 

Liderança. Pela liderança do PSB, Fábio Souza repercutiu com pesar as mais de 

trezentas mil vidas perdidas no Brasil em decorrência da Covid-19. Solicitou mais 

clareza a respeito do plano municipal de vacinação. Queixou-se ao líder do governo, 

Allan Pombo, da falta de diálogo e participação dos vereadores na elaboração e 

execução do plano municipal de vacinação. Em seguida, assumiu a presidência da 

Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré Lima e, pela liderança do MDB, o vereador 

Zeca Pirão subiu à tribuna. Este pediu desculpas aos vereadores Fábio Souza e 

Pablo Farah pelas palavras proferidas por ele durante a sessão ordinária do dia 

anterior. A respeito da preocupação do vereador Fernando Carneiro com uma 

possível falta de doses da vacina, informou que o governo do estado do Pará já 

vinha havia alguns meses negociando a compra de lotes de imunizante. Disse 

acreditar que a mobilização dos governos federal, estadual e municipal resultaria na 

diminuição do número de mortes nos próximos meses. Em aparte, comentou o 

assunto o vereador Fabio Souza. Findo o seu pronunciamento, o vereador Zeca 

Pirão reassumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré 

Lima recordou a ocorrência da primeira onda da pandemia, no ano de 2020. Sendo 

enfermeira e parlamentar, expressou, esteve todo o tempo na linha de frente do 

combate à Covid-19. Criticou a postura do presidente da República no 

enfrentamento à crise sanitária, tendo inclusive menosprezado a gravidade da 

doença. Em aparte, a vereadora Lívia Duarte defendeu o protagonismo e o diálogo 

entre os vereadores e as outras esferas do poder. Ao retomar a palavra, a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima pediu o impeachment do presidente da República, a quem 

chamou de genocida. Em seguida, assumiu a presidência da Mesa o vereador Bieco. 

Na sequência, pela liderança do bloco PSDB - Patriota - Cidadania - Avante, 

Matheus Cavalcante registrou sua profunda tristeza pelas mais de trezentas mil vidas 

perdidas vítimas do Covid-19. Opinou que essa tragédia poderia ter sido evitada se 

houvesse um plano e uma gestão de crise mais eficiente em todos os níveis de 

governo. Propôs aos parlamentares a formulação de uma comissão de saúde a fim de 

convocar os principais representantes de planos de saúde do município de Belém 

para esclarecer a pouca atuação deles durante a pandemia, embora comemorassem 

resultados financeiros em um momento difícil da vida de seus clientes. Denunciou a 

falta de medicamentos necessários ao procedimento de intubação de pacientes nas 

Unidades de Pronto Atendimento.  Na sequência, pela liderança do bloco PP - 

Podemos - Pros, o vereador Émerson Sampaio lamentou as mais de trezentas mil 

mortes causadas pela infecção do coronavírus. Informou que a todo o momento os 

vereadores são solicitados a prestar apoio para a realização de internações ou 

realização de funerais. Apelou ao governo estadual e ao governo municipal para que 

fossem incluídos os conselheiros tutelares na lista de prioridades de vacinação. 

Participou haver um número assustador de conselheiros tutelares, motoristas, 

vigilantes e assistentes administrativos infectados com o coronavírus e que não 

podiam interromper suas atividades. Assinalou ter sido negada pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belém - COMDAC aos 

conselheiros tutelares a realização de atendimento remoto, já que a atividade destes 

profissionais se dá de forma ininterrupta e presencial. Em aparte, comentou o 

assunto o vereador Túlio Neves. Ao retomar a palavra o vereador Émerson Sampaio 

reiterou seu pedido à Secretaria Municipal de Saúde - Sesma e à Secretaria de 

Estado de Saúde Pública – Sespa para inclusão dos conselheiros tutelares na lista de 
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prioridade de vacinação contra a Covid-19. Encerrado o Horário de Liderança, o 

presidente solicitou à primeira-secretária o registro da presença dos vereadores. 

Estavam presentes os vereadores Enfermeira Nazaré Lima, Fernando Carneiro, Igor 

Andrade, Allan Pombo, Roni Gás, Túlio Neves, Miguel Rodrigues, Renan 

Normando, Gleisson, Josias Higino, Moa Moraes, Zeca do Barreiro, Fábio Souza, 

Pablo Farah, Émerson Sampaio, Bieco, John Wayne, Bia Caminha, Dona Neves, 

Pastora Salete, Amaury da APPD, Blenda Quaresma, Altair Brandão, Neném 

Albuquerque, Dinelly, Augusto Santos, Matheus Cavalcante, Juá Belém, João 

Coelho, Lulu das Comunidades e Lívia Duarte. Havendo quórum, teve início a 

Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura do requerimento de urgência 

solicitando que em decorrência da apreciação urgente e da atual situação crítica da 

pandemia que o Processo nº 463/2021 - PMB fosse votado em regime de urgência e 

que passasse da 1ª Parte desta sessão para a 2ª Parte da sessão extraordinária a ser 

realizada no dia 25 de março de 2021 (requerimento de proposição do vereador Zeca 

