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                                                                                                                                                              ATO Nº 0751/2021, 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: 

 

        REVOGAR, com efeitos a partir de 31.03.2021, o Ato nº 0052/2021, de 04.01.2021 que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 100% (cem por 

cento), à servidora DELMA DE NAZARÉ ALMEIDA DA SILVA, ocupante do cargo em 

comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”.  

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 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0727/2021, 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, SILVANA CORDEIRO LEAL, ocupante do cargo comissionado ‘Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete doa Vereador JOÃO COELHO, a partir de 31.03.2021.  

 

 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 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0728/2021, 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, ELIAS ROMÃO DOS SANTOS, ocupante do cargo comissionado ‘Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete doa Vereador JOHN WAYNE, a partir de 31.03.2021.  

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 
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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                                                    

 

BANCADA REPUBLICANOS 

GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (Juá Belém) – Líder 

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

DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO (Goleiro Vinicius) 

 

BANCADA MDB 

BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA (Blenda Quaresma) – Vice-Líder 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) - Líder 

 

 

BANCADA PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) - Líder 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) – Vice-Líder 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

 

BANCADA PL 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) – Vice-Líder 

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

 

BANCADA PSB 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (Fábio Souza) - Líder 

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

 

BANCADA PSD 

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA (Dona Neves) 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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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No vigésimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 

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

da vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Como o painel eletrônico não estava 

funcionando, 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. Pablo Farah informou que nesta data 

iniciava-se um movimento nacional contra a aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 32/2020 – PEC 32/2020. A aprovação dessa emenda, a chamada 

Reforma Administrativa, praticamente enterraria o funcionalismo público, acabando 

com as carreiras típicas de estado, apontou. Comunicou que iria à Delegacia Geral 

da Polícia Civil fazer um pronunciamento, participando da manifestação nacional, e 

voltaria depois a esta Casa. Inteirou também que neste dia levaria ao presidente do 

Banco do Estado do Pará, senhor Braselino Carlos Assunção da Silva, o pedido de 

redução dos juros cobrados pelo banco aos funcionários deste Poder, não 

contemplados pela política de redução de taxas aplicada aos servidores estaduais. 

Atestou compor a base de apoio ao prefeito Edmilson Rodrigues neste parlamento, 

embora não fizesse parte de blocos partidários. Declarou manter-se fiel aos seus 

eleitores e lutar por seus ideais e pelas pessoas que precisam ser representadas. 

Afirmou que o prefeito de Belém e sua equipe lutavam para reajustar o valor do 

salário base do funcionalismo público municipal, mas isso não ocorreria 

rapidamente, pois se tratava de uma distorção de anos. Asseverou não fazer 

barganha política para atender seus interesses individuais e não precisar de grupos 

para se fazer representar, pois representava neste parlamento seus mais de oito mil 

eleitores. Sendo parte da base de apoio ao prefeito, esperava ser atendido ao chegar 

a uma secretaria municipal levando as demandas dos munícipes, expressou. Subiu 

posteriormente à tribuna o vereador Mauro Freitas e saudou todos os movimentos 

culturais juninos de nossa cidade. Declarou ser a cultura junina muito forte em nossa 

capital, lamentando que, devido à pandemia, não estivessem ocorrendo as grandes 

festas para os grupos folclóricos. Solidarizou-se a todos os brincantes de quadrilhas, 

bois, pássaros e demais movimentos culturais de nossa cidade, que passavam por 

um momento difícil. Ressaltou a importância dessas formas de cultura para a 

população dos grandes bairros e áreas periféricas de Belém, avaliando que logo tudo 

voltaria ao normal e teríamos novamente uma grande quadra junina em nossa 

cidade. Referiu-se depois à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício 

de 2021, que brevemente seria discutida e votada nesta Casa. Reportou ter 

apresentado algumas emendas à lei, todas elaboradas com cuidado, pedindo apoio a 

seus pares para que fossem aprovadas. Uma dessas emendas, explicitou, 

determinava que o salário base pago pela Prefeitura Municipal de Belém - PMB aos 

servidores municipais não fosse inferior ao salário mínimo nacional. Outra emenda 

apresentada obrigava a PMB a reajustar o salário base dos servidores de acordo com 

os índices inflacionários, acrescentou. Disse ter conversado com alguns membros 

deste parlamento e todos consideraram excelentes estas emendas. Publicou-as em 

suas redes sociais e deu entrevista a rádios e jornais de Belém falando sobre elas, 

participou. Em aparte, manifestou-se o vereador Matheus Cavalcante. Findo este 

pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o vereador Bieco. Manifestou-se 

em seguida o vereador Miguel Rodrigues e agradeceu à equipe da Secretaria 

Municipal de Urbanismo – Seurb por atender suas demandas. Relatou ter 

acompanhado, juntamente com seu grupo de trabalho, a equipe da Seurb e ficaram 

até as 23 horas resolvendo problemas de lâmpadas queimadas e relés, melhorando a 

iluminação de vias públicas, sendo atendidas todas as solicitações que fizera. 

Parabenizou depois o secretário municipal de Saúde, senhor Maurício Bezerra, por 

receber os vereadores do bloco do qual faz parte (PP – Podemos – Pros) tecendo 

inúmeras considerações sobre a Saúde em Belém. O secretário repassara-lhes então 

que brevemente ambulanchas estariam disponíveis para o atendimento aos 

moradores das ilhas de nossa cidade. Informou também que a PMB fizera uma 

parceria com a Universidade Federal do Pará – UFPA para construir uma base de 

apoio à Saúde e assim atender a população ribeirinha. A ambulancha iria até a 

localidade onde estivesse o paciente e o levaria até o posto localizado na UFPA, 

explicou, diminuindo a demanda nas unidades de saúde do município e promovendo 

um atendimento mais rápido aos moradores das ilhas. Divulgou depois o 

cadastramento de moradores que estava sendo feito pelas unidades municipais de 

saúde em suas áreas de atuação, explicando que isso permitiria à Secretaria 

Municipal de Saúde – Sesma conhecer o número real de pessoas atendidas em cada 

localidade e assim disponibilizar adequadamente equipes do programa Estratégia 

Saúde da Família - ESF de forma a contemplar todas as áreas, melhorando a 

cobertura. Externou ter ficado feliz com as informações recebidas do secretário 

Maurício Bezerra, esperando que fossem cumpridas. Continuaria a visitar 

periodicamente os secretários municipais para obter novas informações e assim 

notificar a população de Belém, comunicou. Sugeriu que a marcação de consultas 

fosse digitalizada e informatizada de modo a eliminar as filas nas unidades de saúde. 

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

liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima saudou o município de Santarém, a 

Pérola do Tapajós, pelo 360º aniversário, comemorado no dia anterior, fazendo 

votos de que se desenvolvesse de forma sustentável, com qualidade de vida para a 

população. Fez referência ao conceito de luta de classes, desenvolvido por Karl 

Marx e Friedrich Engels, assentado no conflito entre as classes sociais, não havendo 

para as classes exploradas vitória sem luta. Os profissionais de enfermagem formam 

a maior categoria da área da Saúde, mas não têm piso salarial, não tem carga horária 

semanal regulamentada em lei, indicou. Há mais de vinte anos, comentou, tramitam 

no Congresso Nacional vários projetos que tentam regulamentar essa carga horária e 

o piso salarial. No ano anterior, foi protocolado o Projeto de Lei nº 2564/ 2020 e 

ainda não foi aprovado, retomou, especulando-se que sofrerá modificações 

reduzindo-se o valor do piso da categoria. Conclamou os profissionais de 

enfermagem a unir forças, lutando por melhores condições de trabalho e salário 

justo. Posicionou-se contrariamente à privatização da Eletrobrás, lembrando que a 

privatização da Celpa fora muito prejudicial ao povo paraense. Inteirou que 

estimativa feita pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp 

apontava um custo adicional de 400 bilhões de reais para os consumidores nos 

próximos trinta anos com a privatização da empresa. Pela liderança do bloco PSDB 

– DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino recordou ter cobrado, havia alguns 

meses, a entrega da merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino e 

afirmara na ocasião que subiria à tribuna para elogiar a PMB se isso fosse feito. 

Ressaltou fazer oposição à atual gestão visando à melhoria dos serviços em 

benefício da cidade e da população, de forma construtiva e nunca de forma pessoal. 

A distribuição das cestas básicas nas escolas municipais de Belém começara a 

funcionar, notificou, parabenizando a PMB por isso. Parabenizou também o 

presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, pela maneira transparente e segura como 

tem conduzido este Poder, tratando os demais vereadores de maneira igualitária. 

