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                                                                                                                                                              ATO Nº 0776/2021, de 01 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 CARLOS 

ROBERTO RAMOS GUIMARÃES, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A-P, 

durante o período de 01/04/2021 a 30/05/2021, correspondente ao 8º triênio (2010/2013) de 

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

Processo nº 249/20.   

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 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 0729/2021, de 31 de março de 2021. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

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

20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado, do Gabinete 

do Vereador GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (JUÁ BELÉM), a partir de 

31.03.2021.   

COORDENADOR DE GABINETE-CMB-DAS-200.3 

ALDIANE BASTOS NEVES 

SECRETARIO LEGISLATIVO 

NÍVEL 01 

CLAUDIA HELENA DE CARVALHO SANTOS 

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

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

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

PORTARIA Nº 0449/2021, de 16 de julho de 2021. 

 

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

disposta na Lei Orgânica do Município de Belém e no Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Belém, 

CONSIDERANDO a necessidade de efetivação de um profissional da área de 

engenharia para fiscalização da reforma predial que será realizada no Prédio Anexo da sede 

da Câmara de Municipal de Belém, precedida pelo Processo Licitatório da Tomada de Preços 

nº 001/2021-CMB; 

RESOLVE: 

ART. 1º. DESIGNAR o servidor MILTON SÉRGIO NUNES DO NASCIMENTO, 

CREA 6179-D, matrícula nº 137162, pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente da 

Câmara Municipal de Belém, lotado no Serviço de Manutenção e Apoio-SEMAP, para 

fiscalizar a reforma predial do Prédio-Anexo ao Prédio-Sede do Poder Legislativo do 

Município de Belém, tratada no Processo nº077/2021-CMB, no Processo nº 098/2021-CMB, 

na Tomada de Preços nº 001/2021-CMB e no Contrato nº 003/2021-CMB.  

 ART. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 16 de julho de 2021. 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 014, de 17 de agosto de 2021. 

    

 

Concede Licença ao Senhor Vereador JOSIAS HIGINO e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador JOSIAS HIGINO, de acordo 

com o disposto no art. 51, inciso II e art. 65 “caput” da Lei Orgânica do Município de 

Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 - Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação plenária na Sessão 

Ordinária do dia 17.08.21, na forma do art. 146, alínea “e” da Resolução nº 15, de 

16.12.92- 02 (DOIS) dias de Licença, no período de 17 e 18/08 do corrente ano, 

conforme Processo nº 1636/2021.  

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 17 de agosto de 2021. 
 

      Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

1º Secretário, em exercício 

 

Vereador GLEISSON OLIVEIRA 

2º Secretário, em exercício 

 

 

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

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 015, de 17 de agosto de 2021. 

 

    

Concede Licença Parlamentar a Senhora Vereadora ENFª. NAZARÉ LIMA e dá 

outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

 
Art. 1º. Ficam concedidos à Senhora Vereadora ENFª. NAZARÉ LIMA, de 

acordo com o disposto no art. 51, inciso I, alínea “d” e art. 65 “caput” da Lei Orgânica 

do Município de Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação 

plenária na Sessão Ordinária do dia 17.08.2021, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92- 02 (DOIS) dias de Licença Parlamentar, no período de 

17 e 18 do corrente ano, conforme Processo nº 1637/2021.  

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 17 de agosto de 2021. 
 

      Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

1º Secretário, em exercício 

 

Vereador GLEISSON OLIVEIRA 

2º Secretário, em exercício 

 

 

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

 

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo 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 que os demais parlamentares 

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. Bia Caminha criticou a autorização do presidente da República, Jair 

Bolsonaro, ao desfile de tanques pela Praça dos Três Poderes no dia da votação da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 135/19 (PEC 135/19, conhecida como PEC 

do Voto Impresso). A adoção do voto impresso, expressou, favoreceria a fraude 

eleitoral e representaria uma ameaça à democracia. Informou em seguida que 

protocolaria, neste dia, um requerimento solicitando a criação de uma linha de 

ônibus ligando o BRT à Universidade Federal do Pará – UFPA. Salientou a 

importância desta linha para o comparecimento dos estudantes às aulas presenciais, 

que seriam retomadas neste segundo semestre letivo com o avanço da vacinação 

contra a Covid-19. Parabenizou o prefeito Edmilson Rodrigues e o governador 

Hélder Barbalho pelo bom trabalho desenvolvido na imunização da população. 

Assumiu depois a palavra o vereador Zeca do Barreiro e mencionou ter protocolado 

requerimento solicitando que os empregos públicos em Mosqueiro fossem 

prioritariamente ocupados por moradores da ilha, ocorrendo o mesmo em Outeiro 

(Ilha de Caratateua) e na Ilha de Cotijuba. Agradeceu a iniciativa do presidente da 