Pirão). Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida, houve a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação de Leis e da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ao projeto que 

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

Social do Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de 

valorização dos profissionais da Educação - Conselho do Fundo e dá outras 

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

Municipal de Belém. Através de Questão de Ordem, o vereador Fernando Carneiro 

solicitou a dispensa de leitura, interstício e redação final ao referido processo. Posta 

em votação, a proposição foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, o 

presidente Bieco convocou os demais vereadores a se reunirem em sessões 

extraordinárias, em regime de tantas quantas fossem necessárias, a partir do dia 

25/03/2021, a partir das doze horas, no Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt 

para discutir e votar o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal que 

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

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

valorização dos profissionais da Educação - Conselho do Fundo e dá outras 

providências". Em seguida, houve a leitura do requerimento de autoria do vereador 

Lulu das Comunidades solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria 

publicada no Jornal Online, edição de 16/02/2021, intitulada "Maioria do STF 

mantém lei que proíbe o corte de energia durante a pandemia". Posto em votação, o 

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

Posteriormente, foi lido o requerimento de autoria do vereador Émerson Sampaio 

solicitando a realização de uma sessão especial para debater a falta de saneamento 

básico e de urbanização na área da bacia hidrográfica do Mata Fome, que afeta os 

moradores do Bengui, Parque Verde, Pratinha, São Clemente e Tapanã. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Émerson Sampaio (com apartes da vereadora 

Blenda Quaresma e do vereador Miguel Rodrigues) e Dora Neves. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, com vinte e nove votos 

favoráveis. Passou-se depois à leitura do requerimento do vereador Fernando 

Carneiro solicitando a realização de uma sessão especial com o tema "25 anos do 

Comitê Arte pela Vida", em data a ser definida. Encaminharam a votação os 

vereadores Fernando Carneiro, Lívia Duarte, Émerson Sampaio (com aparte dos 

vereadores Pastora Salete, Miguel Rodrigues e Igor Andrade) e Josias Higino. Posto 

em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, com vinte e nove votos 

favoráveis. Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro, Miguel 

Rodrigues, Matheus Cavalcante, Gleisson, Pablo Farah, Josias Higino e Igor 

Andrade. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou à 

primeira-secretária o registro nominal da presença dos parlamentares. Estavam 

presentes os vereadores Enfermeira Nazaré Lima, Bieco, Lívia Duarte, Roni Gás, 

Túlio Neves, Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Zeca do Barreiro, Augusto 

Santos, Igor Andrade, Fábio Souza, Moa Moraes, Pablo Farah, Renan Normando, 

Dona Neves, Pastora Salete, Amaury da APPD, Blenda Quaresma, Goleiro Vinícius, 

Matheus Cavalcante, Bia Caminha, John Wayne, Neném Albuquerque, João 

Coelho, Juá Belém e Lulu das Comunidades. Havendo quórum, teve início a 

Segunda Parte da Ordem do Dia. O presidente então informou que os projetos em 

pauta que iriam ser apreciados nesta parte da ordem do dia encontravam-se 

suspensos e em seguida encerrou a sessão às onze horas e dez minutos, convocando 

os demais vereadores para a sessão extraordinária do dia corrente, às doze horas, e 

para a sessão ordinária do dia 30 de março de 2021, em horário regimental. 

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

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

CIDADANIA - AVANTE; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Renan 

Normando, Túlio Neves e Roni Gás, pelo bloco PP - PODEMOS - PROS; Juá 

Belém, Goleiro Vinícius, Augusto Santos e Dona Neves, pelo bloco 

REPUBLICANOS - PSD; Zeca Pirão, Blenda Quaresma, Neném Albuquerque e 

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

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

Fábio Souza e Gleisson, pela bancada do PSB; Bia Caminha e Amaury da APPD, 

pela bancada do PT; Altair Brandão, pela bancada do PC do B; Allan Pombo, pela 

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

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

do SOLIDARIEDADE. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de 

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

Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 25 de março de 

2021.      

 

 

    BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                   AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                              2ª Secretário 

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

 

 

ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

 

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

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

sob a presidência da vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Fez-se inicialmente a 

chamada nominal dos vereadores presentes. Em seguida, a presidente abriu a sessão. 

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

Rodrigues contou ter tido, havia dois dias, uma péssima recepção na Unidade de 

Pronto Atendimento da Sacramenta, não sendo permitida sua entrada naquela 

unidade de saúde por um servidor municipal e por um funcionário de uma empresa 

terceirizada que fazia a segurança do local. Tentou ajudar uma senhora idosa que 

estava sentada em uma cadeira comum, recebendo oxigênio, e mal conseguia se 

sustentar. Comprou uma maca e pediu permissão ao secretário municipal de Saúde 

para adentrar com o equipamento na unidade e servir à senhora, mas não obteve 

resposta à solicitação. Pediu que o secretário, por respeito, respondesse às 

mensagens dos vereadores. Mencionou uma publicação do vereador Fernando 

Carneiro em suas redes sociais declarando que o governador Hélder Barbalho não 

deveria acabar com o lockdown no Pará. Discordou desse posicionamento 

reportando haver muitas pessoas desesperadas por não poder alimentar suas 

famílias. Se o lockdown não fosse encerrado, conjecturou, haveria saques, assaltos, 

crimes provocados pela situação terrível enfrentada pela população mais pobre. 