Agradeceu a ele a realização da sessão especial, na sexta-feira anterior, em 

comemoração aos 110 anos da Igreja Assembleia de Deus, agradecendo também aos 

servidores da Casa pelo empenho em bem receber as lideranças assembleianas. Em 

aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança da Oposição, 

Matheus Cavalcante avaliou que os problemas envolvendo a Equatorial, empresa 

concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica em nosso estado, 

decorrem do fato de ela exercer um monopólio, atuando sem concorrência. Opinou 

que se houvessem outras empresas concorrendo com a Equatorial o consumidor 

paraense seria beneficiado, pagando tarifas mais baixas e tendo um serviço de 

melhor qualidade. Disse que a privatização da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT é um tema novo e deve ser bem debatido. Atualmente, estimou, 

muitas vezes o preço pago pelo frete de um produto é superior ao valor do produto e 

todas as pessoas já tiveram algum contratempo com o serviço prestado pela 

empresa. Acusou o governo do PT de usar a ECT politicamente, utilizando cargos 

na empresa como moeda de troca, sem critérios técnicos. Acusou também as gestões 

petistas de destruírem a Petrobrás, envergonhando o Brasil internacionalmente com 

escândalos de corrupção. Defendeu a aprovação da emenda do vereador Mauro 

Freitas à LDO para o exercício de 2022 determinando que o salário base pago pela 

PMB aos servidores municipais não fosse inferior ao salário mínimo nacional. Pela 

liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Émerson Sampaio pediu respeito entre os 

vereadores, apesar das divergências. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Juá 

Belém, Miguel Rodrigues e Roni Gás. Pela liderança do PDT, Allan Pombo expôs 

que a ECT é a maior empresa da América Latina em sua área de atuação, é 

superavitária e tem cerca de cem mil funcionários. Acrescentou que o orçamento da 

ECT no ano anterior foi de cerca de 21 bilhões de reais, sendo a única empresa 

brasileira que chega a todos os municípios do país. Julgou inaceitável a privatização 

de uma empresa importantíssima para a soberania nacional, que garante a entrega de 

correspondências aos mais longínquos municípios do Brasil. As empresas 

terceirizadas entregam encomendas somente aos grandes centros urbanos, não o 

fazendo para regiões mais distantes, atentou. Fez notar que a empresa estadunidense 

correspondente à ECT também é pública e movimenta 71 bilhões de dólares 

anualmente, tendo quase 600 mil funcionários. Também públicas são as empresas 

similares no Canadá e na Rússia, aditou, contrapondo que Portugal e Argentina 

privatizaram suas empresas de correios, mas agora tentam reestatizá-las. Asseverou 

que a privatização da ECT será danosa ao país, principalmente no contexto da 

pandemia em que dependemos de compras online, pois haverá o encarecimento das 

entregas. Defendeu a ECT, mandando cumprimentos aos trabalhadores e 

trabalhadores da empresa pela resistência. Recordou depois ter feito um 

requerimento neste parlamento, havia algum tempo, solicitando testes rápidos de 

Covid-19 para todos os carteiros e atendentes da ECT em nossa cidade. Destacou a 

seguir que a prática de não reajustar o salário base dos servidores municipais de 

Belém segundo o valor do salário mínimo nacional foi iniciada em 2015 pelo 

prefeito Zenaldo Coutinho e isso teve continuidade em 2016, 2017, 2018, 2019 e 

2020. O novo governo, com apenas seis meses, tenta agora ao máximo buscar 

soluções para valorização do servidor público municipal, afirmou. Os servidores 

sabem quem realmente os defende e quem tem um histórico de descaso e 

desconstrução de seus direitos, declarou. Os funcionários da educação pública 

municipal de Belém lembram o tratamento que lhes era dispensado pela Secretaria 

Municipal de Educação – Semec à época do então prefeito Zenaldo Coutinho, 

assegurou, pois foram destratados e seus pedidos de licença, direitos garantidos por 

lei, não foram respeitados. A atual gestão municipal estabeleceu um comitê tripartite 

de discussão, discutindo-se a questão previdenciária, ouvindo-se o Tribunal de 

Contas, com a participação dos sindicatos e da Prefeitura, em busca de soluções. 

Reiterou que os servidores municipais sabem quem realmente os defende e quem os 

achacou. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a chamada nominal dos 
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vereadores presentes para a verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se a 

Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura do requerimento da 

vereadora Bia Caminha solicitando a realização de uma sessão especial para debater 

a geração de emprego e renda durante a pandemia. Fez o encaminhamento a 

vereadora Bia Caminha. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e dois votos favoráveis. Justificou seu voto a vereadora Bia 

Caminha. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento do vereador Augusto 

Santos solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria jornalística publicada no 

jornal O Liberal, em 02/06/2021, intitulada “Lei aprovada na CMB diz que igrejas e 

templos são essenciais”. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e quatro votos favoráveis. Procedeu-se depois à leitura do 

requerimento do vereador Allan Pombo solicitando a realização de uma sessão 

especial, em data e horário a combinar, para a discussão do tema “A pauta da cultura 

popular no segmento carnaval – cadeia produtiva do carnaval o ano inteiro”. Posto 

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

favoráveis. Justificaram seus votos os vereadores Allan Pombo, Josias Higino, 

Mauro Freitas, Pablo Farah, Amaury da APPD e Enfermeira Nazaré Lima. Passou-

se em seguida à leitura do requerimento do vereador Moa Moraes solicitando a 

inserção nos Anais da Casa de matéria intitulada “Saúde atualiza plano de vacinação 

com novas categorias como prioridade”. Fez o encaminhamento o vereador Moa 

Moraes. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, com 

vinte e quatro votos favoráveis. Fez-se depois a leitura e votação do requerimento da 

vereadora Bia Caminha solicitando um dia de licença parlamentar, em 30/06/2021, 

sendo este aprovado por unanimidade, de forma simbólica. Encerrada a Primeira 

Parte da Ordem do Dia, foi feita a chamada nominal dos vereadores para a 

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

Dia. O vereador Túlio Neves pediu então Questão de Ordem solicitando mudança de 

ordem na pauta de forma que o projeto constante no Processo nº 109/2021, de sua 

autoria, entrasse em discussão e votação. Posta em votação, esta solicitação foi 

aprovada pela plenária. Posteriormente, a vereadora Bia Caminha solicitou a 

retirada da suspensão do projeto constante no Processo nº 460/2021, de sua autoria. 

Atendendo a esta solicitação, entrou em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de lei que “Institui no âmbito das escolas públicas e privadas do 

Município de Belém a semana de empoderamento feminino”, constante no Processo 

nº 460/2021. Na discussão, não houve oradores. O vereador Moa Moraes pediu 

então Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto e as emendas feitas a 

ele fossem votados em bloco. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela 

plenária. Fez-se depois a leitura do projeto e das emendas. Postos em votação, os 

artigos do projeto e as emendas foram aprovados por unanimidade, em bloco, com 

vinte e seis votos favoráveis. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei 

que “Institui no âmbito das escolas públicas e privadas do Município de Belém a 

semana de empoderamento feminino”, constante no Processo nº 460/2021. O 

vereador Allan Pombo pediu depois Questão de Ordem solicitando a mudança na 

ordem da pauta para que o projeto constante no Processo nº 830/2021 entrasse em 

discussão e votação e solicitando também que seus artigos fossem votados em 

bloco. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Justificou 

depois seu voto a vereadora Bia Caminha. Entrou posteriormente em discussão 

única e votação, com dispensa de interstício, o Veto nº 10/2020, Veto Integral ao 

Projeto de Lei nº 059/2020, de 09 de setembro de 2020, que "Altera a denominação 

da passagem Almirante Saldanha Marinho para passagem Padre João Maria Van 

Doren, no Bairro da Pedreira, e dá outras providências", de autoria do vereador 

Amaury da APPD, constante no Processo nº 052/2021. Na discussão, não houve 

oradores. Fez-se a seguir a leitura das razões do veto. Posto em votação, este foi 

rejeitado por unanimidade, com vinte e nove votos contrários. O presidente Augusto 

Santos declarou então rejeitado o Veto 10/2020, Veto Integral ao Projeto de Lei nº 

059/2020, de 09 de setembro de 2020, que "Altera a denominação da passagem 

Almirante Saldanha Marinho para passagem Padre João Maria Van Doren, no 

Bairro da Pedreira, e dá outras providências", de autoria do vereador Amaury da 

APPD, constante no Processo nº 052/2021. Justificou seu voto o vereador Amaury 

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

o projeto de lei que “Reconhece a prestação de serviços de atividade física e 

exercício físico como essenciais, no âmbito do município de Belém”, constante no 

Processo nº 109/2021, de autoria do vereador Túlio Neves. Na discussão, 

manifestou-se o vereador Fernando Carneiro. O vereador Moa Moraes pediu, em 

seguida, Questão de Ordem solicitando a prorrogação da sessão para que se 

finalizasse a votação do projeto, caso isso fosse necessário. Posta em votação, esta 

solicitação foi aprovada pela plenária. Posteriormente, foi feita a leitura do projeto. 

O vereador Túlio Neves pediu então Questão de Ordem solicitando que os artigos 

do projeto fossem votados em bloco. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada 

pela plenária. Postos a seguir em votação, os artigos do projeto foram aprovados por 

maioria, em bloco, com vinte e dois votos favoráveis e seis votos contrários, sem 

abstenções. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Reconhece a 

prestação de serviços de atividade física e exercício físico como essenciais, no 

âmbito do município de Belém”, constante no Processo nº 109/2021. Justificaram 

seus votos os vereadores Renan Normando, Miguel Rodrigues, Matheus Cavalcante 

e Túlio Neves. Entrou depois em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de lei que “Denomina de Augusto Rezende a atual Rua da 

Municipalidade e Rua Dr. Zeno Veloso a rua que define”, constante no Processo nº 

830/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão. Na discussão, não houve oradores. 