CMB, vereador Zeca Pirão, em promover sessões legislativas itinerantes, havendo a 

indicação de que a próxima seria realizada em Outeiro. Solicitou depois que se 

fizesse um minuto de silêncio, na ocasião adequada, em homenagem póstuma ao 

senhor Jorginho do Barreiro, vitimado por um enfarte. Relatou em seguida que, no 

sábado anterior, voltando de Outeiro para Belém, vira no caminho três ônibus que 

faziam a linha Outeiro – Belém no prego. Comentou ser muito difícil a situação do 

povo da ilha em relação ao transporte público, pois sofria todos os dias com a 

péssima qualidade do serviço. Saudou os vereadores e a prefeita Consuelo Castro, 

da cidade de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, onde estivera anteriormente, sendo 

por eles muito bem recebido. Em aparte, manifestou-se o vereador Roni Gás. Findo 

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

à tribuna o vereador Mauro Freitas e fez referência à aprovação, no dia anterior, pela 

comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Proposta de Emenda à 

Constituição 125/2011 (PEC 125/11, que prevê mudanças nas regras eleitorais), do 

chamado “distritão” (sistema majoritário no qual são eleitos os candidatos mais 

votados em cada distrito eleitoral, não sendo levados em consideração os votos 

recebidos por partido) e a volta das coligações proporcionais. Avaliou que este 

parlamento perdera componentes importantes por conta da legislação eleitoral 

vigente, dando como exemplo o ex-vereador Rildo Pessoa. Julgou mais justo o 

“distritão” porque os candidatos mais votados são eleitos, independentemente da 

somatória dos votos obtidos pelo partido. Opinou que as pessoas em nosso país 

sempre votaram nos candidatos, nunca votaram nos partidos. Pediu ao deputado 

federal Joaquim Passarinho e aos demais deputados federais do Pará que votassem a 

favor do “distritão” quando a PEC 125/11 fosse levada ao plenário da Câmara. 

Assumiu depois a palavra o vereador Miguel Rodrigues e aludiu ao não atendimento 

de suas solicitações pela Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan. Fez notar 

que tais petições provinham de demandas da população, visavam atender às 

necessidades das comunidades. Fez a leitura de alguns dos ofícios que enviara à 

Sesan, detalhando a numeração de cada um e as datas em que foram protocolados, 

solicitando serviços básicos como desobstrução da drenagem pluvial e limpeza de 

vias. Fez críticas ao programa Tá Selado, criado pela Prefeitura Municipal de Belém 

- PMB, considerando que os delegados eleitos em sua execução possuíam 

atribuições que caberiam constitucionalmente aos vereadores, ocupando o lugar 

destes junto às comunidades. Ajuizou haver um esvaziamento do papel dos 

parlamentares municipais, conclamando seus pares a agir para modificar essa 

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

Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino 

parabenizou o vereador Bieco pela extensão do trabalho social que ele 

desempenhava na Terra Firme. Disse ter ficado feliz com a inauguração naquele 

bairro, no domingo anterior, do Instituto Maria & Marias 2, projeto desenvolvido 

por Bieco. Disse que somente não compareceu ao evento por estar em outra 

atividade. Repercutiu depois matéria do jornal O Liberal noticiando o aumento do 

valor médio pago pelo programa Bolsa Família. Deu destaque também a outra 

matéria do mesmo jornal informando sobre a liberação, pelo governo federal, de 9,1 

bilhões de reais para a Saúde. Externou que o Brasil, sob a atual gestão federal, 

estava no rumo certo. Pela liderança da Oposição, subiu depois à tribuna o vereador 

Mauro Freitas e expressou concordar com as críticas feitas anteriormente ao 

programa Tá Selado pelo vereador Miguel Rodrigues. Apontou haver certa 

desvalorização dos vereadores com sua execução, avaliando ser possível conversar 

com o Executivo Municipal a respeito, sem desmerecer, entretanto, as lideranças 

populares que foram eleitas como delegados no programa. Testemunhou que no 

Bairro da Marambaia, onde tem forte atuação, não ocorrera ampla divulgação do Tá 

Selado, não havendo um quórum representativo daquela coletividade na eleição do 

delegado. Ponderou não ser razoável que um delegado, eleito com poucos votos, 

tivesse mais influência que um vereador escolhido como representante por milhares 

de pessoas. Pediu ao líder do Governo nesta Casa, vereador Allan Pombo, que 

conversasse com o prefeito Edmilson Rodrigues para que ajustes fossem feitos no 

programa Tá Selado. Em aparte, manifestou-se o vereador Fabrício Gama. Pela 

liderança do Solidariedade, Igor Andrade parabenizou também o vereador Bieco 

pelo trabalho social por ele desenvolvido com o Instituto Maria & Marias, 

expressando a certeza de que brevemente o projeto atingiria mais bairros de nossa 

cidade. Inteirou depois que o governador Hélder Barbalho entraria com ação judicial 

visando impedir novas majorações na tarifa de energia elétrica em nosso estado. 

Considerou justo o aumento que o governo federal pretendia dar ao valor médio do 

Bolsa Família, expressando ser o reconhecimento de uma necessidade, pois muitos 
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não tinham o que comer. Os alimentos aumentaram de preço, assim como os 

combustíveis e a energia elétrica, indicou, comentando que muitas pessoas 

conseguiam com o dinheiro recebido do Bolsa Família comprar apenas o gás de 

cozinha. Em relação ao programa Tá Selado, reputou haver certa empolgação por 

parte de algumas pessoas eleitas como delegados, gerando excessos. Pediu calma 

aos demais parlamentares, afirmando que o presidente da CMB, vereador Zeca 

Pirão, certamente já conversara com o chefe do Executivo Municipal para ajustar tal 

situação. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Gleisson Silva e Fabrício Gama. 

Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima agradeceu a Deus por ter 

recentemente completado 60 anos de idade. Solicitou depois a realização de um 

minuto de silêncio em homenagem póstuma à enfermeira e professora Maria 

Auxiliadora Pereira, falecida em 06 de agosto passado. Classificou como uma 

tentativa de intimidação o desfile de tanques autorizado pelo presidente Jair 

Bolsonaro na Praça dos Três Poderes, no dia em que seria votada a PEC do Voto 

Impresso, apontando haver nesse ato uma ameaça à democracia, ao estado de 

direito. Em relação ao programa Tá Selado, explicitou ser uma proposta de escuta 

democrática e cidadã da população, uma forma de controle feito pela sociedade. O 

povo deve ser escutado, mas os vereadores, como representantes, não conseguem 

ouvir todas as pessoas e somente elas sabem realmente quais são suas prioridades, 

argumentou. Os vereadores, porém, pontuou, não estavam excluídos do programa, 

pois podem participar das plenárias, como já fizera, presencialmente e através da 

internet. Discorreu que o papel de um vereador não é somente obter o asfaltamento 

de ruas ou a realização de obras públicas, mas é também participar do processo de 

escuta da população e ratificar as demandas que surgirem. Havendo, entretanto, 

insatisfação generalizada entre os parlamentares municipais, postulou, é possível 

delimitar a ação das pessoas que atuam como delegados do programa, revendo 

conjuntamente suas atribuições. Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson 

Sampaio. 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 um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Jorginho do 

Barreiro (atendendo à solicitação do vereador Zeca do Barreiro) e à enfermeira 

Maria Auxiliadora Pereira (atendendo à solicitação da vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima). Findo este ato, passou-se à leitura do requerimento do vereador Fernando 

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

Liberal, edição do dia 10/08/2021, intitulada “Homem negro é humilhado dentro de 

supermercado”. Fizeram encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro, 

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

Émerson Sampaio), Lívia Duarte, Josias Higino (com aparte do vereador Miguel 

Rodrigues), Bia Caminha, Fabrício Gama e Pablo Farah (com aparte do vereador 

Alan Pombo), 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. A 

vereadora Blenda Quaresma pediu então Questão de Ordem solicitando que o 

projeto de sua autoria constante no Processo nº 554/2021, que se encontrava 

suspenso, entrasse em discussão. O vereador Fernando Carneiro pediu também 

Questão de Ordem solicitando que o Veto nº 15/2020, constante no Processo nº 

047/2020, que se encontrava suspenso, entrasse também em discussão. O presidente 

Bieco respondeu que seria seguida a ordem da pauta, entrando em discussão 

inicialmente o projeto de lei constante no Processo nº 554/2021. Entrou então em 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que “Institui no 

calendário de eventos do município de Belém o Dia Municipal da Prevenção à Pré-

Eclâmpsia”, constante no Processo nº 554/2021, de autoria da vereadora Blenda 

Quaresma. Na discussão, manifestaram-se as vereadoras Blenda Quaresma, Lívia 

Duarte, Pastora Salete (com apartes da vereadora Blenda Quaresma e do vereador 

Fábio Souza) e Enfermeira Nazaré Lima. Pronunciaram-se depois o vereador 

Miguel Rodrigues e a vereadora Dona Neves. Posteriormente, foi feita a leitura do 

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

em bloco, com vinte e cinco votos favoráveis. O presidente declarou então aprovado 

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

Municipal da Prevenção à Pré-Eclâmpsia”, constante no Processo nº 554/2021. 

Justificou seu voto a vereadora Blenda Quaresma. Entrou em seguida em discussão 

única e votação, com dispensa de interstício, o Veto nº 15/2020, veto integral ao 

Projeto de Lei nº 070/2020, de 21 de outubro de 2020, que “Dispõe sobre a 

denominação da Rua Marielle Franco, localizada no Bairro do Bengui e no Bairro 

Mangueirão em Belém”, de autoria do vereador Fernando Carneiro, constante no 

Processo nº 047/2021. Na discussão, manifestaram-se os vereadores Fernando 

Carneiro, Émerson Sampaio e Fabrício Gama (com aparte do vereador José 

Dinelly). Posteriormente, o vereador Allan Pombo, líder do Governo, pediu que 

fosse suspensa a discussão do veto. O presidente Bieco atendeu a esta solicitação e 

encerrou depois a sessão, às onze horas e vinte e três minutos. Estava licenciado o 

vereador Altair Brandão. Justificaram suas ausências os vereadores Goleiro Vinícius 

e Lulu das Comunidades. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, 

Matheus Cavalcante, Mauro Freitas, Moa Moraes, Josias Higino e Pastora Salete, 

pelo bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio. Miguel 

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

Pros; Augusto Santos e Juá Belém, pelo Republicanos; John Wayne, Neném 

Albuquerque, Zeca Pirão e Blenda Quaresma, pelo MDB; Enfermeira Nazaré Lima, 

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

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

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

Coelho, pelo PTB; 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 10 de agosto de 2021.      

ENF. NAZARÉ LIMA 

Presidente 

            RENAN NORMANDO                                             AMAURY DA APPD 

     1º Secretário                                                               2ª Secretário  

ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo sétimo 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 que os demais parlamentares 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. 

Fernando Carneiro expressou serem tristes as imagens do que estava ocorrendo no 

Afeganistão após a retirada das tropas estadunidenses e a vitória do Talibã. 

Observou, porém, que os Estados Unidos da América – EUA atribuem-se a função 

de polícia do mundo, mas, na verdade, invadem países para defender seus interesses 

geopolíticos, tendo feito isso inúmeras vezes. Após a Revolução Cubana, continuou, 

os EUA adotaram a política de organizar, patrocinar e, algumas vezes, efetivar 

diretamente golpes militares derrubando governos e implantando ditaduras na 

América Latina. Criaram então a Operação Condor, gerenciada pela CIA - Central 

Intelligency Agency (Agência Central de Inteligência) visando treinar os militares 

de vários países latino-americanos para tomar o poder, informou. Condenou as 

práticas terroristas, mas condenou também as práticas estadunidenses, pois os EUA 

promovem rupturas institucionais, tendo ocupado o Afeganistão por vinte anos. 