Josias Higino considerou prematuro criticar a atual gestão municipal, uma vez que 

esta sequer completou três meses. Desejou a cada secretário municipal um excelente 

desempenho de sua função, julgando que se foram escolhidos para o cargo que 

ocupam, têm competência para exercê-lo. Noticiou trabalhar em Belém com uma 

equipe na sanitização de templos, conseguindo sanitizar neste mês de março cento e 

vinte igrejas, preparando-as para os cultos, presenciais ou online. Denominou este 

projeto de “Prontos para servir”. Reportou ter conversado com o vereador Allan 

Pombo, líder do governo nesta Casa, sobre o aparelho de raio-x da Unidade de 

Pronto Atendimento de Icoaraci, que apresentava problema, tendo este respondido 

que procuraria saber se o reparo já fora feito. Disse ter ido àquela unidade de saúde, 

sendo muito bem recebido pela diretora. Preparou então um documento e 

encaminhou-o à Sesma, tendo a certeza de que o caso logo seria resolvido. Explicou 

ser oposição à gestão de Edmilson Rodrigues, mas atuava no sentido de ajudar, de 

colaborar. Relatou ter participado, na última terça-feira, de uma reunião com o 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Funerário do Estado do Pará 

– SITEF-PA, pois fora decidido em assembleia paralisar as atividades funerárias no 

estado, uma vez que oito coveiros já haviam morrido de Covid-19 e havia trinta e 

cinco contaminados no Pará. O protocolo federal de vacinação, atentou, estabelece 

prioridade na vacinação dessa categoria, mas não havia iniciativa nesse sentido. 

Pediu então ao presidente do sindicato que a paralisação não fosse deflagrada, pois 

era o último recurso a ser utilizado. Veio depois à CMB e comunicou o ocorrido ao 

presidente Zeca Pirão, que entrou imediatamente em contato com o presidente do 

sindicato e ligou também para o senhor Aldenor Monteiro, chefe de gabinete da 

Prefeitura Municipal de Belém – PMB. No sábado seguinte, continuou, começou a 

ser feita a vacinação dos trabalhadores da rede funerária. Agradeceu pela resposta 

rápida que permitiu a superação da situação. Findo este pronunciamento, o vereador 

Augusto Santos assumiu a presidência da Mesa e a vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima subiu à tribuna. Expressou que desde a primeira onda da Covid-19 em nosso 

município esteve nas unidades municipais de saúde fiscalizando e acompanhando o 

que acontecia. Apontou não ser necessária prévia autorização para fazer essas 

fiscalizações nos órgãos públicos, pois se trata de uma atribuição dos vereadores, 

não sendo necessário enviar documento algum avisando que farão uma visita. 

Recordou ter sido impedida, no ano anterior, de permanecer na Unidade de Saúde da 

Cremação e verificar se ali havia equipamentos de proteção individual para os 

profissionais de saúde. Sendo também uma profissional da saúde, agregou, não 

poderia furtar-se a fazê-lo. Relembrou que anteriormente o vereador Fernando 

Carneiro fora impedido de visitar a ilha de Uruboca, mas as pessoas precisavam 

saber que esse é o trabalho dos vereadores. Reconheceu que alguns profissionais de 

saúde cometeram erros, mas todos são humanos e erram uma vez ou outra e não se 

podia generalizar e tirar o mérito desses trabalhadores que estavam nas trincheiras, 

inclusive como voluntários, vacinando, tratando e cuidando. Recebiam, ademais, 

salários baixíssimos e isso deveria ser revisto, acrescentou. Em aparte, manifestou-

se o vereador Fernando Carneiro. Posteriormente, o vereador Pablo Farah pediu, 

através de Questão de Ordem, que fosse feito, no momento apropriado, um minuto 

de silêncio em homenagem póstuma a cinco policiais civis vitimados pela Covid-19 

somente nesta última semana em nossa capital – os senhores Mendes, Lourival 

Maués, Nélson, Henrique e Amadeu. O vereador Matheus Cavalcante pediu também 

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

Chaves, arquiteto e antigo secretário de Cultura do Pará. A vereadora Pastora Salete 

solicitou depois que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma à 

sua prima, senhora Ana Passos, falecida nesta manhã, vitimada também pela Covid-

19. Em seguida, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima reassumiu a presidência da 

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

liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues afirmou que faria a 

fiscalização das atividades do Executivo Municipal, mas não atrapalharia com isso o 

trabalho de ninguém. Verificaria, por exemplo, se o paciente nas unidades 

municipais de saúde teria um prontuário médico. Fez notar que o Código de Defesa 

do Consumidor estabelece, em seu artigo 72, ser o prontuário um tipo de registro no 

qual os advogados baseiam-se para apontar se houve crime do servidor no 

atendimento. Adicionalmente, continuou, o Código de Ética Médica determina, em 

seu artigo 38, ser proibido ao médico negar o prontuário ou deixar de fornecer uma 

cópia deste ao paciente ou ao seu representante legal, o que ocorreu no caso da 
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senhora que ajudara na UPA da Sacramenta. Solicitou novamente ao secretário de 