Fez-se depois a leitura do projeto e das emendas feitas a ele. Postos em votação, os 

artigos do projeto e as emendas foram aprovados por maioria, em bloco, com vinte e 

cinco votos favoráveis e duas abstenções, sem votos contrários. O presidente 

declarou então aprovado o projeto de lei que “Denomina de Augusto Rezende a 

atual Rua da Municipalidade e Rua Dr. Zeno Veloso a rua que define”, constante no 

Processo nº 830/2021. Em seguida, o presidente Augusto Santos encerrou a sessão, 

às onze horas e quarenta e cinco minutos. Justificaram suas ausências os vereadores 

Fabrício Gama, Blenda Quaresma, Neném Albuquerque e Gleisson Silva. Estiveram 

presentes os vereadores: Matheus Cavalcante, Mauro Freitas, Moa Moraes, Josias 

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

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

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

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

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

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

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

João Coelho, pelo PTB; 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 23 de junho de 2021.      

BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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

 

 

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

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

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

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Como o painel eletrônico não estava 

funcionando, 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. Roni Gás avaliou que Sistema Único de 

Saúde – SUS, embora seja essencial e considerado o melhor plano de saúde do país, 

não chega para todos. Desde a sua chegada a esta Casa, apontou, tem observado o 

presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, defender a criação de um centro de 

diagnósticos público para atender a população de Belém. Relatou então o caso de 

um amigo que, após sentir dor, procurou a assistência médica particular e, tendo 

feito todos os exames em uma madrugada, foi operado na manhã seguinte, após um 

diagnóstico de tumor nos rins. Outra pessoa, sua conhecida, teve o mesmo 

diagnóstico, mas estava havia dois meses peregrinando no SUS, sem conseguir 

resolver o problema, comparou. Questionou então se a diferença mostrava que 

somente se salvavam aqueles que tinham dinheiro. Defendeu a criação do centro 

público de diagnósticos, solidarizando-se às pessoas que necessitam fazer exames e 

não têm recursos. Disse depois que a população do Bairro da Cabanagem não 

suportava mais os alagamentos, solicitando a ação do poder público para resolver o 

problema, realizando-se a desobstrução do canal que drena a região. Reportou que 

sua casa também alagava com as chuvas fortes, com a água atingindo alguns 

centímetros dentro da residência, mas havia casas em que a água atingia a altura de 

um metro, causando inúmeras perdas. Cobrou uma intervenção efetiva da Secretaria 

Municipal de Saneamento – Sesan na área, informando já ter feito esse pedido 

anteriormente à secretária Ivanise Gasparim. Pediu ao governador Hélder Barbalho 

e ao prefeito Edmílson Rodrigues uma ação emergencial imediata para amenizar o 

problema enquanto não houvesse uma solução definitiva. Em aparte, manifestou-se 

o vereador Émerson Sampaio. Assumiu depois a palavra o vereador Fernando 

Carneiro e expressou ficar muito assustado com a dimensão que a pandemia tomou 

em nosso país. Divulgou estudo feito pela Fundação Instituto Oswaldo Cruz – 

Fiocruz indicando haver mais de cem variantes do novo coronavírus em circulação 

atualmente no Brasil devido à ampla circulação do vírus em nosso território, 

observando já haver mais de 510 mil brasileiros mortos pela Covid-19, enquanto 

menos de 12% da população recebeu as duas doses da vacina. Mencionou depois as 

denúncias de corrupção na compra de imunizantes, feitas por um deputado federal e 

um servidor de carreira do Ministério da Saúde, envolvendo o líder do Governo na 

Câmara dos Deputados e chegando ao Ministério da Saúde e à Presidência da 

República. Lembrou, em seguida, de ser comemorado nesta data o Dia Internacional 

do Orgulho LGBTQIA+, expressando sentir-se honrado por, desde o seu primeiro 

mandato, ter sido parceiro da luta desse segmento e aprovado em benefício dele 

algumas leis importantes neste parlamento. Citou entre elas a lei que determina a 

obrigatoriedade de aceitação, pelos órgãos públicos municipais de Belém, do nome 

social das pessoas. Aludiu em seguida a um projeto de lei de sua autoria chamado 

“Mais trans, menos ISS” estabelecendo incentivo fiscal às empresas que 

contratassem pessoas travestis e transexuais, avaliando serem as mais vitimadas por 

preconceitos. Outra lei de sua autoria aprovada nesta Casa, acrescentou, permitiu 

que todas as datas comemorativas do movimento LGBTQIA+ fossem incorporadas 

ao calendário oficial de eventos da cidade. Aqui também foi aprovada uma lei de 

sua autoria combatendo o bullying nas escolas, que também beneficiou a população 

do segmento LGBTQIA+, pois muitos deles sofrem perseguição e agressão nas 

escolas, continuou. Julgou, porém, que esses avanços são insuficientes porque o 

Brasil é o país onde há o maior número de assassinatos de travestis e homossexuais 

no mundo, ocorrendo atos bárbaros como o caso de uma mulher trans recentemente 

queimada viva em Recife e de pessoas trans cujo coração é arrancado. Expôs ser 

necessário debater esse tema, ressaltando não se tratar apenas de um debate 

ideológico ou identitário, pois vidas estavam sendo perdidas a cada dia. A luta do 

movimento LGBTQIA+ melhora o mundo, afirmou, porque aumenta nossa 

capacidade de interpretação da realidade, fazendo-nos perceber que não somos 

donos da verdade. Nesta data, prosseguiu, não devemos pensar somente em aceitar 

ou tolerar a diferença, mas celebrá-la, pois, é isso que faz a grandiosidade da vida. 

Não podemos achar que somente nossa orientação é a correta, a do outro é errada e 

por isso ele deve ser eliminado, testificou. Informou que a Prefeitura Municipal de 

Belém - PMB, através da Coordenadoria de Diversidade Sexual – CDS, realizaria 

várias programações alusivas à data durante este dia, convidando os demais 

parlamentares a participar. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Mauro Freitas 
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e Émerson Sampaio. Findo este pronunciamento, o vereador Mauro Freitas pediu 

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

homenagem póstuma à menina Ravyla de Sousa, barbaramente assassinada no 

município de Viseu. Subiu depois à tribuna a vereadora Lívia Duarte e comentou 

que não esperava haver na verdade um motivo para a não aquisição de vacinas 

contra a Covid-19: a tentativa de superfaturamento na compra dos imunizantes. 

Lamentou as mortes de centenas de milhares de brasileiros decorrentes dessa ação, 

solidarizando-se às famílias das vítimas. Solidarizou-se também com a família da 

menina Ravyla de Sousa. Enquanto não for discutido o patriarcado e o poder sobre o 

corpo das mulheres, nenhuma delas estará segura, declarou, pois vivemos em uma 

sociedade que as oprime. Externou sentir grande revolta e tristeza com o assassinato 

de Ravyla, pois tem dois filhos na mesma faixa etária, não conseguindo imaginar a 

dor da família com essa perda. A grande mídia não dava destaque a um caso assim 

por ter ocorrido no interior do Pará com uma criança não branca e pobre, indicou. 

Referindo-se depois a Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, disse ter muito 

orgulho de sua mãe que, após trinta anos de um casamento feliz, descobriu ser 

lésbica, assumindo sua sexualidade. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se 

o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Émerson 

Sampaio lamentou a decisão do juiz militar Ronaldo Roth de absolver os dois 

policiais militares que violentaram uma mulher dentro da viatura afirmando que a 

vítima poderia ter evitado o estupro, caso ocorrido no interior de São Paulo. 

Considerou tal decisão absurda e vergonhosa, perguntando de que forma a vítima 

poderia ter evitado o crime estando em uma viatura com dois homens armados. Se 

fosse a filha de um grande empresário ou de um grande político, supôs, certamente 

os dois policiais estariam na cadeia. Reportou depois ter estado, no final de semana 

anterior, na Ilha de Cotijuba e constatado haver muitos problemas na localidade. 

Citou entre eles a necessidade de conclusão da pavimentação em bloquete da Rua 

Magalhães Barata, iniciada na gestão anterior. Notificou haver muitas reclamações 

em relação ao transporte para a ilha, contando ter encontrado, na manhã do último 

sábado, a titular da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – 

Semob, Ana Valéria Ribeiro Borges, no porto de Icoaraci avaliando in loco a 

situação daquele logradouro. Explicou que a balsa, que serve como cais flutuante, 

estava afundando, enchendo de água, e isso deveria ser evitado. Pediu que o valor da 

passagem para Cotijuba não fosse duplicado aos sábados e domingos, passando de 

R$ 3,60 para R$ 7,20, como estava ocorrendo, pois isso prejudicava os moradores 

da ilha que precisavam deslocar-se para trabalhar nos finais de semana. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Fernando Carneiro. Pela liderança do PL, Pablo Farah 

parabenizou as equipes policiais que atuaram no caso do assassinato da menina 

Ravyla de Sousa, capturando o criminoso. Comunicou que solicitaria a inserção nos 

Anais da Casa de matéria jornalística sobre o assunto e pediria também que este 

parlamento encaminhasse um elogio formal a esses policiais, pois isso lhes serviria 

de motivação, permitindo que obtivessem reconhecimento público. Esclareceu que 

as polícias não atuavam como justiceiros, prendendo, julgando e condenando, mas 

seguiam o curso natural da investigação. Informou depois que o criminoso Lázaro 

havia sido capturado em Goiás. Parabenizou o sistema de Segurança Pública, 

louvando os que nele atuam por arriscarem suas vidas para defender a sociedade. 

Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o vereador Augusto 

Santos. Pela liderança do PSOL, subiu à tribuna a vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima e, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, saudou aqueles que tiveram a 

coragem de assumir a própria sexualidade. Externou saber o quanto é difícil fazer 

isso no país onde ocorrem mais assassinatos de pessoas desse segmento. Destacou 

as gozações feitas com homossexuais após um time de futebol ser derrotado e a 

humilhação pública de pessoas LGBTQIA+ com vaias, palavrões e até agressões, 

ocorrendo o mesmo nas redes sociais, com o uso de figurinhas no WhatsApp e a 

prática de brincadeiras jocosas, exemplificou. Sobrelevou ser imperativo eliminar 

tais comportamentos, não mais expondo ao ridículo as pessoas LGBTQIA+. 

Denominou tal prática como homofobia recreativa, dizendo que procedimento 

similar é adotado contra pessoas negras. Tal forma de agir é inaceitável, atestou, 

pois, as pessoas devem ser respeitadas. Pela liderança do Solidariedade, Igor 

Andrade comemorou a prisão de Lázaro. Comemorou também o avanço da 

imunização contra a Covid-19 no Pará e em Belém, comentando que em nossa 

cidade a Secretaria Municipal de Saúde - Sesma tem ampliado o número de postos 

de vacinação e também tem aumentado o número de pessoas trabalhando em cada 

posto. Alguns querem escolher a vacina que irão tomar, observou, buscando locais 

em que o imunizante de sua preferência esteja disponível ou não se vacinando, 

esperando para fazê-lo em outra ocasião. Elogiou depois o secretário municipal de 

Saúde de Belém, senhor Maurício Bezerra, e o diretor de Vigilância em Saúde da 

Sesma, o médico Cláudio Salgado, por atenderem aos pleitos dos vereadores e das 

comunidades. Em aparte, manifestou-se o vereador Roni Gás. Pela liderança do 

bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino referiu-se também à 

comemoração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ expressando que, como 

cristão, nunca negaria sua fé, mas também jamais pregaria o ódio ao que as pessoas 

escolhem ser. Argumentou não se tratar de ódio, mas de uma questão de fé, pois a 

Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Expôs não aceitar que um professor 

apresente a seus filhos ou a seus netos a sexualidade como uma opção. Entretanto, 

assegurou, não julga, não discrimina, não faz piada, aceitando escolha de cada 

pessoa, pois se agisse de outro modo estaria rasgando a Bíblia, agindo 

contrariamente aos ensinamentos de Jesus. Pela liderança da Oposição, Matheus 

Cavalcante criticou o fato de as pessoas não conseguirem mais se vacinar ao 

perderem a data marcada para a imunização de suas faixas etárias. Denunciou 

depois estar havendo aglomeração de pessoas em alguns postos de vacinação, 

comunicando estar fazendo um levantamento dos locais onde isso estava ocorrendo. 

Participou que acionaria o Ministério Público Estadual do Pará – MPPA contra a 

PMB devido à péssima gestão na campanha de imunização e no enfrentamento à 

Covid-19 em nossa cidade. Em aparte, manifestou-se o vereador Mauro Freitas. 

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

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

Parte da Ordem do Dia. Foram então postas em votação e aprovadas por 

unanimidade as atas das sessões ordinárias 29ª e 30ª, ambas do 1º Período da 1ª 

Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Fez-se posteriormente um minuto de silêncio 

em homenagem póstuma à menina Ravyla de Sousa, de 10 anos, assassinada no 

município de Viseu, atendendo à solicitação do vereador Mauro Freitas. Em 

seguida, foi feita a leitura da matéria constante em pauta nesta parte da sessão 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. Fez-se depois a leitura do requerimento do 

vereador Amaury da APPD solicitando a realização de uma sessão especial, no dia 

30/06/2021, às nove horas, com o objetivo de celebrar os 27 anos de existência do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu na cidade de Belém. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Amaury da APPD e Lívia Duarte. Posto em 

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

favoráveis. Foi feita a seguir a leitura do requerimento da vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no 

jornal Opção online, intitulada “Senado se prepara para votar piso salarial de 

profissionais de enfermagem”. Fizeram encaminhamentos as vereadoras Enfermeira 

Nazaré Lima (assumindo a presidência da Mesa, neste ínterim, o vereador Augusto 

Santos), Lívia Duarte e Pastora Salete. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade, com vinte e cinco votos favoráveis. Procedeu-se depois 

à leitura do requerimento do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de 

uma sessão especial, em data e horário a combinar, em alusão à fundação da 

primeira Igreja Batista no Brasil. Fez o encaminhamento o vereador Miguel 

Rodrigues. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, com 

vinte e seis votos favoráveis. Reassumiu então a presidência da Mesa o vereador 

Bieco. Justificou seu voto o vereador Miguel Rodrigues. Passou-se depois à leitura 

do requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a criação de uma comissão 

especial para avaliar o projeto Bora Belém, aprovado neste Poder Legislativo. 

Fizeram encaminhamentos o vereador Mauro Freitas e a vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima, 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. Entrou 

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

“Altera o nome da Comissão da Condição Feminina, prevista no art. 20, inciso XVI 

e art. 42, inciso XVI, da Resolução nº 15/92 - Regimento Interno”, constante no 

Processo nº 455/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha. Na discussão, 

pronunciaram-se inicialmente as vereadoras Bia Caminha e Lívia Duarte e 

posteriormente os vereadores Mauro Freitas e Fabrício Gama (com aparte do 

vereador Mauro Freitas). Foi feita em seguida a leitura do projeto.  Postos em 

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

vinte e três votos favoráveis. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei 

que “Altera o nome da Comissão da Condição Feminina, prevista no art. 20, inciso 

XVI e art. 42, inciso XVI, da Resolução nº 15/92 - Regimento Interno”, constante 

no Processo nº 455/2021. Justificou seu voto a vereadora Bia Caminha. Passou-se a 

seguir à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do Veto nº 05/2018, 

Veto Integral ao Projeto de Lei nº 019, de 10 de abril de 2018, que "Reconhece 

como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do município de Belém 

a Rádio Clube do Pará", de autoria do Vereador Mauro Freitas, constante no 

Processo nº 1165/2018. Na discussão, manifestaram-se os vereadores Mauro Freitas, 

Lívia Duarte e Amaury da APPD. Fez-se posteriormente a leitura das razões do 

veto. Posto em votação, este foi rejeitado por unanimidade, com vinte e três votos 

contrários. O presidente declarou então rejeitado o Veto nº 05/2018, Veto Integral 

ao Projeto de Lei nº 019, de 10 de abril de 2018, que "Reconhece como Patrimônio 

Cultural de Natureza Material e Imaterial do município de Belém a Rádio Clube do 

Pará", de autoria do Vereador Mauro Freitas, constante no Processo nº 1165/2018. 

Justificaram seus votos os vereadores Mauro Freitas, Émerson Sampaio, Fernando 

Carneiro, Dona Neves e Fabrício Gama. Em seguida, o presidente Bieco encerrou a 

sessão, às onze horas e quarenta e cinco minutos. Justificaram suas ausências os 

vereadores Renan Normando, Blenda Quaresma, John Wayne, Gleisson Silva, Altair 

Brandão 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, Túlio Neves e Roni Gás, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Augusto 

Santos, Goleiro Vinícius e Juá Belém, pelo Republicanos; Zeca Pirão e Neném 

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

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

Caminha e Amaury da APPD, pelo PT; 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 28 de junho de 2021.      

BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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

 

 

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

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

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

vereador Zeca Pirão. Como o painel eletrônico não estava funcionando, fez-se 

inicialmente a chamada nominal dos vereadores presentes. Em seguida, o presidente 

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

inscritos. Lívia Duarte expressou não existir escolha em relação à sexualidade, não 
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se tratando de uma opção e sim de uma orientação que mostra ao sujeito o que ele é. 

Ninguém escolhe amar desta ou daquela forma, ninguém escolhe sofrer preconceito, 

incompreensão e perseguição por ser LGBTQIA+, indicou. A orientação sexual 

pode se esconder, até por décadas, afirmou, dizendo conhecer dezenas de casos 

assim. Referiu-se depois aos projetos, de autoria do Executivo Municipal, que 

seriam discutidos nesta Casa permitindo a realização de operações de crédito. 