Critica-se agora a saída desordenada das tropas norte-americanas daquele país, mas 

a ocupação não se justificava, opinou. Lamentou a volta do Talibã ao poder por se 

tratar de uma guerrilha de extrema direita, com uma visão deturpada do islamismo, 

que fará a população sofrer, sobretudo as mulheres. Empenhou sua solidariedade ao 

povo afegão, criticando novamente a política expansionista e imperialista dos EUA. 

Reportou-se depois à sessão ordinária anterior, ao encaminhamento do requerimento 

de sua autoria solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no 

jornal O Liberal, intitulada “Homem negro é humilhado dentro de supermercado”. 

As vítimas de violência, preconceito e racismo nunca podem ser culpadas pelas 

agressões sofridas, pontificou, pois, o responsável é sempre o agressor, nunca a 

vítima. Chamou atenção para a necessidade de maturidade nas discussões e votações 

nesta Casa, respeitando-se as diferenças e avaliando-se tão somente o mérito dos 

requerimentos e projetos, independentemente de quem fossem seus autores. 

Assumiu posteriormente a palavra o vereador Roni Gás e fez críticas à atuação da 

Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, externando não ser atendido em suas 

demandas junto à secretaria, assim como outros vereadores. A Sesan também não 

atuava de forma adequada nos diversos bairros, ocasionando inúmeros transtornos, 

acrescentou, havendo inclusive dificuldades em relação à coleta de lixo e entulho. 

Pediu ao prefeito Edmilson Rodrigues que atentasse para o mau desempenho da 

Sesan, por se tratar de uma das secretarias municipais mais importantes. Questionou 

em seguida a decisão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Semec de 

não aderir ao Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, sugerindo aos demais 

vereadores a criação de uma comissão especial para fiscalizar o que seria falado, 

ensinado e divulgado nas salas de aula das escolas municipais de Belém. Relatou ter 

telefonado para a senhora Márcia Mariana Bittencourt Brito, titular daquela 

secretaria, mas não foi atendido. Comunicou que iria novamente à Semec para tentar 

falar com a secretária. Se não obtivesse sucesso, anunciou, protocolaria um 

requerimento solicitando que ela fosse convocada a prestar esclarecimentos a este 

parlamento sobre o ensino ministrado nas escolas municipais de nossa capital, 

pedindo apoio a seus pares para sua aprovação. Adotaria o mesmo procedimento em 

relação à secretária Ivanise Gasparim, titular da Sesan, aditou. Se não fosse recebido 

por ela, solicitaria que fosse convocada a dar explicações perante esta plenária sobre 

os motivos para não atender os membros desta Casa e as demandas da sociedade. 

Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Subiu em seguida à tribuna 

o vereador Igor Andrade e parabenizou o governador Hélder Barbalho por conseguir 

reduzir os índices de criminalidade em nosso estado. Divulgou a entrega, no dia 

anterior, de setecentas motocicletas, com motor mais potente, à Polícia Militar do 

Pará – PMPA, além de mais de dois mil coletes à prova de bala feitos com material 

mais leve e resistente (totalizando seis mil cento e oitenta coletes entregues) e de 

novos radiocomunicadores digitais. Sobrelevou o fortalecimento da Polícia Militar 

na atual gestão estadual e a atuação conjunta desta corporação com a Polícia Civil e 

a Guarda Municipal de Belém - GMB. Externou a certeza de que na gestão do 

prefeito Edmilson Rodrigues a GMB seria valorizada, pois este era um de seus 

compromissos de campanha. Parabenizou depois o trabalho desenvolvido pela 

Companhia de Saneamento do Pará - Cosanpa, investindo na melhoria do 

fornecimento de água em nossa cidade. Pediu, porém, que não houvesse tanta 

demora em cobrir os buracos deixados nas vias de Belém por conta das obras 

realizadas. Durante os oito anos da gestão do ex-governador Simão Jatene, 

relembrou, não houve investimentos na Cosanpa, gerando muitas reclamações 

quanto à falta de água. Atualmente, prosseguiu, a população tem muito mais acesso 

à água, sendo isso resultado de investimentos altíssimos feitos na companhia pelo 

governo de Hélder Barbalho. As empresas terceirizadas pela Cosanpa que faziam a 

recuperação das vias afetadas pelas obras deveriam ser mais ágeis na realização do 

serviço, alertou. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Pablo Farah, Miguel 

Rodrigues e Fernando Carneiro. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o 

Horário de Liderança. Assumiu então a presidência da Mesa o vereador Amaury da 

APPD. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania, Mauro Freitas 

parabenizou sua filha Júlia, que aniversariava neste dia, completando 21 anos. 

Retomou depois o tema da vitória do Talibã no Afeganistão, considerando 

estarrecedoras as imagens de multidões desesperadas tentando fugir do país, pessoas 

caindo dos aviões. Com a saída dos EUA, temia-se o que poderia acontecer à 

população afegã, principalmente a opressão às mulheres, comentou. Avaliou que a 

retirada norte americana se dera por razões econômicas, pois a manutenção da 

ocupação tinha um custo muito alto. Apenas a área do aeroporto ainda estava sob 

controle dos EUA para a retirada dos norte-americanos e seus colaboradores, mas 

isso não duraria muito, apontou, e quem ficasse para trás certamente morreria. 

