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                                                                                                                                                              ATO Nº 0387/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

 

        EXONERAR nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº7.502/90, de 

20.12.90, ROONY JOSE BENTES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador ALTAIR BRANDÃO, a partir 

de 31.01.2021.  

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0388/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

 

EXONERAR nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº7.502/90, de 

20.12.90, GLEYDSON OLIVEIRA BARBOSA FILHO, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador AMAURY FILHO, a partir de 

31.01.2021. 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

    

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

 

 

 

PORTARIA Nº 0201/2021, de 01 de março de 2021. 

 

 

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

legais. 

 

RESOLVE: 

 

        DESIGNAR à servidora IVANI DE FÁTIMA DIAS SERRA (GNM-REF.A-P), para 

exercer a função gratificada “Chefe do Serviço de Coordenação Diretoria Geral-SECDG-

CMB-DAI-101.2”, a partir de 01.03.2021. 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

JOSE WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

Presidente – MDB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) 

1º Vice-Presidente – PL 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – REPUBLICANOS 
 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

1ª Secretária – PSOL 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) 

2º Secretário – PT 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

3º Secretário – PSB 

RENAN CENTENO NORMANDO 

4º Secretário – PODEMOS 

VEREADORES 

 

BLOCO PSDB/DEM/PATRIOTA/CIDADANIA    

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

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

PSDB                MAURO CRISTIANO FREITAS (Mauro Freitas) -Líder Partido 

PSDB                MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO (Moa Moraes) 

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

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

BLOCO PP/PODEMOS/PROS    

PP                JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO (Emerson Sampaio) – Líder 

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

PODEMOS       RENAN CENTENO NORMANDO (Renan Normando) 

PROS                TULIO DIAS DAS NEVES (Tulio Neves) 

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

 

BLOCO REPUBLICANOS/PSD 

REPUBLICANOS GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (Juá Belém) – Líder 

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

REPUBLICANOS DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO (Goleiro Vinicius) 

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

 

 

BANCADA MDB 

BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA (Blenda Quaresma) – Vice Líder 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) - Líder 

 

 

BANCADA PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) - Líder 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) – Vice-Líder 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

 

BANCADA PL 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) – Vice-Líder 

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

 

BANCADA PSB 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (Fábio Souza) - Líder 

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

 

BANCADA PT 

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (Bia Caminha) – Líder 

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

 

                                                                            BANCADA AVANTE 

JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAIS (Zeca do Barreiro) - Líder 

 

BANCADA PC do B 

ALTAIR DE LIMA BRANDÃO (Altair Brandão) 

 

BANCADA PDT 

ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA (Allan Pombo) - Líder 

 

BANCADA PSC 

JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELLY (Dinelly) 

 

BANCADA PTB 

JOÃO PAULO ALBUQUERQUE COELHO (João Coelho) - Líder 

 

BANCADA PTC 

 LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR (Lulu das Comunidades)              

 

BANCADA SOLIDARIEDADE 

IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE (Igor Andrade)  
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PORTARIA N.º 0321/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

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

atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO o inciso IX, do Art. 13 e § 4º do Art. 21, da Resolução n° 15, de 

16 de dezembro de 1992 – Regimento Interno, e alterações posteriores, 

R E S O L V E: 

 

NOMEAR os membros das Comissões Permanentes abaixo listadas deste Poder 

Legislativo, obedecendo à seguinte composição para o biênio 2021/2022: 

03.Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos  

JOHN WAYNE MDB 

RENAN NORMANDO PP-PODEMOS-PROS 

BIA CAMINHA PT 

Suplente  

MAURO FREITAS PSDB-DEM-PATRIOTA-CIDADANIA-AVANTE 

  07.Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 

FABRICIO GAMA PSDB-DEM-PATRIOTA-CIDADANIA-AVANTE 

BIA CAMINHA PT 

FERNANDO CARNEIRO PSOL 

Suplente  

BLENDA QUARESMA MDB 

18.Comissão de Segurança Pública 

PABLO FARAH PL 

JOÃO COELHO  PTB 

EMERSON SAMPAIO PTC 

Suplente  

JUÁ BELÉM REPUBLICANOS-PSD 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 27 DE ABRIL DE 2021. 

 

Vereador ZECA PIRÃO 

                                               Presidente 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0389/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

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

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

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

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

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete da Vereadora BEATRIZ 

CAMINHA DOS SANTOS (BIA CAMINHA), a partir de 31.01.2021. 