Sobrelevou a importância de aprová-los antes do recesso parlamentar para dar 

continuidade as atividades da Prefeitura Municipal de Belém – PMB. Findo este 

pronunciamento, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima assumiu a presidência da 

Mesa. Subiu então à tribuna o vereador Zeca Pirão e ressaltou ser esta a Casa do 

Povo, onde devem conviver pessoas de todos os segmentos sociais, de todas as 

religiões, de todas as orientações sexuais. Considerou ridículos a discriminação e o 

preconceito, pois todos somos seres humanos. Disse ter gays e lésbicas em sua 

assessoria e não os ver como diferentes. As pessoas devem viver da forma que 

quiserem, desde que se mantenha o respeito, apontou. Devemos ter coerência, 

sensibilidade e respeito pelos seres humanos, evitando polêmicas e dissensões que a 

nada levam, aconselhou. Recordou ter apoiado a causa LGBT (sigla usada à época) 

em seu primeiro mandato como presidente da CMB, participando das passeatas, 

inclusive em cima de trio elétrico. Era uma grande festa, uma grande brincadeira, 

lembrou, com mais de 200 mil pessoas nas ruas, e todos se divertiam e se 

respeitavam. Almoçou várias vezes com lideranças do movimento e deu apoio às 

misses para que viajassem, rememorou, afirmando que jamais rejeitaria as pessoas 

desse segmento, sempre as ajudaria e respeitaria. Em relação aos projetos 

autorizando a PMB a fazer empréstimos, reconheceu ser importante aprová-los para 

permitir à gestão municipal fazer o que é necessário em benefício da cidade e da 

população, recordando que esta Casa aprovara anteriormente diversas operações de 

crédito para o governo anterior. Pediu aos vereadores que se conscientizassem disso 

e aprovassem os projetos, a serem discutidos e votados em sessões extraordinárias 

marcadas para o dia seguinte. Externou depois estar muito satisfeito com a 

tranquilidade, a transparência e o respeito demonstrado pelos vereadores. Havia 

algumas divergências, admitiu, mas isso era normal, sendo mais importante o 

amadurecimento dos parlamentares, que mostravam estar realmente preocupados 

com a população. Orgulhava-se dos membros deste parlamento por entenderem que 

as necessidades e interesses do povo estavam em primeiro lugar, acima das 

divergências políticas, declarou. Assumiu depois a palavra o vereador Matheus 

Cavalcante e disse que apoiaria se fossem criados mecanismos para impedir a 

disseminação de notícias falsas neste parlamento. Reportou depois ter chegado à 

CMB às oito horas da manhã do dia anterior para participar da reunião da Comissão 

de Economia e Finanças desta Casa que discutiria os projetos do Executivo 

Municipal relativos às operações de crédito. Infelizmente, continuou, a reunião não 

ocorreu no horário estabelecido porque o presidente da comissão não compareceu. 

Ela foi remarcada para depois da sessão ordinária, mas então não pôde estar 

presente, relatou, considerando ter havido pouca discussão a respeito dos projetos. 

Participou depois que apresentaria um projeto de lei estabelecendo a liberação 

automática de alvarás para empresas cuja Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas - CNAE fosse de baixo risco. Esclareceu que isso facilitaria a abertura 

de microempresas e de pequenas empresas, diminuindo a burocracia, aumentando a 

oferta de empregos e facilitando a retomada econômica. Pediu apoio aos demais 

parlamentares para a aprovação desse projeto. Informou também que protocolaria 

neste dia um projeto de lei denominado Crédito Jovem, utilizando os recursos do 

Fundo Ver-o-Sol, destinado a ajudar jovens empreendedores em nossa cidade. Em 

aparte, manifestou-se o vereador Mauro Freitas. Encerrado o Horário do Expediente, 

iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do Governo, Allan Pombo avaliou 

como exitosa a criação do Banco do Povo na gestão anterior do prefeito Edmilson 

Rodrigues. Disse conhecer muitos pequenos empreendimentos - lojas de roupas, 

oficinas de bicicleta, comércios e outros – que iniciaram com um empréstimo do 

Banco do Povo. Atualmente, atentou, passamos por uma crise nacional de geração 

de emprego e renda, havendo quase quinze milhões de desempregados e sessenta 

milhões de pessoas vivendo na informalidade. Muitos jovens nem estudavam nem 

trabalhavam, os ditos nem-nem, complementou, e precisamos de políticas públicas 

para enfrentar essa situação. Pediu depois a compreensão dos demais vereadores à 

necessidade de aprovação dos projetos permitindo as operações de crédito à PMB, 

salientando ser este um ano difícil para os municípios, enfrentando uma pandemia 

que persiste. Avaliou que este parlamento tem grandes representantes dos mais 

variados segmentos da sociedade, incluindo principalmente a periferia da capital, o 

que denota o compromisso desta Casa com toda a cidade de Belém. Pela liderança 

do Solidariedade, Igor Andrade recordou ter, no mandato anterior, subido várias 

vezes à tribuna, assim como outros vereadores, para cobrar celeridade às obras de 

macrodrenagem do canal do Tucunduba, àquela época realizadas de forma muito 

lenta pelo governo de Simão Jatene. Parabenizou em seguida a Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – Sedop e o governador Hélder 

Barbalho pelo avanço nesse trabalho, havendo assim resultados positivos às 

comunidades que ficaram abandonadas durante muitos anos. Testemunhou que, 

após uma hora de chuva intensa, não houve o alagamento das ruas na região e em 

apenas uma delas havia acúmulo de água, que foi drenada em pouco tempo. A 

macrodrenagem do Tucunduba, memorou, começou na gestão municipal de 

Duciomar Costa, passando depois à responsabilidade da governadora Ana Júlia e 

sendo, em seguida, assumida por Simão Jatene. Entretanto, ressaltou, na gestão de 

Hélder Barbalho avançou como nunca antes e já estava chegando à Travessa Vileta. 

Confessou ficar feliz de ver, como morador, o impacto positivo dessa obra em 

vários bairros de Belém, valorizando os imóveis e aumentando a qualidade de vida 

da população. Além da macrodrenagem do Tucunduba, continuou, o governador 

tem autorizado a pavimentação asfáltica e a drenagem de algumas ruas, como a 

Passagem Eduardo, no Bairro do Marco. Parabenizou a gestão estadual por essas 

melhorias e também à PMB, que também tem participação nessas obras e atua na 

limpeza dos canais de nossa cidade. Findo este pronunciamento, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Bieco. Pela liderança da Oposição, Josias Higino 

notificou que, no domingo anterior, a porta de um ônibus que fazia a linha para 

Outeiro caiu e os passageiros tiveram que descer para apanhá-la. Afiançou ter 

pesquisado e verificado que em cidades como Santarém, Altamira e Barcarena isso 

não acontecia. Questionou qual a providência que esta Casa poderia tomar em 

relação ao transporte público urbano em Belém. Após o fim da última e recente 

greve dos rodoviários, a condição dos coletivos continuava precária, mas esperava 

um aumento da tarifa em breve, revelou. Confessou sentir-se ainda um rodoviário, 

pois trabalhou durante dezenove anos como cobrador e motorista, avaliando que 

atualmente a manutenção dos veículos não era realizada da forma correta como 

ocorria antigamente. A higienização dos ônibus é quase inexistente e os veículos 

trafegam lotados, como se não houvesse pandemia, denunciou. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança do PSOL, Fernando 

Carneiro noticiou a realização de uma reunião semipresencial do programa Tá 

Selado, no dia anterior, com a participação de mais de mil e cem servidores públicos 

municipais. Comentou que, apesar da pandemia, através do programa a PMB ouviu 

os oito distritos da cidade, setenta e dois bairros e diversos segmentos. Julgou ser 

esta prática muito importante, considerando natural haver tensionamentos nos 

debates e parabenizando a Prefeitura pelo programa Tá Selado. Opinou que este 

programa representa um processo de construção da participação popular no governo 

das novas ideias. Em relação aos projetos permitindo operações de crédito pela 

PMB, explicitou que a Prefeitura tem saúde financeira para contrair os empréstimos 

e que o dinheiro seria destinado a obras de saneamento, a reformas de prédios 

públicos e a eventos e programas de melhoria da gestão pública. Seriam feitos 

investimentos para melhorar a vida da população de Belém, resumiu. Comunicou 

aos novos vereadores desta legislatura ter feito oposição ferrenha, durante oito anos, 

ao governo Zenaldo Coutinho, mas jamais ter votado contrariamente aos projetos 

permitindo operações de crédito à PMB. Tais projetos sempre foram aprovados por 

unanimidade nesta Casa, completou. Os membros da Comissão de Economia e 

Finanças estavam presentes na CMB às oito e trinta da manhã do dia anterior para a 

reunião que discutiria os projetos permitindo as operações de crédito, atestou. 

Entretanto, prosseguiu, acatou-se a sugestão de realizar a reunião após a sessão 

ordinária para que fossem resolvidos alguns problemas técnicos. Garantiu que os 

pareceres aos projetos foram debatidos, analisados, aprovados e a reunião realizou-

se tranquilamente, havendo quórum. Em aparte, manifestou-se o vereador Igor 

Andrade. Findo este pronunciamento, o vereador Mauro Freitas pediu Questão de 

Ordem e parabenizou o jornalista Pedro Paulo Ribeiro pelo seu aniversário neste 

dia. Pela liderança do PDT, subiu posteriormente à tribuna o vereador Allan Pombo 

e observou ser esta a penúltima sessão ordinária do semestre. As galerias 

começavam a ser novamente ocupadas, com a mudança do bandeiramento para a 

pandemia, mas estavam vazias nas sessões realizadas em todos os meses anteriores 

deste ano, assinalou. Viu nisso uma forte simbologia do momento em que vivemos, 

pois esta é a Casa do Povo, composta por representantes do povo, mas a população 

estava ausente deste parlamento. No ano anterior houve muita dificuldade, 

ocorrendo alguma melhora com o avanço da vacinação e com a adoção das medidas 

preventivas, mas esperava que brevemente pudéssemos ter de volta a cidade festiva 

e salva do vírus, externou. Repercutiu nota da Secretaria Municipal de Saúde – 

Semec informando já terem sido aplicadas 831 mil doses da vacina contra a Covid-

19 em nosso município, sendo que 581 mil pessoas receberam a primeira dose 

(cerca de 40% da população) e 242 mil pessoas já haviam recebido as duas doses 

(quantidade correspondente a 16,2% da população de Belém). Salientou que a 

vacinação em nossa capital estava acima da média nacional, sendo organizada em 

grupos de prioridade, incluindo categorias como rodoviários, bancários e lactantes, 

avançando agora nas faixas etárias. Parabenizou a PMB pela excelência no trabalho 

de imunização, tornando nossa cidade referência nacional na vacinação contra a 

pandemia. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania, Matheus 

Cavalcante disse não ter sido informado adequadamente sobre o motivo para o 

adiamento da reunião da Comissão de Economia e Finanças, exposto anteriormente 

pelo vereador Fernando Carneiro. Reconheceu ter sido informado do novo horário 

da reunião, mas não pôde ficar para participar dela. Avaliou ter havido pouco tempo 

para a leitura e análise dos projetos permitindo as operações de crédito à PMB. 