Depois disso, seria difícil obter informações sobre a realidade do país, tal como 

acontecia em outras ditaduras existentes no mundo, pontuou, tomando como 
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exemplo o regime vigente em Cuba. Solidarizou-se ao povo afegão, avaliando que 

passavam por uma crise humanitária muito triste. Pela liderança da Oposição, 

Matheus Cavalcante referiu-se também ao desespero vivenciado pela população 

afegã com a retirada estadunidense do Afeganistão e a vitória do Talibã. Este era um 

grupo de extrema direita que deturpava a religião para justificar um projeto político 

opressor, ajuizou, representando um enorme retrocesso em relação aos direitos 

humanos, sobretudo em relação aos direitos das mulheres. É muito triste ver as 

pessoas voltarem a viver como viviam três séculos atrás, externou, sendo ainda mais 

triste testemunhar o apoio de partidos políticos brasileiros ao Talibã. Criticou depois 

a declaração do prefeito Edmilson Rodrigues de que Belém é cidade irmã de 

Havana, em Cuba, considerando haver em Havana uma grave crise humanitária. A 

este respeito, reportou ter tido contato, no final de semana anterior, com uma 

refugiada cubana, uma vítima da opressão do regime ditatorial existente seu país. 

Considerou haver também na Venezuela uma ditadura, criando uma situação tão 

terrível que faz venezuelanos preferirem morar na rua no Brasil a retornar ao país de 

origem. Defendeu a liberdade de mercado como forma de garantir a democracia e 

proporcionar oportunidades a todas as pessoas. Pela liderança do Republicanos, Juá 

Belém julgou lamentáveis as cenas divulgadas mostrando o drama vivenciado pela 

população afegã com a retirada norte americana e a vitória do Talibã. Parabenizou 

depois o governador Hélder Barbalho pelo trabalho incansável realizado em nossa 

capital e no restante do estado, em todos os setores, fazendo excelente gestão. 

Recordou que o primeiro pedido feito da tribuna desta Casa ao prefeito Edmilson 

Rodrigues foi o fortalecimento da rede de proteção à infância, tema que o deixava 

cada vez mais preocupado. Revelou ter enviado mensagem diretamente ao prefeito, 

enviado mensagem ao gabinete da Prefeitura e solicitado, através das lideranças do 

Governo nesta Casa, a realização de uma reunião com o objetivo de melhorar essa 

rede de proteção à infância. Ressaltou a urgência desta demanda, pois as crianças e 

adolescentes precisavam ser resguardados. Parabenizou o presidente nacional de seu 

partido, senhor Roberto Alves, deputado federal por São Paulo, pelo trabalho que 

desenvolve nacionalmente combatendo o abuso e a exploração sexual infantil. 

Expressou estar muito preocupado com a decisão da Semec de não aderir ao PNLD, 

convocando seus pares a fiscalizar a educação que seria dada aos alunos da rede 

pública municipal de Belém. Pediu às lideranças do Governo nesta Casa que se 

constituísse um meio para informar aos parlamentares como seria a educação nas 

escolas públicas municipais. Ressaltou não ser oposição a pessoas ou partidos, 

posicionava-se em defesa da família e da infância. Pela liderança do PSOL, Lívia 

Duarte referiu-se também aos acontecimentos dramáticos no Afeganistão com a 

ascensão do Talibã ao poder e a retirada das tropas norte americanas. Os direitos 

civis da população afegã estavam em risco, frisou, sobretudo os direitos das 

mulheres. Atividades básicas como ir à escola, trabalhar ou mesmo sair de casa 

poderiam ser proibidas às afegãs no novo regime, complementou, e elas não teriam 

também autonomia para decidir sobre o próprio casamento após completarem a 

idade de doze anos. Mencionou a fuga de muitas mulheres das regiões ocupadas 

pela milícia, na tentativa de escapar do Talibã, e a captura de muitas, até meninas, 

para serem dadas em casamento aos guerrilheiros. Tratou depois da luta pelos 

direitos femininos no Brasil, inteirando que atualmente cerca de 40% das mulheres 

que sofrem violência no Pará não têm dinheiro, recursos nem lugar para ir e 51% 

das mulheres que são violentadas em nosso estado têm pelo menos um filho com o 

agressor. Desse modo, há um laço que a impede de fugir da violência, pois a mulher 

geralmente não abandona seus filhos, indicou. Parabenizou em seguida a Prefeitura 

de Belém pelo programa Donas de Si que iniciou o processo de cadastramento para 

os cursos profissionalizantes de mil e novecentas mulheres da Vara de Violência 

Doméstica de Icoaraci. Pela liderança do PSB, Fábio Souza, referindo-se aos 

acontecimentos recentes no Afeganistão, ponderou que todo fundamentalismo é 

perigoso para qualquer democracia e para a liberdade, sendo um veneno para 

qualquer sociedade. Nesse sentido, reputou, há mais semelhanças entre a extrema 

direita e a extrema esquerda do que a maioria das pessoas imagina. Lamentou as 

mortes e o terror imposto à população afegã pelo Talibã. Postulou depois haver 

pouco respeito pelos vereadores da CMB na atual gestão municipal, julgando ser 

necessário discutir como a relação entre os membros do parlamento e a Prefeitura de 