Saúde que, ao menos, respondesse às mensagens dos vereadores. Pela liderança do 

bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania – Avante, Matheus Cavalcante 

solidarizou-se aos vereadores Miguel Rodrigues, Enfermeira Nazaré Lima e 

Fernando Carneiro que tiveram seu direito de adentrar e fiscalizar as repartições 

públicas de nosso município desrespeitado. Quando isso ocorre a um vereador, 

ponderou, na verdade atinge todo o Poder Legislativo. A situação atual da pandemia 

é muito complicada, avaliou, configurando um quadro mais grave que na primeira 

onda porque anteriormente havia um auxílio financeiro à população mais 

vulnerável. Lamentavelmente, prosseguiu, a segunda onda é pior por vários 

motivos, inclusive por falta de planejamento, e as pessoas mais pobres passam muita 

necessidade. Para defender as pessoas do vírus, decretou-se o lockdown, para 

defender as pessoas da fome as atividades foram retomadas, mas para isso devemos 

ter uma retaguarda preparada, postulou. Defendeu que o secretário municipal de 

Saúde viesse a esta Casa prestar esclarecimentos sobre o combate à pandemia e que 

também fossem convocados os representantes dos planos de saúde. Não houve 

planejamento por parte da gestão municipal para enfrentar a segunda onda da 

Covid-19, acusou, consistindo isso uma falha, um erro. Pela liderança do 

Solidariedade, Igor Andrade declarou que vivemos o pior momento da pandemia, 

isso ocorre em todo o país e Belém não conseguiu fugir à regra do que vem 

acontecendo em outras capitais. A rede privada de saúde enfrenta atualmente um 

colapso, tendo que improvisar no atendimento aos pacientes, aditou, lembrou ter 

protocolado um projeto de lei neste parlamento, na legislatura anterior, 

estabelecendo transparência na central de leitos, disponibilizando na internet a 

relação com os nomes e a posição de cada paciente no acesso ao leito. Infelizmente, 

estamos em um momento crítico, mas as pessoas estavam sendo atendidas nas 

unidades municipais de saúde da forma como era possível, observou, lembrando que 

na gestão anterior as UPAs estavam fechadas – havia o prédio, mas não havia 

médicos para atender. Atualmente, acrescentou, a PMB disponibilizou o HPSM do 

Guamá exclusivamente para o atendimento de pacientes com Covid-19, foram 

colocadas várias tendas de atendimento em várias unidades de saúde para facilitar o 

fluxo de atendimento, mas, infelizmente, não é possível dar conta, pois há uma 

demanda muito grande, que cresce a cada dia. O atendimento improvisado não 

ocorre por vontade do diretor da UPA, do secretário municipal de Saúde ou do 

prefeito, mas é a forma de atender as pessoas e não deixá-las fora da unidade de 

saúde como ocorria anteriormente, argumentou. Continuando a falar pela liderança 

do Governo, Igor Andrade disse entender a aflição dos vereadores em ajudar as 

pessoas conhecidas. Em aparte, manifestou-se o vereador Fernando Carneiro. Pela 

liderança do PSB, Fábio Souza expôs não ser necessário nenhum aviso para os 

vereadores poderem visitar as repartições públicas municipais. Era previsível, 

opinou, a ocorrência da segunda onda da Covid-19. Supôs que se o vereador 

avisasse antecipadamente que faria uma visita, tudo que houvesse de errado seria 

arrumado. Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança 

do bloco Republicanos – PSD, Augusto Santos apelou ao governo estadual e ao 

governo municipal para que os dentistas também fossem vacinados prioritariamente. 

O Ministério da Saúde, cientificou, incluiu a categoria entre as prioritárias no Plano 

Nacional de Imunização, mas coube a cada governo estadual e municipal 

estabelecer se seria ou não incluída. Observou que, devido à natureza do trabalho 

odontológico, esses profissionais corriam grande risco de contaminação. Em 

seguida, pediu apoio aos demais parlamentares para que as atividades 

desempenhadas pelas igrejas fossem incluídas entre as essenciais. Esclareceu que as 

igrejas cedem muitas vezes seus espaços físicos para atendimento e vacinação de 

pessoas. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a chamada nominal dos 

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

Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feito então um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma aos policiais civis Mendes, Lourival, Nélson, Henrique e 

Amadeu, a pedido do vereador Pablo Farah, ao arquiteto Paulo Chaves, a pedido do 

vereador Matheus Cavalcante, a Ana Passos, a pedido da vereadora Pastora Salete, à 

professora Nazaré Gonçalves, ao músico Dalcídio Lélio Feio, a Valderi Oliveira da 

Costa e à enfermeira Eliane Lobato, a pedido da vereadora Enfermeira Nazaré Lima. 