 

NÍVEL 01 

BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 

ELIAS CARVALHO DA COSTA 

KARLA PRISCILA PEREIRA DA SILVA 

MARCELLA SARAYA BRANCO DE MORAES 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0390/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

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

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

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

7.502/90, de 20.12.90, KARLA DAMASCENO CARDOSO, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora BLENDA 

QUARESMA, a partir de 31.01.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0391/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

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

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

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

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

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

(BIECO), a partir de 31.01.2021. 

 

NÍVEL 01 

MARLOON AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA 

 

NÍVEL 03 

EUDES THIAGO MACHADO MOTA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

ATO Nº 0392/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

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

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

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

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

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador DAMIÃO 

VINICIUS SILVA RIBIERO (GOLEIRO VINICIUS), a partir de 31.01.2021. 

 

NÍVEL 01 

DAVID VIEIRA SILVA DOS SANTOS 

 

NÍVEL 04 

ALAX AUGUSTO SILVA DOS SANTOS 

GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA 

JOSE MESSIAS OLIVEIRA FAVACHO 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 
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RITA BARBERY DE OLIVIERA TEIXEIRA 

TULIO MADEIRA DA SILVA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0393/2021, de 31 de janeiro de 2021. 

 

 

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

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

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

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

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador FABRICIO GAMA, 

a partir de 31.01.2021. 

 

NÍVEL 01 

VITOR VIEIRA LOURENÇO 

WELINGTON MARIA DA SILVA ALCANTARA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

LIVIA DUARTE PUTY                    

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

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

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

presidência do vereador Zeca Pirão. Este solicitou à vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima o registro de presença dos vereadores. Estavam presentes os vereadores Zeca 

Pirão, Enfermeira Nazaré Lima, Fernando Carneiro, Dona Neves, Miguel Rodrigues, 

Goleiro Vinícius, Gleisson, Juá Belém, Josias Higino, Zeca do Barreiro, Igor Andrade, 

Fábio Souza, Mauro Freitas, Lívia Duarte, Augusto Santos, Matheus Cavalcante, Lulu 

das Comunidades, John Wayne, Dinelly, João Coelho e Amaury da APPD. Em 

seguida, invocando as bênçãos de Deus, o presidente declarou aberta a sessão. Iniciado 

o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Através de Questão 

de Ordem, o vereador Mauro Freitas solicitou um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à Mestra Genira, esposa do Mestre Verequete, e à Sílvia Randel, ex-chefe de 

gabinete do ex-prefeito Duciomar Costa. Foram acrescentados à homenagem os nomes 

dos senhores Lucas (jogador de pelada do Bairro do Barreiro), do professor Patrick 

Oliveira e do maestro da Igreja Assembleia de Deus, senhor João Batista Macedo. 

Subiu então à tribuna a vereadora Lívia Duarte e observou que, em virtude de tantas 

mortes, seriam necessárias várias horas de silêncio para homenagear as quase quatro 

mil pessoas mortas diariamente vítimas da Covid-19. Parabenizou a atuação do 

secretário municipal de Saúde, senhor Maurício Bezerra. Ressaltou a importância da 

campanha Abril Azul, que dá destaque ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Disse ter protocolado dois projetos de lei sobre políticas públicas voltadas para as 

famílias de portadores do TEA. Defendeu a necessidade da presença de pessoas 

preparadas para receber os portadores do TEA e a capacitação desses profissionais. 

Apontou que, em geral, são as mulheres as responsáveis por cuidar de crianças e 

jovens portadores do TEA e disse contar com a participação dos demais parlamentares 

para a construção de um amplo debate sobre esse importante assunto. Ao término deste 

discurso e através de Questão de Ordem, o vereador Dinelly solicitou um minuto de 

silêncio em homenagem póstuma ao seu tio, senhor José Dinelly. Posteriormente, 

subiu à tribuna o vereador Matheus Cavalcante e expressou acompanhar com tristeza o 

pouco caso dado pelas autoridades públicas no combate à Covid-19. Criticou o fato de 