Apesar de compor a Oposição à gestão municipal, sempre votou e votará 

favoravelmente ao que vier a beneficiar a população de Belém, assegurou. 

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

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

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

parte da Ordem do Dia e o vereador Renan Normando pediu Questão de Ordem 

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

em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. O presidente da sessão leu 

então a convocação do presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, aos vereadores 

para reunirem-se em sessões extraordinárias, em regime de tantas quantas sessões 

fossem necessárias, a partir do dia 30 de junho de 2021, a partir das doze horas, 

neste salão plenário, para discutir e votar os projetos de lei de autoria do Executivo 

Municipal: projeto que “Autoriza o município de Belém, através do Chefe do Poder 

Executivo, a realizar operação de crédito de natureza financeira com o Fundo 

Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - Fonplata”, constante no 

Processo nº 1305/2021; projeto que “Autoriza o município de Belém, através do 

Chefe do Poder Executivo, a realizar operação de crédito de natureza financeira com 

o Banco do Brasil S.A.”, constante no Processo nº 1306/2021; projeto que “Autoriza 

o município de Belém, através do Chefe do Poder Executivo, a realizar operação de 

crédito de natureza financeira com a Caixa Econômica Federal”, constante no 

Processo nº 1307/2021; projeto que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 

Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 e dá outras providências”, 

constante no Processo nº 769/2021. Retomou-se posteriormente a votação do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a criação de uma comissão 

especial para avaliar o projeto Bora Belém, aprovado neste Poder Legislativo. 

Fizeram encaminhamentos os vereadores Enfermeira Nazaré Lima, Matheus 

Cavalcante, Miguel Rodrigues (com aparte do vereador Émerson Sampaio), Zeca 

Pirão, Pablo Farah, Josias Higino (com aparte do vereador Émerson Sampaio), 

Fábio Souza (com aparte da vereadora Lívia Duarte) e Amaury da APPD. Posto em 

votação, o requerimento foi rejeitado por maioria, com vinte e seis votos contrários 

e três votos favoráveis, sem abstenções. Justificou seu voto o vereador Mauro 

Freitas. 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 
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Segunda Parte da Ordem do Dia. Entrou então em discussão e votação o Parecer 

Favorável de Economia ao projeto de decreto legislativo que “Dispõe sobre a 

prestação de contas da Prefeitura Municipal de Belém, de responsabilidade do Sr. 

Edmilson Rodrigues, no exercício financeiro de 2000”, constante no Processo nº 

476/2017, de autoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – 

TCM/PA. Na discussão, não houve oradores. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Josias Higino, Mauro Freitas e Émerson Sampaio (com apartes dos 

vereadores Fernando Carneiro e Miguel Rodrigues). Posto em votação, o projeto foi 

aprovado por maioria, com vinte e nove votos favoráveis e um voto contrário, sem 

abstenções. O presidente declarou então aprovado o decreto que “Dispõe sobre a 

prestação de contas da Prefeitura Municipal de Belém, de responsabilidade do Sr. 

Edmilson Rodrigues, no exercício financeiro de 2000”, constante no Processo nº 

476/2017. Justificou seu voto o vereador Matheus Cavalcante. Passou-se depois à 

discussão e votação do Parecer Favorável de Economia ao projeto de decreto 

legislativo que “Dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de 

Belém, de responsabilidade do Sr. Duciomar Costa, no exercício financeiro de 

2011”, constante no Processo nº 1004/2018, de autoria do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará – TCM/PA. Na discussão, não houve oradores. Foi 

feita então a leitura do decreto. Fizeram encaminhamentos os vereadores Miguel 

Rodrigues (com aparte do vereador Émerson Sampaio), Zeca do Barreiro (com 

apartes dos vereadores Túlio Neves e Dona Neves), Zeca Pirão (em aparte, 

manifestou-se o vereador Émerson Sampaio) e Lulu das Comunidades (com aparte 

do vereador Miguel Rodrigues). Posto em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e oito votos favoráveis. O presidente declarou então 

aprovado o decreto que “Dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal 

de Belém, de responsabilidade do Sr. Duciomar Costa, no exercício financeiro de 

2011”, constante no Processo nº 1004/2018. O presidente Bieco pediu depois 

Questão de Ordem solicitando que o projeto de lei constante no Processo nº 1333/ 

2021 passasse da pauta da Primeira Parte para a pauta da Segunda Parte da Ordem 

do Dia e entrasse em discussão juntamente com os projetos constantes nos processos 

de números 1017/2021, 1251/2021, 1257/2021, 1304/2021, 935/2021, 848/2021, 

616/2021, 276/2021 e 278/2021, sendo todos votados em bloco. Posta em votação, 

esta solicitação foi aprovada pela plenária. O vereador Moa Moraes pediu Questão 

de Ordem solicitando que a votação fosse feita de forma simbólica, mas o presidente 

respondeu que ela deveria ocorrer de forma nominal. Passou-se então à discussão 

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

que “Institui a Semana Municipal da Visibilidade Trans”, constante no Processo nº 

276/2021, de autoria do vereador Renan Normando; projeto que “Institui a Semana 

Municipal de Proteção Animal”, constante no Processo nº 278/2021, de autoria do 

vereador Renan Normando; projeto que “Cria o Dia Municipal da Romaria da 

Juventude”, constante no Processo nº 616/2021, de autoria da vereadora Dona 

Neves; projeto que “Concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém, à Faculdade 

UNINASSAU”, constante no Processo nº 1017/2021, de autoria do vereador Zeca 

Pirão (a pedido do vereador Zeca do Barreiro); projeto que “Altera o artigo 1º da Lei 

nº 9189, de 28 de janeiro de 2016”, constante no Processo nº 1251/2021, de autoria 

do vereador Bieco; projeto que “Reconhece como de Utilidade Pública para o 

município de Belém o Instituto Ercília Nicodemos – I.E.N”, constante no Processo 

nº 1257/2021, de autoria do vereador Neném Albuquerque; projeto que “Reconhece 

como de Utilidade Pública para o município de Belém, o Instituto Maria e Marias”, 

constante no Processo nº 1304/2021, de autoria do vereador Bieco; projeto que 

“Reconhece como de Utilidade Pública para o município de Belém a Federação dos 

Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará”, constante 

no Processo nº 935/2021, de autoria do vereador Bieco; projeto que “Reconhece 

como de Utilidade Pública para o município de Belém a Associação Carnavalesca 

Bole-Bole”, constante no Processo nº 848/2021, de autoria do vereador Allan 

Pombo; projeto que “Revoga a Lei nº 9.671, de 22 de junho de 2021”, constante no 

Processo nº 1333/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão. Na discussão, não houve 

oradores. O vereador Igor Andrade pediu depois Questão de Ordem solicitando que 

se dispensasse a leitura dos projetos, uma vez que todos os vereadores já os haviam 

recebido anteriormente por e-mail. Posta em votação, esta sugestão foi aprovada 

pela plenária. Postos em votação, os projetos foram aprovados por maioria, em 

bloco, com vinte e quatro votos favoráveis e uma abstenção, sem votos contrários, 

exceção feita ao projeto constante no Processo nº 276/2021, que foi aprovado por 

maioria, com dezoito votos favoráveis e sete abstenções, sem votos contrários. O 

presidente Bieco declarou então aprovados os projetos constantes nos processos de 

números 1017/2021, 1251/2021, 1257/2021, 1304/2021, 935/2021, 848/2021, 

616/2021, 276/2021, 278/2021 e 1333/2021. Em seguida, o presidente encerrou a 

sessão, às onze horas e quarenta e cinco minutos. Justificaram suas ausências os 

vereadores Fabrício Gama, Blenda Quaresma, Goleiro Vinícius e Gleisson Silva. 

Estiveram presentes os vereadores: Matheus Cavalcante, Mauro Freitas, Moa 

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

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

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

Republicanos; Zeca Pirão, Neném Albuquerque e John Wayne, pelo MDB; 

Enfermeira Nazaré Lima, Fernando Carneiro e Lívia Duarte, pelo PSOL; Bieco e 

Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza, pelo PSB; Bia Caminha e Amaury da APPD, 

pelo PT; Altair Brandão, pelo PC do B; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo 

PSC; Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; 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 29 de junho de 2021.      