Findo este ato, fez-se a leitura do requerimento do vereador Roni Gás solicitando a 

realização de uma sessão especial no Bairro da Cabanagem para discutir os 

problemas que, há décadas, assolam aquela comunidade. Posto em votação, o 

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

Justificou seu voto o vereador Émerson Sampaio. Passou-se depois à leitura do 

requerimento do vereador Matheus Cavalcante solicitando a convocação do 

secretário municipal de Saúde para prestar esclarecimentos a este Poder, em data a 

ser combinada. Fizeram encaminhamentos os vereadores Matheus Cavalcante (com 

aparte do vereador Fábio Souza), Miguel Rodrigues (com apartes dos vereadores 

Lulu das Comunidades e Túlio Neves), Pablo Farah (com aparte do vereador Miguel 

Rodrigues), Josias Higino (com apartes dos vereadores Émerson Sampaio e Matheus 

Cavalcante), Zeca Pirão (assumindo a presidência da Mesa durante este 

pronunciamento o vereador Bieco), Igor Andrade (com aparte do vereador Allan 

Pombo) e Amaury da APPD, 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. Estando suspensos os projetos relativos aos processos de 

números 833/15, 416/18, 1755/19 e 1709/18, o presidente encerrou a sessão às onze 

horas. Justificaram suas ausências os vereadores Fabrício Gama e Mauro Freitas. 

Estiveram presentes os vereadores: Matheus Cavalcante, Moa Moraes, Pastora 

Salete, Josias Higino e Zeca do Barreiro, pelo bloco PSDB – DEM – Patriota – 

Cidadania – Avante; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Renan Normando, Túlio 

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

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

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

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

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

PDT; José Dinelly, pelo PSC; João Coelho, pelo PTB; Lulu das Comunidades, pelo 

PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata 

que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal 

de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 30 

de março de 2021.      

    BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                   AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                              2ª Secretário 

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

 

  

 

ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

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

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

sob a presidência da vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Fez-se inicialmente a 

chamada nominal dos vereadores presentes. Em seguida, a presidente abriu a sessão. 

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

Neves pediu apoio dos demais parlamentares a um projeto de sua autoria 

estabelecendo como essencial a atividade desenvolvida nas academias de ginástica. 

Pediu que fosse dada prioridade à sua discussão e votação. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Miguel Rodrigues, Roni Gás, Juá Belém, Fábio 

Souza e Zeca do Barreiro. Émerson Sampaio declarou ser favorável ao projeto 

anteriormente apresentado pelo vereador Túlio Neves por saber o quanto a atividade 

física é importante para aumentar a resistência física, o que é essencial nesta época 

de pandemia. Ressaltou, porém, ser necessário manter a responsabilidade, 

estabelecendo-se regras para evitar aglomerações, mantendo-se a segurança 

sanitária. A presidente Enfermeira Nazaré Lima fez depois o registro da presença 

nesta sessão da coordenadora do Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de 

Emprego e Renda Ver-o-Sol, senhora Georgina Tolosa Galvão. Fábio Souza 

salientou ser essencial recuperar o Fundo Ver-o-Sol para que ele sirva como base 

para a recuperação financeira pós-pandemia. A recuperação econômica permitirá 

recuperar os postos de trabalho e aumentar a arrecadação municipal, observou. Em 

um ano de pandemia, notificou, mais de mil e duzentos estabelecimentos fecharam 

as portas em Belém, implicando em milhares de vagas de trabalho perdidas, 

constituindo um quadro terrível para as famílias e ruim para o município e para o 

estado, pois deixaram de arrecadar impostos. Reportou que, assim como os demais 

vereadores, recebe diariamente ligações de pessoas desesperadas em busca de 

emprego. Muitas delas, com nível de educação superior, aceitam trabalhar em 

serviços gerais porque não têm como se sustentar. Desse modo, continuou, a 

recuperação do Fundo Ver-o-Sol é importantíssima para a reestruturação econômica 

em nosso município, pois os microempresários precisam de apoio financeiro na 

conjuntura atual. O governo estadual e a Prefeitura de Belém já estão com projetos 

de transferência de renda em andamento, o que é muito importante para ajudar a 

população, mas é preciso recuperar a força de trabalho, frisou. Pediu a seus pares 

que se dedicassem à recuperação do Fundo Ver-o-Sol, observando que, sendo o 

orçamento uma previsão de receita e havendo um exército de desempregados, isso 

impactará a arrecadação municipal, gerando grande dificuldade para a futura 

elaboração orçamentária. Previu que muitos municípios brasileiros entrariam em 

colapso por causa disso. A realidade do orçamento de Belém é a mesma de vinte 

anos atrás, apontou, mas atualmente temos uma população de 1,6 milhões de 

habitantes, constituindo essa adequação uma questão de sobrevivência. Durante este 

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

Manifestou-se posteriormente o vereador Lulu das Comunidades e declarou ser 

favorável ao projeto anteriormente apresentado pelo vereador Túlio Neves, 

reconhecendo que atualmente a atividade física tem grande importância para a 

manutenção da saúde, lembrou ter dado entrada neste parlamento, no ano anterior, 

em um projeto estabelecendo a reabertura das arenas esportivas. Essa medida 

beneficiaria as pessoas que praticam esportes e os empresários do setor, 

complementou, defendendo também o retorno das atividades do futebol pelada. 