Belém poderia evoluir. Aludiu às dificuldades enfrentadas pelos vereadores que, 

mesmo sendo base do governo municipal, não conseguem bom diálogo com parte 

do secretariado e precisam lidar com os exageros de conduta de alguns delegados 

eleitos no programa Tá Selado. Encerrado o Horário de Liderança, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Bieco e pediu aos demais parlamentares que 

fizessem o registro de suas presenças para a verificação de quórum. Solicitou 

também a realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma à senhora 

Edinice, mais conhecida como Joelma, uma das coordenadoras do trabalho social 

que desenvolve em alguns bairros de Belém. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira 

Parte da Ordem do Dia. Fez-se então um minuto de silêncio em homenagem à 

senhora Edinice, atendendo à solicitação do vereador Bieco. Findo este ato, 

procedeu-se à leitura da matéria constante em pauta nesta parte da Ordem do Dia e o 

vereador Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da 

leitura e do interstício aos projetos correspondentes. Posta em votação, esta 

solicitação foi aprovada pela plenária. Foi feita depois a leitura e votação do 

requerimento do vereador Josias Higino solicitando dois dias de licença particular, 

no período de 17 a 18 de agosto de 2021, sendo este aprovado por unanimidade, de 

forma simbólica. Passou-se em seguida à leitura e votação do requerimento da 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando dois dias de licença parlamentar, no 

período de 17 a 18 de agosto, sendo este aprovado por unanimidade, de forma 

simbólica. O presidente explicou depois que seriam postos conjuntamente em 

votação os requerimentos solicitando a realização de sessões especiais, definidos 

anteriormente em reunião do Colégio de Líderes. Fez-se a seguir a leitura do 

requerimento do vereador Roni Gás solicitando a realização de uma sessão especial 

para comemorar os 100 anos da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas 

Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Pará – Comieadepa, primeira 

convenção evangélica do Brasil, no dia 17/08/2021, em horário a combinar. 

Posteriormente, foi feita a leitura do requerimento do vereador Zeca do Barreiro 

solicitando a realização de uma sessão especial, no dia 18/08/2021, em homenagem 

à Universidade Uninassau pelos trabalhos e atividades desenvolvidas na área de 

Educação no município de Belém. Postos em votação, os requerimentos foram 

aprovados por unanimidade, de forma simbólica. Retomou-se, em seguida, a 

votação do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a inserção nos 

Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, edição do dia 10/08/2021, 

intitulada “Homem negro é humilhado dentro de supermercado”. Posto em votação, 

o requerimento foi aprovado por unanimidade, com dezenove votos favoráveis. 

Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro e Miguel Rodrigues. Foi 

feita posteriormente 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. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues (com aparte do 

vereador Matheus Cavalcante). O vereador Fernando Carneiro pediu Questão de 

Ordem solicitando informações sobre o que seria incluído nos Anais da Casa porque 

não havia documento, matéria jornalística ou publicação na internet associada ao 

requerimento. O presidente Bieco explicou que o requerimento não seria votado, 

ficaria suspenso enquanto não fosse apresentado o objeto da inclusão. Fez-se depois 

a leitura do requerimento do vereador Matheus Cavalcante solicitando a convocação 

da superintendente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém 

– Semob, senhora Ana Valéria Ribeiro Borges, para debater sobre a inclusão de 

aparelhos de ar condicionado nos ônibus urbanos de Belém e a licitação do 

transporte público. O vereador Matheus Cavalcante pediu então Questão de Ordem 

solicitando a suspensão do requerimento por vinte e quatro horas. Procedeu-se em 

seguida à leitura do requerimento do vereador Zeca do Barreiro solicitando a 

realização de uma sessão especial para comemorar a Semana Municipal da Pessoa 

com Deficiência Intelectual, no dia 26/08/2021, às quinze horas. Fez o 

encaminhamento o vereador Zeca do Barreiro. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade, com vinte e um votos favoráveis. 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. Estando suspensos os projetos relativos aos processos de números 456/2021, 

047/2021, 1709/18, 416/18, 010/2019, 1376/2020 e 1456/2020 o presidente Bieco 

encerrou a sessão às dez horas e cinquenta e dois minutos. Estavam licenciados os 

vereadores Josias Higino, Enfermeira Nazaré Lima e Altair Brandão. Justificaram 

suas ausências os vereadores Goleiro Vinícius e Émerson Sampaio. Estiveram 

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

Moraes e Pastora Salete, pelo bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania; Miguel 

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

Pros; Augusto Santos e Juá Belém, pelo Republicanos; John Wayne, Neném 

Albuquerque, Zeca Pirão e Blenda Quaresma, pelo MDB; Fernando Carneiro e 

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

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

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

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

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

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

Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 17 de agosto de 2021.      

 

ENF. NAZARÉ LIMA 

Presidente 

            RENAN NORMANDO                                             AMAURY DA APPD 

1º Secretário                                                               2ª Secretário 

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

ATO Nº 0238/2021, de 04 de janeiro 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 PAMELA DA SILVA COELHO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora PAMELA DA SILVA COELHO, ocupante do cargo 

efetivo “Agente Administrativo Legislativo-CMB-AUX.01”, pertencente ao Grupo 

Auxiliar Ref. A, 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 

 

 

------------------------------------- 
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ATO Nº 00239/2021, de 04 de janeiro 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 ALEX LEMOS MARTINS está exercendo atividades que 

implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor ALEX LEMOS MARTINS, ocupante do cargo em 

comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”, Gratificação mensal no 

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 00240/2021, de 04 de janeiro 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 ANDERSON DA SILVA VARELA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor ANDERSON DA SILVA VARELA, ocupante do cargo 

efetivo “Agente de Serviços Gerais-CMB-AAL.01, pertencente ao Grupo Atendente 

Ref. A, 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 00242/2021, de 04 de janeiro 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 REINALDO FONTOURA DE MELO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor REINALDO FONTOURA DE MELO (GNM-REF. 