Belém ter tido bastante tempo para se organizar visando o enfrentamento da pandemia 

e, apesar disso, o serviço de saúde ser ineficiente, havendo escassez de medicamentos 

essenciais para o tratamento de casos graves. Reportou acompanhar diariamente o 

sofrimento dos profissionais da saúde, que muitas vezes trabalhavam sem a menor 

estrutura. Em aparte, comentou o assunto o vereador Mauro Freitas. Ao retomar a 

palavra, o vereador Matheus Cavalcante informou que a mortalidade decorrente de 

complicações causadas pela Covid-19 em Belém é o dobro da taxa nacional. Apontou 

que a tragédia ocorrida em Manaus, em janeiro de 2021, deu-se sobretudo devido à 

falta de planejamento público. Informou aos parlamentares que durante a última 

realização do último Revalida Brasil, dos cem inscritos das mais diversas 

nacionalidades, somente vinte foram aprovados para a segunda fase. Baseado nisso, 

questionou a necessidade de contratação de médicos estrangeiros proposta pela 

Prefeitura de Belém. Em aparte, comentaram o assunto os vereadores Josias Higino e 

Mauro Freitas. Em seguida, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima e subiu à tribuna o vereador Zeca Pirão. Este opinou ser sempre 

necessário haver divergências partidárias entre os parlamentares. Comentou sobre a 

escassez de medicamentos em todo o território nacional, apesar do empenho dos 

agentes públicos em abrir licitações para compra desses produtos, alegando não haver 

muito a ser feito. Disse não entender o motivo de há algum tempo atrás as pessoas 

aparecerem em reportagens chorando porque os médicos cubanos estavam indo 

embora e agora alguns dizerem que os médicos não prestam. Defendeu os órgãos que 

fazem a seleção dos médicos estrangeiros alegando que eles são avaliados e 

considerados aptos para exercerem a profissão. Defendeu a necessidade de contratar 

médicos, independentemente de sua nacionalidade, para dar atendimento digno da 

população. Por fim, registrou já ter solicitado esclarecimentos a diversos fornecedores 

de remédios sobre a falta de medicamentos e que esses alegaram terem tido 

dificuldades para comprar os produtos. Apesar de reconhecer ter sido eleito presidente 

da Câmara Municipal de Belém após acordo com a atual gestão municipal, assegurou 

que não baixaria sua cabeça e não aceitaria erros grosseiros da administração pública 

municipal, especialmente no que diz respeito à saúde. Defendeu a parceria dos 

vereadores em prol da população. Em aparte, comentou o assunto o vereador Miguel 

Rodrigues. Ao retomar a palavra, o vereador Zeca Pirão informou sobre a 

disponibilidade do secretário municipal de Saúde de mensalmente prestar 

esclarecimentos a esta Casa. Registrou nunca ter visto, durante toda sua vida pública, 

um secretário se colocar à disposição como se propôs o secretário Maurício Bezerra.  

Após esse discurso, por meio de Questão de Ordem, o vereador Miguel Rodrigues 

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

Sandra Maria Monteiro da Costa e ao senhor Júlio Cardoso Palheta. Na sequência, 

assumiu a presidência da Mesa o vereador Bieco. Encerrado o Horário de Expediente, 

teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do PSB, Fábio Souza ressaltou a 

importância de todos os profissionais da área médica estarem na luta contra a Covid-

19. Falou sobre as dificuldades enfrentadas por médicos brasileiros para conseguir 

emprego ao mesmo tempo em que eles são necessários para a saúde básica. Defendeu 

a necessidade da realização do Revalida Brasil para avaliar se os médicos estrangeiros 

estão habilitados para a função. Sustentou ser essencial a parceria entre a Câmara 

Municipal de Belém, a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de 

Belém. Reiterou a importância de união no combate à pandemia. Pela liderança do 

Solidariedade, Igor Andrade lembrou que as medidas de enfrentamento à pandemia, 

tais como restrições de locomoção e funcionamento de estabelecimentos, são difíceis. 

Além da Covid-19, apontou outro vírus que estava se disseminando na cabeça de 

algumas pessoas, a saber, a necessidade de fazer política com a desgraça alheia. Assim 

como o vereador Fábio Souza, cobrou a união de todos no combate à pandemia. 

Comentou a visita do secretário municipal de Saúde, senhor Maurício César Soares 

Bezerra, a esta Casa, esclarecendo então várias dúvidas dos vereadores. Recordou que 

na ocasião se fizeram ausentes alguns vereadores, um dos quais o vereador Mauro 

Freitas que agora tecia críticas à atual gestão municipal. Declarou ao vereador Mauro 

Freitas que o ex-prefeito Zenaldo Coutinho foi o responsável pelo colapso da saúde 

pública do município de Belém durante o ano de 2020. Alegou que, ao contrário do 

que afirmou o ex-prefeito Zenaldo Coutinho, a gestão anterior deixou muitas dívidas, 

inclusive omitindo informações. Pela liderança do bloco PSDB - DEM - Patriota - 

Cidadania - Avante, Mauro Freitas reiterou o pedido de um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma à senhora Sílvia Rangel e à Mestra Genira, esposa do Mestre 