Subiu depois à tribuna o vereador Fernando Carneiro e informou que durante os oito 

anos da gestão anterior de Edmílson Rodrigues foram realizadas mais de vinte mil 

operações de crédito pelo Fundo Ver-o-Sol, durante os oito anos do governo de 

Duciomar Costa foram realizadas três mil e quinhentas operações de crédito e 

durante os oito anos da gestão municipal de Zenaldo Coutinho foram realizadas 

somente pouco mais de quinhentas e sessenta operações de crédito pelo Fundo Ver-

o-Sol, concluindo ter sido adotada deliberadamente a política de não valorizar o 

crédito e o microcrédito. Parabenizou a seguir todos os jornalistas de nossa cidade 

nesta data, quando se comemora o Dia do Jornalista. Participou ter dado entrada em 

um requerimento solicitando à Sesma que os profissionais do jornalismo atuantes na 

linha de frente, fazendo reportagens sobre a pandemia, também fossem vacinados 

prioritariamente. Disse conhecer profissionais da área que visitavam diariamente 

unidades de terapia intensiva acompanhando casos específicos de Covid-19 e que 

precisavam estar imunizados para desempenhar a função essencial de informar o 

público. Referiu também que nesta data comemora-se o Dia Mundial da Saúde, 

agradecendo o empenho de todos os profissionais da saúde, que enfrentavam 

situações estressantes e estavam exaustos no combate à pandemia. Citou vários 

problemas enfrentados por eles nas unidades de saúde – ficavam privados de tomar 

água, por ser necessário seguir um protocolo de segurança para fazê-lo, não 

bastando apenas tirar a máscara; desenvolviam problemas de pele e no couro 

cabeludo, devido ao uso contínuo das máscaras e toucas; sofriam maior incidência 

de cáries, por não poderem fazer a assepsia bucal, não comiam em horários 

regulares e tal situação estendia-se havia um ano. Exaltou então os profissionais de 

saúde e o Sistema Único de Saúde – SUS neste dia. Comunicou depois que daria 

entrada em um projeto de lei obrigando as empresas que comprassem vacinas em 

nosso município a entregar esses imunizantes ao poder público. Classificou o 
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projeto aprovado no Congresso Nacional no dia anterior, legalizando o fura fila na 

vacinação, como uma vergonha. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o 

Horário de Liderança. Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade fez também 

referência ao Dia do Jornalista parabenizando esta categoria. Salientou a 

importância da função que desempenham, muitas vezes arriscando a própria vida. 

Lamentou a morte recente do jornalista, apresentador de programas de televisão e 

ex-vereador deste parlamento, Ronaldo Porto, vitimado pela Covid-19. 

Homenageou também os jornalistas atuantes nesta Casa, que dão amplitude ao 

trabalho desenvolvido pelos vereadores, divulgando o que é feito aqui para a 

população. Neste sentido, destacou o jornal Diário do Pará, os programas 

jornalísticos da TV RBA e o quadro diário Tá na Pauta, veiculado no jornal Bom dia 

Pará, da TV Liberal, que mostra o cotidiano deste parlamento e da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará – Alepa. O trabalho da imprensa é fundamental, 

enfatizou, principalmente no momento atual em que enfrentamos a pandemia, para 

salvar vidas, para levar números, dados, informações que alguns não querem 

divulgar. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues chamou a 

atenção para a necessidade de refazer as sinalizações das lombadas e pintar 

novamente as faixas de pedestres existentes na cidade, minorando o risco de 

acidentes. Em aparte, manifestou-se o vereador Fábio Souza. Pela liderança do 

bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania – Avante, Josias Higino homenageou 

também os profissionais da imprensa neste Dia do Jornalismo. Inteirou ter 

protocolado um requerimento solicitando Votos de Congratulações e Aplausos à 

categoria dos jornalistas. Ressaltou a relevância da liberdade de imprensa para a 

divulgação do que é correto e legal, destacando o trabalho dos jornalistas Priscila de 

Souza Castro, Marcos Pimenta, Valdo Sousa, René Marcelo, Agenor Santos e 

Émerson Luiz. Elogiou também o trabalho desenvolvido pelo diretor executivo da 

Rede Boas Novas, senhor Honório Pinto, através da televisão aberta, no canal 04, e 

da Rádio Boas Novas FM. Em aparte, manifestou-se o vereador Moa Moraes. Pela 

liderança do Governo, Allan Pombo considerou haver muito a avançar em relação à 

geração de renda e à reativação da economia em nosso município. A pandemia 

atinge diversos setores e afeta principalmente a saúde, mas, infelizmente, entranha-

se na sociedade, aumentando o desemprego e a fome, ponderou. Lamentavelmente, 

prosseguiu, temos um presidente da República que não se preocupa com o povo 

mais pobre. Mencionou haver cerca de 14 milhões de desempregados no país e 

estimativas de que seis mil brasileiros morrerão de fome até o final do ano. Em 

contraste com tais dados, continuou, a revista Forbes informou nesta semana haver 

onze novos bilionários no Brasil, evidenciando o aumento na concentração de renda. 