 

BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

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

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

vereador Amaury da APPD. Como o painel eletrônico não estava funcionando, fez-

se inicialmente a chamada nominal dos vereadores presentes. Em seguida, o 

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

vereadores inscritos. Émerson Sampaio observou que todos os parlamentares 

recebem, através de e-mail, os projetos que entrarão em discussão e votação nesta 

Casa, sendo este um procedimento de praxe. Todos tinham conhecimento, portanto, 

dos valores dos empréstimos a serem tomados pela Prefeitura Municipal de Belém – 

PMB junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal – CEF e ao Fundo 

Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata, apontou. Os 

projetos de lei autorizando essas operações seriam votados em sessões 

extraordinárias ainda neste dia e esses recursos eram necessários para realização de 

obras emergenciais e estruturantes em nossa cidade, principalmente na periferia, 

justificou. É necessário minorar a desigualdade social, fazendo um planejamento em 

longo prazo, discutindo as macrodrenagens e o remanejamento das populações que 

vivem em pontes, indicou. Estimou que cerca de 70% da área da cidade é decorrente 

de ocupações desordenadas, sendo imperativo cuidar das pessoas que vivem em 

condições precárias. É preciso pensar nessas áreas da cidade e nessa população que 

é esquecida, excluída, muitas vezes vista apenas como eleitorado e não como 

cidadão e contribuinte, não recebendo o devido retorno do poder público e dos 

políticos, ressaltou. Reconheceu não haver dinheiro para atender todas as 

necessidades e demandas do município, mas ajuizou ter chegado o momento de 

investir em áreas que nunca receberam nada. Em aparte, manifestaram-se os 

vereadores Dona Neves e Fábio Souza. Subiu depois à tribuna o vereador Fábio 

Souza e mencionou o Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário (Lei Municipal nº 9113, de 15/05/2015) aprovado 

neste parlamento. Fez notar que muitos projetos importantes e interessantes aqui 

aprovados ficavam no esquecimento. Disse ter feito uma pesquisa sobre projetos 

aprovados nesta Casa nas cinco ou seis legislaturas anteriores, reportando haver leis 

muito boas que foram aprovadas e sancionadas, mas não estavam funcionando. Os 

problemas citados anteriormente pelo vereador Émerson Sampaio ocorriam em toda 

a cidade, assentiu, sugerindo que esse tema fosse discutido pelos parlamentares e 

levado à PMB. Apoiou a sugestão do vereador Zeca Pirão de que a Prefeitura 

adquirisse uma fábrica de asfalto para realizar as obras de pavimentação das vias da 

cidade, adicionando que, além disso, o poder público municipal deveria investir na 

produção da tubulação para a drenagem das ruas. Por outro lado, continuou, 

cometeu-se o grave equívoco de soterrar a grande maioria dos cursos d’água que 

faziam a drenagem natural da área da cidade durante a ampliação da ocupação 

urbana e, consequentemente, as enchentes tornaram-se comuns. Os projetos de lei 

permitindo à PMB as contratações de empréstimos deveriam ser aprovadas nesta 

Casa para que a nova gestão pudesse trabalhar, opinou, mas os investimentos 

deveriam ser realizados para melhorar a vida da população. Conclamou seus pares a 

atuar pela implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, levando-o até o prefeito 

Edmilson Rodrigues. Em aparte, manifestou-se o vereador Zeca Pirão. Assumiu 

posteriormente a palavra o vereador Túlio Neves e avaliou haver harmonia entre os 

parlamentares desta Casa, apesar das diferenças ideológicas, ocorrendo grande 

evolução no relacionamento entre eles desde o início do ano. Os vereadores 

chegavam cedo a Casa e saíam tarde, dedicavam-se ao trabalho parlamentar, 

juntando-se a experiência dos antigos com o empenho dos mais novos, pontuou. Os 

debates são sadios e as diferenças são deixadas de lado no plenário, ponderou, 

agradecendo a seus pares e a aos funcionários deste Poder as boas experiências 

nestes seis primeiros meses de mandato. Agradeceu também à população de Belém 

que permitiu sua entrada neste parlamento. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Fabrício Gama. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Pela liderança do PL, Pablo Farah repudiou a declaração, feita no dia 

anterior, do deputado estadual Delegado Caveira colocando todos os servidores 

públicos em uma vala comum, em especial os funcionários da Secretaria de Estado 

da Fazenda – Sefa, da Polícia Militar Estadual do Pará – PMPA e do Departamento 

de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA. A corrupção existe nas pessoas, não nas 

instituições, reputou, e deve ser combatida, não sendo correto dizer que todos ou a 

grande maioria dos servidores públicos são corruptos. O governo do Pará tem 

liquidez em caixa atualmente devido ao bom desempenho da Sefa no combate à 

sonegação fiscal, indicou. Houve diminuição dos índices de criminalidade devido à 

boa atuação da Polícia Militar, em especial dos policiais rodoviários estaduais, pois 

salvam vidas, apreendem toneladas de drogas e prendem assassinos e criminosos, 

acrescentou. Expressou solidariedade aos servidores públicos, pedindo que atuassem 

com dedicação e motivação. Pediu aos deputados estaduais que, ao invés de agredir, 

lutassem pelo funcionalismo público e pressionassem os deputados federais a se 

posicionarem contrariamente à Reforma Administrativa, em trâmite no Congresso 

Nacional. Pela liderança do Republicanos, Juá Belém agradeceu a sanção do 

prefeito Edmilson Rodrigues ao projeto de lei de sua autoria, aprovado nesta Casa, 

obrigando os cinemas ou eventos que fossem realizados com telas de projeção ou 

equipamento similar a divulgar imagens de crianças e pessoas idosas desaparecidas 

em nosso município. Agradeceu a cada um de seus pares a ajuda recebida para a 

aprovação do projeto. Agradeceu também pela forma respeitosa e carinhosa como 

os vereadores novatos foram recebidos neste parlamento. Parabenizou a Igreja 

Universal pelo aniversário de 44 anos, atuando na recuperação de pessoas, salvando 

vidas, entrando em presídios e casas de detenção. A Universal ajudava aqueles 

considerados perdidos, mas que, quando se dispunham, voltavam ao seio da 

sociedade, frisou. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Túlio Neves 

agradeceu aos componentes do bloco pela parceria desenvolvida ao longo dos seis 

primeiros meses de mandato. Agradeceu também ao titular da Secretaria Municipal 

de Economia – Secon, senhor Apolônio Parente Brasileiro, o bom atendimento que 

dele recebeu. A Secon realizaria um trabalho nas ilhas de Belém durante o período 
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de veraneio – a Ação Verão – divulgou. Informou estar ajudando os vendedores que 

atuavam em frente ao Parque Estadual do Utinga, tentando formar uma associação 

desses trabalhadores e regularizar, junto à Secon, a atividade que desenvolvem. 

Recordou ter havido alguma dificuldade no relacionamento com as secretarias 

municipais no início do ano, mas isso mudara e os vereadores membros do bloco 

eram atualmente bem recebidos. Não faziam oposição à gestão municipal, enfatizou, 

cumpriam apenas a função de fiscalizar que lhes competia. O problema dos 

alagamentos na cidade era recorrente e não se resolveria em breve, pois ocorria há 

décadas, mas já se conseguira grande melhoria neste ano, julgou. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Miguel Rodrigues e Roni Gás. Pela liderança da 

Oposição, Matheus Cavalcante agradeceu a seus pares o bom diálogo estabelecido 

nestes primeiros meses de mandato, buscando-se construir uma cidade melhor, 

deixando para trás diferenças políticas e pensando na população. Recordou que, no 

início do ano, o prefeito Edmilson Rodrigues viera à CMB trazendo um manual 

descritivo de como seria o governo. Destacou que, dentre os princípios apresentados 

no documento, estava a participação popular, confessando ter achado isso muito 

positivo, pois uma gestão bem-feita deve realmente contar com a participação da 

população e apostar na inteligência mútua para obter melhores soluções e construir 

alternativas. Um projeto de lei importante para o município não deve vir de cima 

para baixo, não deve ser imposto ao povo, tem que ser debatido e deve vir de baixo 

para cima, da população para os vereadores e a Prefeitura, pontificou. Entretanto, 

contrastou, às vésperas do recesso parlamentar, seriam aprovados neste parlamento 

três empréstimos para a PMB, que somados totalizavam 14,25% do orçamento 

municipal deste ano, sem ter havido um debate popular. Os projetos para a 

aprovação destas operações chegaram a esta Casa na sexta-feira anterior, tendo 

cumprido rapidamente todos os ritos processuais, mas não apresentavam um 

relatório sobre o impacto orçamentário dessas transações, retomou. Alertou que o 

valor total destes empréstimos é da ordem de meio bilhão de reais e um deles seria 

feito em dólares (60 milhões de dólares), não sendo informada a taxa de conversão 

utilizada. Cabia a este parlamento melhorar os projetos a fim de que, no segundo 

semestre, a PMB tivesse fôlego financeiro para fazer todas as obras fundamentais 

para o município, afirmou, externando a certeza de que este era o objetivo do 

prefeito Edmilson Rodrigues. Expressou ser imensamente grato aos demais 

vereadores por ter com eles debatido e aprendido diariamente durante este primeiro 

período legislativo. Encerrava este ciclo com muita felicidade, declarou, por saber 

que a política é um caminho que vale a pena, pois permite a construção de uma 

sociedade melhor a partir do engajamento do povo. Pela liderança do bloco PSDB – 

DEM – Patriota – Cidadania, Mauro Freitas notificou ter apresentado onze emendas 

ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias relativa ao exercício de 2022, a ser 

discutido e votado neste dia em sessões extraordinárias. Inteirou ter pedido destaque 

a elas para que fossem votadas uma a uma, asseverando que não as retiraria. 