Verequete. Disse discordar da maioria dos parlamentares quanto à contratação de 

médicos cubanos, expressando que, como vereador de Belém, seguiria a este respeito a 

orientação do Sindicato dos Médicos do Estado do Pará. Segundo informou, o 

Sindicato dos Médicos questionou as autoridades responsáveis acerca do não 

pagamento dos plantões e dos abonos de Natal e ano novo aos médicos e o motivo de 

estarem sendo demitidos médicos sem justa causa em plena pandemia. Propôs o 

remanejamento dos recursos destinados ao Carnaval Municipal, prometido 

publicamente pelo prefeito Edmilson Rodrigues, para o pagamento dos plantões e 

horas extras dos médicos ou ainda para a contratação de mais médicos. Criticou a 

contração de médicos sem a devida qualificação. Depois, pela liderança do Governo, 

Allan Pombo, dirigindo-se ao vereador Mauro Freitas, considerou-o desinformado 

quanto à contratação de médicos estrangeiros. Lembrou aos parlamentares que a 

autorização do exercício da profissão médica é uma prerrogativa federal e não 

municipal. Disse que em nenhum momento a administração municipal pretendeu 

passar por cima da legislação vigente. Defendeu a boa vontade dos médicos cubanos 

que se colocaram à disposição para ajudar no combate à pandemia. Desmentiu boatos 

de que a Prefeitura Municipal estaria destinando verba pública para o carnaval. 

Esclareceu que a verba destinada aos trabalhadores do carnaval faz parte das medidas 

de enfrentamento à pandemia e fomento da economia, ajudando a periferia de Belém 

em um momento tão delicado. Posteriormente, pela liderança do PSOL, Fernando 

Carneiro solicitou um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao professor do 

Instituto Federal do Pará - IFPA, Jefferson Alves (conhecido na cidade de Castanhal 

como "Xepão"), mais uma vítima da Covid-19. Como oposição ao governo do 

presidente Jair Bolsonaro, reportando-se à fala da vereadora Lívia Duarte, estimou que 

se fosse realizado um minuto de silêncio para cada vítima fatal de Covid-19 no Brasil, 

seria necessário quase um ano para homenagear todas. Declarou que seu desconforto 

com o presidente da República deixou de ser ideológico para ser pessoal. Defendeu a 

revogação da lei que concedeu o título de Cidadão de Belém a Jair Bolsonaro. 

Registrou que, em março de 2020, Bolsonaro declarou que os paraenses só comem 

mato. Julgou preconceituosa a atitude do vereador Mauro Freitas com relação aos 

médicos cubanos e defendeu os trabalhadores do carnaval. Pela liderança do bloco PP 

- Podemos - Pros, o vereador Miguel Rodrigues agradeceu a oportunidade de mais 

uma vez representar o povo da cidade de Belém. Parabenizou a postura e seriedade do 

presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão, e do líder do 

Governo, vereador Allan Pombo. Agradeceu antecipadamente aos vereadores que 

assinaram o projeto de lei de sua autoria, que altera a Lei Orgânica do Município de 

Belém, dando o direito aos vereadores de Belém de individualmente realizarem o 

trabalho de fiscalização. Em aparte, o vereador Túlio Neves comunicou ter 

protocolado um requerimento solicitando a inclusão dos farmacêuticos na prioridade 
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da vacinação contra a Covid-19. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente Bieco 

solicitou à primeira-secretária o registro das presenças dos vereadores. Estavam 

presentes os vereadores Bieco, Enfermeira Nazaré Lima, Augusto Santos, Miguel 

Rodrigues, Renan Normando, Allan Pombo, Amaury da APPD, Fernando Carneiro, 

Lívia Duarte, Roni Gás, Túlio Neves, Dona Neves, Goleiro Vinicius, Juá Belém, 

Josias Higino, Pastora Salete, Zeca do Barreiro, Fábio Souza, Matheus Cavalcante, 

Igor Andrade, Mauro Freitas, Moa Moraes, John Wayne, Pablo Farah, Zeca Pirão, 

Dinelly, Altair Brandão, Lulu das Comunidades, Bia Caminha e João Coelho. 

Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a votação e 

aprovação da ata da 1ª sessão ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 19ª 

Legislatura. Em seguida, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma 

aos (às) senhores (as) Sílvia Rangel, Mestra Genira (esposa do Mestre Verequete), 

Rute (Fundação HEMOPA), Patrick Oliveira, jogador Lucas do Barreiro, João Batista 

Macedo, José Dinelly (tio do vereador Dinelly), Felipe Silva Rodrigues, Jefferson 

Alves ("Xepão"), Sandra Maria Monteiro e Júlio Cardoso. Após a realização da 

homenagem, fez-se a leitura do requerimento do vereador Matheus Cavalcante. 

Através de Questão de Ordem, o autor solicitou a retirada de seu requerimento de 

votação. Foi feita então a leitura do requerimento do vereador Amaury da APPD 

solicitando a realização de sessão especial com o objetivo de debater a situação atual 

do cabeamento de fios elétricos na cidade de Belém, em data a ser definida em virtude 

da pandemia. Na votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou 

seu voto o autor do requerimento, vereador Amaury da APPD. Como próxima 

prioridade foi lido o requerimento de autoria do vereador Túlio Neves, solicitando a 

inserção nos anais da Casa de matéria intitulada "A guarda municipal e a preservação 

da memória da Cidade" de autoria do eminente advogado e pesquisador Sebastião 

Godinho, veiculada no jornal O Liberal, edição de 27/01/2021. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Como próxima prioridade havia o 

requerimento do vereador Pablo Farah. Após permuta entre os vereadores, passou-se à 

leitura do requerimento do vereador Josias Higino solicitando a realização de sessão 

especial para comemorar os 110 anos da Igreja Assembléia de Deus, em data e hora a 

serem combinadas. Fazendo encaminhamentos, usaram da palavra os vereadores Josias 

Higino, Moa Moraes, José Dinelly, Miguel Rodrigues, Juá Belém, Lívia Duarte e Roni 

Gás. Na votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o 

requerimento de autoria do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de 

sessão especial, em dia e hora a serem definidas, para tratar do abandono dos prédios 

históricos de Belém. Encaminharam a votação os vereadores Miguel Rodrigues (com 

aparte do vereador Lulu das Comunidades), Amaury da APPD, Fernando Carneiro e 

Matheus Cavalcante. Nesse ínterim, o presidente Bieco registrou a presença do ex-

vereador Paulo Queiroz. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Justificou seu voto o vereador Miguel Rodrigues. Como próxima 

prioridade foi lido o requerimento de autoria do vereador Fábio Souza solicitando a 

aprovação de Voto de Repúdio em relação à negligência, de acordo com matérias 

veiculadas nos meios de comunicação, do Conselho Tutelar do Sul de Campinas no 

caso do menino de 11 anos acorrentado em um barril no estado de São Paulo. Fez o 

encaminhamento o vereador Fábio Souza, ficando o requerimento em votação. 

Encerrada Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou à primeira-secretaria 

o registro de presença dos vereadores. Estavam presentes os vereadores Bieco, 

Augusto Santos, Enfermeira Nazaré Lima, Renan Normando, Amaury da APPD, Allan 

Pombo, Fernando Carneiro, Lívia Duarte, Roni Gás, Túlio Neves, Dona Neves, 

Goleiro Vinícius, Josias Higino, Pastora Salete, Zeca do Barreiro, Igor Andrade, 

Matheus Cavalcante, Juá Belém, Fábio Souza, Moa Moraes, Mauro Freitas, Bia 

Caminha, Altair Brandão, Lulu das Comunidades, José Dinelly, Neném Albuquerque e 

João Coelho. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. O 

presidente então informou que os projetos constantes nos processos de números 

833/15, 416/18 e 1755/19 estavam suspensos. Em seguida, entrou em discussão única 

e votação, com dispensa de interstício, o projeto que "Dispõe sobre a alteração da Lei 

Complementar nº 01, de 20 de outubro de 1997, e dá outras providências", constante 

no processo nº 1709/18, de autoria do vereador Mauro Freitas. Na discussão, usou da 

palavra o vereador Mauro Freitas. Através de Questão de Ordem, este solicitou a 

votação em bloco dos artigos do projeto, de forma nominal. Posta em votação, a 

Questão de Ordem foi aprovada por unanimidade. Ainda na discussão, usou da palavra 

o vereador Fernando Carneiro. Na sequência, por meio de Questão de Ordem, o 

vereador Mauro Freitas solicitou a suspensão do projeto em discussão por 24 horas. 