Temos um governo genocida que mente ao povo brasileiro e prioriza os ricos e 

poderosos, acusou, ficando estes cada vez mais ricos. Ainda segundo a edição da 

Forbes citada anteriormente, complementou, a soma das rendas dos seis brasileiros 

mais ricos equivale à renda conjunta de 50% da população do país, mostrando 

claramente a enorme desigualdade existente no Brasil. Na pandemia, constatou, 

muitos aproveitaram para lucrar e enriquecer. Julgou depois ser apenas um factóide 

a ação protocolada pelo advogado do candidato derrotado na última eleição para 

prefeito de Belém, Everaldo Eguchi, contra o prefeito Edmilson Rodrigues. Nesta 

ação, o atual prefeito é acusado de prometer vantagem financeira aos eleitores com a 

ampla divulgação do programa Bora Belém durante a campanha. Pela liderança do 

PSB, Fábio Souza manifestou preocupação com a forma como estava sendo 

preenchido o quadro funcional do Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia. 

Solicitou ao líder do governo, vereador Allan Pombo, que interviesse para que 

fossem designados a trabalhar naquela unidade pessoas realmente qualificadas e 

engajadas na causa animal. As indicações feitas estavam causando mal estar entre os 

funcionários e eles o procuraram pedindo ajuda, relatou. Além disso, aditou, é 

preciso manter o fornecimento regular de insumos para aquela unidade, que está 

muito bem equipada, mas não aparece no organograma da Sesma, constando apenas 

como um apêndice. Adicionou ser essencial também a manutenção dos contratos de 

prestação de serviço. É necessário tratar a causa animal com uma questão de saúde 

pública, afirmou, apontando ocorrer diariamente grande afluxo de pessoas àquela 

unidade, havendo entre elas gente carente e defensores de animais. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Fábio Souza. Pela liderança do PSOL, Lívia Duarte 

mencionou o triste recorde batido no dia anterior no Brasil, a morte de 4195 pessoas 

em decorrência da Covid-19. Declarou ser necessário transformar o luto em luta 

para reverter esse quadro. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da 

Mesa o vereador Bieco. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a chamada 

nominal dos vereadores presentes para a verificação de quórum. Havendo quórum, 

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então colocadas em votação e 

aprovadas por unanimidade as atas da 2ª e da 4ª sessões ordinárias do Primeiro 

Período da Primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Foi feita depois a leitura 

do requerimento do vereador Fábio Souza solicitando que este Poder Legislativo 

manifestasse Voto de Repúdio a toda ação de violência institucional cometida contra 

pessoas e famílias em situações de risco e vulnerabilidade social, como ocorreu com 

a criança de 11 anos que era mantida acorrentada dentro de um barril e recebia o 

acompanhamento do Conselho Tutelar do Sul de Campinas (SP). Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Fábio Souza (com apartes dos vereadores Juá 

Belém e Miguel Rodrigues), Enfermeira Nazaré Lima (com aparte do vereador Juá 

Belém) e Matheus Cavalcante. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e seis votos favoráveis. Fez-se depois a leitura do 

requerimento do vereador Josias Higino solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada no site Brasil Escola em comemoração ao Dia do Jornalista. 

Fizeram encaminhamentos os vereadores Josias Higino, Amaury da APPD, Dona 

Neves, Fernando Carneiro, Émerson Sampaio, Fábio Souza e Matheus Cavalcante, 

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. Estando 

suspensos os projetos relativos aos processos de números 833/15, 416/18, 1755/19 e 

1709/18, o presidente Bieco encerrou a sessão às dez horas e quarenta e oito 

minutos. Justificaram suas ausências os vereadores José Dinelly e Goleiro Vinícius. 

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

Moraes, Pastora Salete, Josias Higino e Zeca do Barreiro, pelo bloco PSDB – DEM 

– Patriota – Cidadania – Avante; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Renan 

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

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

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

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

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

Allan Pombo, pelo PDT; Lulu das Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo 

Solidariedade. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, 

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

Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 07 de abril de 2021.      

  

 

BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                   AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                              2ª Secretário 

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

 

 

ATO Nº 1750/2020, de 01 de novembro de 2020 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

 

CONSIDERANDO quo disposto no Art.80, § 1º, Inciso XII e Art. 81 da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, 

sobre a concessão automática da Adicional de tempo de serviço, na base de 60%, ao 

servidor que completar 34 anos de tempo de serviço;  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(s) ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 60% (SESSENTA POR CENTO) de 

suas respectivas remuneração(ões), a partir de NOVEMBRO/2020. 