Participou, porém, que algumas destas emendas haviam recebido parecer contrário 

da Comissão de Economia e Finanças desta Casa, entre elas a emenda estabelecendo 

o salário base pago pela PMB com valor igual ou superior ao do salário mínimo 

nacional vigente e a emenda determinando o reajuste do valor do salário base de 

acordo com a inflação. Avisou depois que o porto flutuante de Icoaraci havia 

afundado. Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade agradeceu ao presidente da 

CMB, vereador Zeca Pirão, a forma democrática como vinha conduzindo esta Casa. 

Externou ter certeza de que todos os vereadores almejavam o crescimento de nossa 

capital. Parabenizou a PMB por agir de forma respeitosa em relação aos membros 

deste parlamento, atendendo às solicitações inclusive de vereadores da Oposição. 

Cientificou depois ser comum a contratação de empréstimos em dólares pela gestão 

municipal de Belém, tendo isso ocorrido no primeiro mandato do ex-prefeito 

Zenaldo Coutinho. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Fabrício Gama e 

Matheus Cavalcante. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a chamada 

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

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. O vereador Matheus Cavalcante pediu 

depois Questão de Ordem e lembrou de ser este o dia em que aniversaria o vereador 

Josias Higino, sugerindo a gravação de um vídeo em sua homenagem com a 

participação dos membros deste parlamento, uma vez que ele não se encontrava 

presente. Passou-se em seguida à leitura do requerimento do vereador Augusto 

Santos solicitando a realização de uma sessão especial, em data e horário a 

combinar, com o tema “Mulheres empreendedoras, os avanços, oportunidades e 

desafios do empreendedorismo feminino no município de Belém”. Assumiu 

posteriormente a presidência da Mesa o vereador Bieco. Encaminhou a votação o 

vereador Augusto Santos. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

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

vereadores Augusto Santos e Fabrício Gama. Fez-se a seguir a leitura do 

requerimento do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de uma sessão 

especial, em data e horário a combinar, em alusão ao Dia do Arquivista, 

comemorado em 20 de outubro. Fez o encaminhamento o vereador Miguel 

Rodrigues. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, com 

vinte e cinco votos favoráveis. Justificou seu voto o vereador Miguel Rodrigues. Em 

seguida, o presidente fez o registro da presença em plenário do deputado estadual 

Igor Normando, ex-vereador desta Casa. Foi feita posteriormente a leitura do 

requerimento do vereador Igor Andrade solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada no site Agência Pará, em 17/06/2021, intitulada “Com o avanço 

da vacinação, Pará reduz 40% de mortes dos idosos”. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Igor Andrade (com aparte do vereador Fábio Souza) e Fernando 

Carneiro. O presidente Bieco suspendeu em seguida a sessão para que o deputado 

estadual Igor Normando se manifestasse da tribuna. Este cumprimentou os membros 

deste Poder, recordando que teve o orgulho e a honra de ser vereador nesta Casa 

durante seis anos, durante os quais aprendeu muito, participou de muitas 

construções coletivas e embates, obteve muitas vitórias e sofreu algumas derrotas. 

Os anos passados neste parlamento, complementou, fizeram-no chegar ao lugar que 

ora ocupava, servindo ao estado e à população na Assembleia Legislativa do Estado 

do Pará – Alepa, tentando construir um mandato democrático e participativo. 

Testificou que a atual legislatura tinha muito a contribuir com esta Casa, declarando 

ter muitos amigos entre seus componentes, pessoas de mentalidades diferentes, 

alinhados a correntes ideológicas diferentes, mas que engrandeciam o debate. 

Agradeceu a Deus por ter convivido com pessoas notáveis na CMB, algumas não 

mais aqui presentes, mas que contribuíram muito com a cidade fazendo o debate 

altivo, franco e democrático. O parlamento é o lugar da discussão, do embate de 

ideias, mas é, sobretudo, o lugar do respeito, ponderou, e aprendeu isso nesta Casa, 

levando tal lição consigo. Declarou ter pela CMB respeito, carinho e gratidão 

enormes, incluindo vereadores atuais e antigos, colegas e servidores, pois 

contribuíram para o seu crescimento não apenas político e profissional, mas 

principalmente como ser humano. Comparecer a este parlamento não era apenas um 

ato nostálgico, era acima de tudo um ato de reflexão e gratidão, levando-o a 

relembrar os motivos que o fizeram ingressar na vida pública, assumiu. Ressaltou a 

importância da política como forma de transformação da sociedade. Findo este 

pronunciamento, o presidente Bieco reabriu a sessão e o vereador Mauro Freitas 

pediu Questão de Ordem solicitando a cópia do parecer contrário da Comissão de 

Economia e Finanças às emendas que apresentara ao projeto da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2022. Retomou-se depois a votação do 

requerimento do vereador Igor Andrade, sendo este aprovado por unanimidade, com 

vinte e cinco 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. Entrou então em discussão 

única e votação em 2º turno, com dispensa de interstício, o projeto de lei que “Altera 

o §10 do artigo 106 da Lei Orgânica do Município de Belém, tornando obrigatória a 

execução do programa orçamentário que especifica”, constante no Processo nº 

1176/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão. O presidente Bieco pediu então 

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

Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Na discussão, 

pronunciou-se o vereador Mauro Freitas (com aparte do vereador Émerson 

Sampaio). Fez-se posteriormente a leitura do projeto. Postos em votação, os artigos 

do projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco, com vinte e sete votos 

favoráveis. O presidente declarou então aprovado em 2º turno o projeto de lei que 

“Altera o §10 do artigo 106 da Lei Orgânica do Município de Belém, tornando 

obrigatória a execução do programa orçamentário que especifica”, constante no 

Processo nº 1176/2021. O vereador Fabrício Gama pediu a seguir Questão de 

Ordem solicitando mudança na ordem da pauta de forma que o projeto constante no 

Processo nº 128/2021, de sua autoria, entrasse em discussão e seus artigos fossem 

votados em bloco. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. 

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

lei que “Altera a denominação da Praça Lameira Bittencourt, Bairro de Fátima, para 

Praça Sra. Adelaide Farias da Silva”, constante no Processo nº 128/2021, de autoria 

do vereador Fabrício Gama. Na discussão, não houve oradores. Procedeu-se 

posteriormente à leitura do projeto. Fizeram encaminhamentos os vereadores 

Miguel Rodrigues e Fabrício Gama. Postos em votação, os artigos do projeto foram 

aprovados por maioria, em bloco, com vinte e cinco votos favoráveis e uma 

abstenção, sem votos contrários. O presidente declarou então aprovado o projeto de 

lei que “Altera a denominação da Praça Lameira Bittencourt, Bairro de Fátima, para 

Praça Sra. Adelaide Farias da Silva”, constante no Processo nº 128/2021. Justificou 

seu voto o vereador Fabrício Gama. Em seguida, o presidente Bieco encerrou a 

sessão, às onze horas e dezessete minutos. Estava licenciada a vereadora Bia 

Caminha. Justificaram suas ausências os vereadores Moa Moraes, Josias Higino, 

Blenda Quaresma e Gleisson Silva. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício 

Gama, Matheus Cavalcante, Mauro Freitas e Pastora Salete, pelo bloco PSDB – 

DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio. Renan Normando, Miguel 

Rodrigues, Túlio Neves e Roni Gás, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Augusto 

Santos, Goleiro Vinícius e Juá Belém, pelo Republicanos; Zeca Pirão, Neném 

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

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

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

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

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

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

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

Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 30 de junho de 

2021.      

BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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

 

 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 

 

 

CONTRATO N° 003/2021, PROCEDENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 

01/2021 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021. CONTRATANTE: 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CNPJ Nº 05.416.029/0001-72. 

CONTRATADA: SANECON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL 

EIRELI - EPP, CNPJ Nº 07.561.334/0001-83. VALOR DO CONTRATO: 

R$572.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS). DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA. OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO ANEXO DO PRÉDIO 

SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

LEI FEDERAL Nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES. DATA DA 

ASSINATURA: 16 DE JULHO DE 2021. ORDENADOR DE DESPESA: JOSÉ 

WILSON COSTA ARAÚJO – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM. 

 

------------------------------------- 
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ATO Nº 00152/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que DULCILENE ARAÚJO DA SILVA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora DULCILENE ARAÚJO DA SILVA, ocupante do 

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 00153/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA, 

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

percentual de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo 

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 00156/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que ODINEA MARIA BARATA MOTTA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ODINEA MARIA BARATA MOTTA, ocupante do 

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

ATO Nº 00157/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que LEANDRO RAMOS DE OLIVEIRA NETO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor LEANDRO RAMOS DE OLIVEIRA NETO, 

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

percentual de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo 

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 00158/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que LIGIA MARIA DE SOUZA está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora LIGIA MARIA DE SOUZA, ocupante do cargo em 

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

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 