Dando continuidade à discussão, usaram da palavra os vereadores Josias Higino, Igor 

Andrade, Matheus Cavalcante e Allan Pombo (com aparte do vereador Fernando 

Carneiro). Posteriormente, o vereador Fábio Souza registrou a suspensão pelo SUS de 

mais de um milhão de cirurgias eletivas em decorrência da pandemia. Também por 

meio de Questão de Ordem, o vereador Mauro Freitas justificou a suspensão do 

projeto de sua autoria que estava em discussão. Ainda através de Questão de Ordem, o 

vereador Fernando Carneiro solicitou um esforço à Mesa Diretora para instalação das 

Comissões cujos membros ainda não foram definidos. O pedido do vereador Fernando 

Carneiro foi subscrito pelo vereador Miguel Rodrigues. Em seguida, ainda discutiu o 

projeto a vereadora Enfermeira Nazaré Lima (com aparte do vereador Fábio Souza). 

Depois, não havendo outras manifestações, o presidente encerrou a sessão às onze 

horas e vinte e três minutos, convocando os demais vereadores para a sessão 

extraordinária do dia corrente, às doze horas, e para a sessão ordinária do dia 07 de 

abril de 2021, em horário regimental. Justificou sua ausência o vereador Fabrício 

Gama. Estiveram presentes os vereadores Matheus Cavalcante, Mauro Freitas, Moa 

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

Patriota - Cidadania - Avante; Miguel Rodrigues, Renan Normando, Túlio Neves e 

Roni Gás, pelo bloco PP - Podemos - Pros; Juá Belém, Goleiro Vinícius, Augusto 

Santos e Dona Neves, pelo bloco Republicanos - PSD; Zeca Pirão, Blenda Quaresma, 

Neném Albuquerque e John Wayne, pela bancada do MDB; Fernando Carneiro, Lívia 

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

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

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

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

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

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

Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 06 de 

abril de 2021. 

 

 

    BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                   AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                              2ª Secretário 

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

 

 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 

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

CMB, sob a presidência do vereador Augusto Santos. 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 fez referência às mais de trezentas e cinquenta mil pessoas mortas pela 

Covid-19 no Brasil até a presente data, número maior que a população da maioria 

das cidades do mundo. Destacou ser um momento de luto profundo e também de 

luta profunda, pois a família Bolsonaro continuava a posicionar-se contrariamente 

ao isolamento social e a defender o uso de cloroquina como medicação preventiva à 

pandemia, embora nenhum especialista assim considerasse. Apontou que a 

Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI criada para investigar a conduta do 

Executivo Federal no combate à pandemia (CPI da Covid-19) deveria nos próximos 

dias, se fosse conduzida de forma minimamente séria, revelar o que todos sabem: 

que o governo Bolsonaro se negou a comprar vacinas e poderia ter evitado muitas 

mortes tomando medidas simples indicadas pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS. Os defensores de Jair Bolsonaro argumentam que não se pode classificá-lo 

como genocida porque não é um recorte específico da população que morre, 

indicou. Isso é verdade, concordou, pois morrem todos, populações inteiras em um 

país dilacerado. Atestou ser falsa a dicotomia opondo vidas à economia porque não 

existe economia se as pessoas não estiverem vivas, trabalhando e se alimentando. O 

Brasil voltou ao mapa da fome e da desesperança, lamentou. O governo federal 

adota uma política negacionista e de forma pensada leva as pessoas à morte, 

afirmou. Igor Andrade expôs que os transtornos vivenciados na rede pública e na 

rede particular de saúde são causados por vários fatores, dentre eles destacando-se a 

falta de vacinas. Deu repercussão à denúncia de um senador da República de que o 

presidente da empresa farmacêutica Pfizer tinha ficado, no ano anterior, esperando 

por mais de dez horas no Palácio da Alvorada, de oito da manhã até as seis da tarde, 

para falar com Jair Bolsonaro. Tinha ido oferecer vacinas ao governo brasileiro, 

sendo depois informado de que o presidente da República não poderia atendê-lo. 

Reconheceu não ter a comprovação da veracidade de tal relato, sendo necessário 

averiguar. Garantiu, porém, ser verdadeira a notícia, hoje divulgada, de redução na 

ocupação de leitos hospitalares no Pará após o lockdown, observando ser esta uma 

medida dura e triste, pois muitas famílias ficam sem renda, mas que ajuda a salvar 

vidas. A reserva do HPSM do Guamá para atendimento exclusivo aos doentes de 

Covid-19, a abertura do Hospital Redentor e a instalação de tendas nas unidades de 

saúde para facilitar o fluxo de atendimento na rede pública trouxeram resultado 

positivo expressivo, ajudando a salvar vidas em nossa capital, avaliou. Ressaltou, 