 

Nome do servidor                                       Matricula                  Grupo funcional 
MARIO PAULO DE SOUZA CANTUARIA MAT.137235 GAU- Ref. A 

01 Servidor Listado 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de novembro de 2020. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 1776/2020, de 02 de novembro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.93, Inciso X, combinado com o Art.111, da Lei 

nº7.502/90, de 20.12.90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio à servidora ELIANA 

ARANTES CAMARA, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A-P, durante o período de 

02.11.2020 à 31.12.2020, correspondente ao 10º triênio (2013/2016) de serviços 

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

nº 759/2016. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 02 de novembro de 2020. 

 

          Ver. MAURO FREITAS 

        Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 1801/2020, de 03 de novembro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  
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RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.93, Inciso X, combinado com o Art.114, da Lei 

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

LIMA MEIRELES, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A-P, durante o período de 

03.11.2020 à 02.12.2020, correspondente ao 9º triênio (2012/2015) de serviços prestados 

à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no processo nº 

579/2019. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de novembro de 2020. 

 

          Ver. MAURO FREITAS 

        Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 1802/2020, de 03 de novembro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.93, Inciso X, combinado com o Art.114, da Lei 

nº7.502/90, de 20.12.90, 30 (TRINTA) dias de licença prêmio à servidora MARIA DA 

CONCEIÇÃO DO MONTE SOARES, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A-P, 

durante o período de 03.11.2020 à 02.12.2020, correspondente ao 10º triênio 

(2015/2018) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante no processo nº 338/2018. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de novembro de 2020. 

 

          Ver. MAURO FREITAS 

        Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 1803/2020, de 03 de novembro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.93, Inciso X, combinado com o Art.114, da Lei 

nº7.502/90, de 20.12.90, 30 (TRINTA) dias de licença prêmio à servidora MARIA 

MADALENA DE SOUSA PEREIRA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A-P, 

durante o período de 03.11.2020 à 02.12.2020, correspondente ao 10º triênio 

(2015/2018) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante no processo nº 500/2015. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de novembro de 2020. 

 

          Ver. MAURO FREITAS 

        Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 1804/2020, de 03 de novembro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.93, Inciso X, combinado com o Art.111, da Lei 

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

JESUS FERREIRA ALVAREZ, pertencente ao Grupo Nível Superior – Ref. A-P, 

durante o período de 03.11.2020 à 01.01.2021, correspondente ao 5º triênio (1998/2001) 

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

processo nº 512/2019. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de novembro de 2020. 

 

          Ver. MAURO FREITAS 

        Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 1805/2020, de 03 de novembro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.93, Inciso X, combinado com o Art.111, da Lei 

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

SIQUEIRA DO CARMO, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A-P, durante o 

período de 03.11.2020 à 01.01.2021, correspondente ao 11º triênio (2016/2019) de 

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

processo nº 570/2019. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de novembro de 2020. 

 

          Ver. MAURO FREITAS 

        Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 1849/2020, de 12 de novembro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.93, Inciso X, combinado com o Art.114, da Lei 

nº7.502/90, de 20.12.90, 30 (TRINTA) dias (RESTANTES) de licença prêmio à 

servidora SANDRA SUELY CRUZ NUNES, pertencente ao Grupo Atendente – Ref. 

A-P, durante o período de 12.11.2020 à 11.12.2020, correspondente ao 9º triênio 

(2010/2013) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante no processo nº 259/2013. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 12 de novembro de 2020. 

 

          Ver. MAURO FREITAS 

        Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 1868/2020, de 20 de novembro de 2020. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.93, Inciso X, combinado com o Art.114, da Lei 

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

servidor ADIEL DE SOUSA JUNIOR, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A-P, 

durante o período de 20.11.2020 à 19.12.2020, correspondente ao 10º triênio 

(2015/2018) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante no processo nº 413/18. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 20 de novembro de 2020. 

 

          Ver. MAURO FREITAS 

        Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

-------------------------------------- 
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ATO Nº 001927/2020, de 01 de dezembro de 2020 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

CONSIDERANDO solicitação constante no Oficio nº 233/2020/GABP, datado de 

01.12.2020 

 

RESOLVE: 

 

COLOCAR A DISPOSIÇÃO da Prefeitura Municipal de Belém, para prestar 

serviços na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, o servidor SAMUEL TADEU 

DE LIMA AFLALO (GNS-REF. A-P), DISPOSIÇÃO nos termos do Art. 141 da Lei 

nº 7.502/90, com ônus para este Poder, porém, com ressarcimento pelo Órgão 

cessionário, a partir de 01.12.2020.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2020. 

 

          Ver. MAURO FREITAS 

        Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

    Ver. HENRIQUE SOARES 

   2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0058/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que GEISA PAULA XAVIER GAVINHO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora GEISA PAULA XAVIER GAVINHO, ocupante do 

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

ATO Nº 0059/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que BRENDA CAROLINE MATNI IMBIRIBA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora BRENDA CAROLINE MATNI IMBIRIBA, ocupante 

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

ATO Nº 0064/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que ELENIZE JACQUELINE DA SILVA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ELENIZE JACQUELINE 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 01.01.2021.  

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 0066/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que ANA PAULA COSTA SIQUEIRA DE BRITO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ANA PAULA COSTA SIQUEIRA DE BRITO, 

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 