A-P), Gratificação mensal no percentual de 50% (cinquenta por cento), calculado 

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

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

efeitos a partir de 01.01.2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 00247/2021, de 04 de janeiro 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 IVAN NASCIMENTO DE SOUZA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor IVAN NASCIMENTO DE SOUZA, ocupante do cargo 

em comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2-Sub-Chefe da Assessoria Militar, 

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 00248/2021, de 04 de janeiro 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 RAIMUNDO GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor RAIMUNDO GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR, 

ocupante do cargo em comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2-Sub-Chefe da 

Assessoria Militar, 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 

 

 

------------------------------------- 
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ATO Nº 0250/2021, de 04 de janeiro 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 RUTE IRENE SANTOS DOS SANTOS está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora RUTE IRENE SANTOS DOS SANTOS (GNM-

REF.A-P), 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 0255/2021, de 04 de janeiro 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 MANOEL ESPÍRITO SANTO MENEZES está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor MANOEL ESPÍRITO SANTO MENEZES (GAU-

REF.A-P), 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 0256/2021, de 04 de janeiro 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 MCHELLE NUNES PEREIRA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora MCHELLE NUNES PEREIRA, ocupante do cargo em 

comissão “Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro –CMB-DAS-200-5”, 

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 00257/2021, de 04 de janeiro 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 THOMAZ DO CARMO RIBIERO MALATO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor THOMAZ DO CARMO RIBIERO MALATO, 

ocupante do cargo em comissão “Chefe da Divisão de Planejamento –CMB-DAS-

200.4”, 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 0725/2021, de 31 de março 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 DAMIÃO 

VINICIUS SILVA RIBEIRO (GOLEIRO VINICIUS), a partir de 31.03.2021. 

 

NÍVEL 01 

ALAX AUGUSTO SILVA DOS SANTOS 

ANDREA OLIVEIRA RIPARDO 

DAVID VIEIRA DA CONCEIÇAO 

IGOR LEAL DE SOUZA 

MARIA RAIMUNDA FREITAS DA COSTA 

NEUZA MARIA CHAVES FREIRE 

RITA BARBERY DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

TULIO MADEIRA DA SILVA 

 

NÍVEL 06 

LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

-------------------------------------- 
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ATO Nº 0731/2021, de 31 de março 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 MIGUEL 

RODRIGUES, a partir de 31.03.2021. 

 

NÍVEL 01 

AMARILDO DOS SANTOS MANITO 

 

NÍVEL 06 

MARIA REGINA CORREA FERREIRA 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0732/2021, de 31 de março 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 MOA MORAES, a 

partir de 31.03.2021. 

 

NÍVEL 01 

ANTONIO WAGNER DOS SANTOS 

RAIMUNDO JORGE FRANÇA CASTRO  

SHEILA FERREIRA LEAL 

SIRLEY ALESSANDRA BARBOSA MAIA 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0735/2021, de 31 de março 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 SALETE 

FERREIRA SOUZA (PASTORA SALETE), a partir de 31.03.2021. 

 

NÍVEL 01 

JOSÉ ROBERTO CUNHA 

MAURICIO MARTINS PIMENTEL COSTA  

VANESSA LORENA SILVEIRA COIMBRA CAMPOS 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

ATO Nº 0736/2021, de 31 de março 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 MARIA DAS 

NEVES OLIVEIRA DA SILVA (DONA NEVES), a partir de 31.03.2021. 

 

NÍVEL 01 

 

ALESSANDRA RIBEIRO SANTOS 

ZINAYRA HELOISA MARQUES GUEDES 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de março de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0777/2021, de 01 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: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados, para exercerem 

cargos em comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador AUGUSTO 

SANTOS, a partir de 01.04.2021. 

 

NÍVEL 01 

 

JULIANY BRABO TEIXEIRA 

PAOLA NATASHA SILVA RODRIGUES 

ROSILEA GARCIA DE OLIVEIRA 

TALVANIA RODRIGUES DA SILVA FABIANO 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 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 0778/2021, de 01 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: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, DARLENE TENORIO FARIAS, para exercer o 

cargo em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora 

BLENDA QUARESMA, a partir de 01.04.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 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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EXTRATO DE CONTRATO: 

 

Contrato administrativo nº 01/2021 

Pregão Presencial nº 03/2021 

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 - art.57, inciso II 

Contratante: Câmara Municipal de Belém 

Contratada: C P DE O SOUZA EIRELI  

Signatário pela CMB: Vereador José Wilson Costa Araújo 

Pela Empresa: JAMMERSON RAFAEL FALCÃO DE CARVALHO   

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva de aparelhos de centrais de ar condicionados do tipo SPLIT. 

Prazo: 12 meses  

Valor Mensal estimado: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) 

Valor Total do Contrato: R$ 86.400,00 (Oitenta e seis mil e quatrocentos reais) 

Projeto Atividade: 2173 - Operacionalização das Ações Administrativas 

Natureza da Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Data da Assinatura: 08 de junho de 2021 

Vigência: 08/06/2021 a 08/06/2022. 