além disso, as ações desenvolvidas no Hospital de Campanha do Hangar e no 

Hospital Abelardo Santos, citando os elogios feitos por Onyx Lorenzoni às medidas 

tomadas pelo governo paraense no enfrentamento à pandemia. Agradeceu a Deus 

pelo bom entendimento entre o governo estadual e o governo municipal e a atuação 

conjunta desenvolvida entre a Secretaria Municipal de Saúde – Sesma e a Secretaria 

de Estado de Saúde – Sespa no combate à Covid-19. Salientou ser primordial essa 

união, frisando, porém, que precisamos de vacinas em maior quantidade. Reportou 

que os membros deste Legislativo recebem frequentemente pedidos de várias 

categorias profissionais solicitando inclusão na relação de prioridades para a 

vacinação contra a Covid-19. Dentre os segmentos que pleiteiam essa inclusão citou 

os rodoviários, conselheiros tutelares, farmacêuticos, funcionários das redes de 

farmácia, professores, funcionários das redes de supermercado e garis. Clamou ao 

governo federal que enviasse ao Pará um quantitativo de vacinas proporcional à 

população do estado, pois até aquele momento recebêramos imunizantes, 

proporcionalmente, em quantidades menores que os demais estados da União. Em 

aparte, manifestou-se o vereador Amaury da APPD. Assumiu depois a palavra o 

vereador Allan Pombo e considerou que vivemos uma guerra contra o vírus e 

devemos usar a ciência para enfrentar esta grave situação. Aludiu em seguida ao Dia 

da Escola de Samba, comemorado no sábado anterior, defendendo o samba como 

legado cultural e forma de resistência da população periférica. O cidadão tem direito 

à alegria e a felicidade, declarou, e mencionou o trecho de uma música dizendo ser a 

felicidade do pobre a grande ilusão do carnaval, pois se trabalha o ano inteiro por 

um momento de sonho. O folião é alguém que não tem recursos financeiros, mas 

através do carnaval brinca e tem felicidade, arguiu. Além disso, acrescentou, o 

carnaval movimenta a economia dos bairros. Tendo pouco mais de cem anos no 

Brasil, historiou, esta festa popular ambientou-se inicialmente na periferia da cidade 

do Rio de Janeiro, onde os bairros se encontravam com suas manifestações culturais 

e populares. Surgiram então os desfiles e isso foi cada vez mais se organizando, 

chegando-se à potência que é hoje o carnaval em nosso país. O carnaval do Rio de 

Janeiro movimenta milhões e repercute no mundo inteiro, mas é necessário louvar 

também o carnaval de Belém do Pará, opinou. O carnaval em nossa cidade, mesmo 

com a falta de apoio dos últimos anos e esquecido pelo poder público, tem resistido 

e avançado, atestou. Mesmo sob a pandemia, as escolas de samba continuam tendo 
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importância, expressou, lembrando que no ano anterior as entidades carnavalescas 

uniram-se, mobilizando suas costureiras para confecção de máscaras. Atualmente, 

informou, o projeto municipal Carnaval o Ano Todo visa custear a qualificação 

profissional de moradores da periferia que estão necessitando de apoio e custear os 

projetos sociais das escolas de samba. A pandemia é prioridade, assentiu, mas há 

muitas ações no município que necessitam de apoio para superar esta crise e as 

escolas de samba estão entre elas, argumentou. Sobrelevou a importância dessas 

entidades por agregarem trabalhadores e participarem de todo um circuito 

econômico existente na periferia, necessitando do apoio do poder público e desta 

Casa também. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania – Avante, 

Matheus Cavalcante denunciou a falta de medicamentos nas unidades municipais de 

saúde para tratar pacientes de Covid-19, principalmente na Unidade de Pronto 

Atendimento de Icoaraci. Afirmou ser tal fato uma evidência clara da falta de gestão 

municipal na área de saúde. Opinou que a CPI da Covid-19 tem que investigar a 

gestão da pandemia em nível federal, estadual e municipal. Informou depois sobre 

sua ideia de criar um programa municipal de estímulo à doação de alimentos, que se 

chamaria Vacina Solidária, consistindo em estimular as pessoas a doar alimentos 

não perecíveis quando fossem receber a dose da vacina contra a Covid-19. A 

insegurança alimentar vem aumentando, advertiu, e essa seria uma forma de 

aumentar a contribuição de uma parcela da população para minorar o problema, 

criando uma rede de solidariedade para garantir comida na mesa de todos. Pela 

liderança do PT, Bia Caminha inicialmente parabenizou o sindicato dos professores 