    

Comissão de Licitação da CMB. 

 

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

 

 

EXTRATO DE CONTRATO: 

 

Contrato administrativo nº 02/2021 

Pregão Presencial nº 004/2021 

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 - art.57, inciso II 

Contratante: Câmara Municipal de Belém 

Contratada: REC FILMES LTDA.  

Signatário pela CMB: Vereador José Wilson Costa Araújo 

Pela Empresa: André Luis Genu Paes Barreto   

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de filmagem e 

gravação de vídeo das sessões plenárias. 

Prazo: 12 meses  

Valor Mensal estimado: R$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais) 

Valor Total do Contrato: R$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais) 

Projeto Atividade: 2173 - Operacionalização das Ações Administrativas 

Natureza da Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Data da Assinatura: 30 de junho de 2021 

Vigência: 30/06/2021 a 30/06/2022. 

 

Comissão de Licitação da CMB. 

 

 

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

 

 

EXTRATO DE CONTRATO: 

 

Contrato administrativo nº 04/2021 

Adesão de ata nº 001/2021 

Pregão Eletrônico 007/2020  

ORIGEM: Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará -SEPLAD 

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 - art.57, inciso II 

Contratante: Câmara Municipal de Belém 

Contratada:  CLARO S/A.  

Signatário pela CMB: Vereador José Wilson Costa Araújo 

Pela Empresa: Newton Cunha da Costa   

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 

telefonia móvel pessoal (SMP), incluindo um sistema informatizado de 

gerenciamento on-line que permita a visualizações gerenciamento de todas as 

linhas móveis contratadas e faturas do Plano Corporativo, além da cessão, em 

regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis.  

Prazo: 12 meses  

Valor Mensal estimado: R$ 11.552,40 

Valor Global: R$ 138.628,80 

ORÇAMENTO: Projeto Atividade: 2173 - Operacionalização das Ações 

Administrativas 

Natureza da Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Data da Assinatura: 14 de julho de 2021 

Vigência: 14/07/2021 a 14/07/2022. 

    

Diretoria Administrativa e Financeira 

 

 

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

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO: 

 

Contrato administrativo nº 05/2021 

Pregão Presencial nº 05/2021 

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 - art.57, inciso II 

Contratante: Câmara Municipal de Belém 

Contratada: AMAZON CARD'S S/S LTDA.  

Signatário pela CMB: Vereador José Wilson Costa Araújo 

Pela Empresa: TÁSSIA ROCHA REBELO   

Objeto: prestação de serviços de fornecimento de VALE ALIMENTAÇÃO, na forma 

de bilhete Impresso com sistema de segurança, incluindo, sequência numérica, valor 

facial, nome do cliente, código de barras e impresso em papel moeda de segurança em 

infravermelho, em blocos, com valor facial de 25,00 (reais), aceitos no Estado do Pará, 

nos estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, para atender às necessidades 

administrativas da Câmara Municipal de Belém 

Prazo: 12 meses  

Valor Mensal estimado: R$ 1.300.950,00  

Valor da taxa administrativa: R$ 26.019,00 

Valor Global: R$ 15.923.628,00 

ORÇAMENTO: Projeto Atividade: 2173 - Operacionalização das Ações 

Administrativas 

Natureza da Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Data da Assinatura: 20 de agosto de 2021 

Vigência: 20/08/2021 a 20/08/2022. 

    

Diretoria Administrativa e Financeira 

 

 

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

 

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

ATRIBUIÇÕES LEGAIS e, por força do disposto nos § 4º, § 5º, § 6º e § 7º, do art. 78 

da Lei Orgânica do Município de Belém, promulga a seguinte Lei, referente ao Projeto 

de Lei nº 025/2021. 

 

Lei nº 9.694, de 10 de agosto de 2021. 

 
Revoga a Lei 9.671, de 22 de junho de 2021, que “Dispõe sobre a proibição de 

transporte de mercadorias bem como de reposição nas gôndolas, remanejamento, 

cargas e descargas de mercadorias internas, em supermercados, hipermercados, 

varejistas e atacadistas, por meio de máquinas empilhadeiras, durante o horário de 

atendimento ao público no âmbito do Município de Belém”, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica revogada a Lei 9.671, de 22 de junho de 2021 que “Dispõe sobre a 

proibição de transporte de mercadorias bem como de reposição nas gôndolas, 

remanejamento, cargas e descargas de mercadorias internas, em supermercados, 

hipermercados, varejistas e atacadistas, por meio de máquinas empilhadeiras, durante o 

horário de atendimento ao público no âmbito do Município de Belém”. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Belém, em 10 de agosto de 2021. 

  

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

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

 

 

 

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

ATRIBUIÇÕES LEGAIS e, por força do disposto nos § 4º, § 5º, § 6º e § 7º, do art. 78 

da Lei Orgânica do Município de Belém, promulga a seguinte Lei, referente ao Projeto 

de Lei nº 066-A/2020. 

 

Lei nº 9.695, de 11 de agosto de 2021. 

 

Altera a denominação da Praça da Criança para Praça Gerson dos Santos Peres, 

parte no bairro de Fátima e parte no bairro do Umarizal, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. A atual Praça da Criança, localizada na Avenida Marquês de Herval, 

entre as Travessas Três de Maio e Antônio Baena, parte no bairro de Fátima e parte 

no bairro do Umarizal, passa a denominar-se de Praça Gerson dos Santos Peres. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Belém, em 11 de agosto de 2021. 

 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

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