da rede privada de ensino por ter obtido uma vitória junto à Justiça do Trabalho, que 

suspendeu as aulas presenciais na rede privada em nosso estado. Considerou ser 

uma conquista importantíssima, pois, até a semana anterior, vinte professores já 

haviam morrido vitimados pela Covid-19 em nosso estado. Deixou seu repúdio à 

atitude das escolas particulares que, apesar da decisão do desembargador do 

Trabalho de suspender as aulas, decidiram manter os estagiários e os profissionais 

da Pedagogia trabalhando presencialmente. Tratou depois de requerimento de sua 

autoria, que protocolara nesta Casa na semana anterior, vinculando o retorno às 

aulas presenciais em nosso município à vacinação dos professores, pedindo 

prioridade na vacinação contra a Covid-19 para os docentes. Comunicou à plenária 

que estava reeditando o requerimento, solicitando prioridade na vacinação para 

todos os profissionais da educação. Referiu posteriormente ter dado entrada, neste 

dia, em outro requerimento solicitando prioridade de vacinação contra a Covid-19 

para as gestantes. Chamou a atenção para o fato de que, para cada dez gestantes que 

morrem no mundo, oito são brasileiras e o Pará é recordista de casos nesta triste 

estatística. Deu repercussão depois à notícia de que o presidente Jair Bolsonaro fora 

condenado a pagar uma indenização à jornalista Patrícia Campos Mello, a quem 

ofendeu publicamente. Pela liderança do PSB, Fábio Souza reportou-se à tortura e 

assassinato do menino Henry Borel pelo vereador Dr. Jairinho, marido de sua mãe, 

caso de violência que comoveu o país. Divulgou que, segundo o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância – Unicef, a cada dia trinta e dois jovens, entre dez e 

dezenove anos, são vítimas de homicídio no Brasil. Levantamentos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE mostram que, em um período de 

dezesseis anos, até 2015, quinhentos mil jovens negros e de periferia foram mortos 

em nosso país, adicionou. Concluiu que, em relação à violência contra jovens e 

crianças, nada mudou no Brasil nos últimos trinta anos, defendendo que os 

parlamentares de nosso município endurecessem a luta contra essa prática cruel. 

Externou revoltar-se ao ver exemplos dessa violência todos os dias nos jornais. 

Solicitou que fosse realizado um minuto de silêncio em homenagem a essas jovens 

vítimas, diariamente agredidas e mortas. Em aparte, manifestou-se o vereador Juá 

Belém. Pela liderança do Governo, Allan Pombo considerou ser um factóide 

vergonhoso criado pelo candidato derrotado à eleição para prefeito de Belém, 

Everaldo Eguchi, a ação visando iniciar uma investigação judicial eleitoral contra o 

prefeito Edmilson Rodrigues. Tendo estudado direito, pontuou, acharia correto se 

houvesse uma base jurídica para a adoção desse recurso. Entretanto, a denúncia de 

Eguchi não tinha fundamento algum, sendo rejeitada por uma juíza respeitada, não 

havendo a possibilidade de cassação da chapa legitimamente eleita pelo povo de 

Belém, testificou. Completados cem dias da atual gestão municipal, muitos avanços 

foram obtidos, apesar de enfrentarmos a pandemia, avaliou. Expressou sentir-se 

muito honrado com a concretização do projeto Bora Belém, um importante 

programa de renda mínima para a população em situação de vulnerabilidade social. 

Outra ação importante, destacou, são as clínicas emergenciais, que estão à frente de 

algumas unidades municipais de saúde e já atenderam mais de dez mil pessoas em 

Belém, de forma imediata. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel 

Rodrigues leu documento informando sobre os impactos econômicos sofridos pelo 

setor de turismo, eventos e entretenimento com a pandemia. Fora solicitado auxílio 

financeiro para amparar os profissionais que estavam sem trabalhar e o governo 

estadual atendera oito categorias deste segmento, em um pacote econômico 

divulgado em março deste ano, mas diversas outras ficaram de fora, dentre elas 

cerimonialistas, promotores de eventos, trabalhadores em serviços gerais, 

fotógrafos, montadores de estruturas, empresas de aluguel de brinquedos, animador 

e recreador infantil, floristas, cinegrafistas, donos de bufês, decoradores e muitas 

mais. Sugeriu um olhar mais atencioso a esses profissionais em nossa capital e na 

Região Metropolitana, verificando-se a possibilidade de inclusão para que 

recebessem auxílio emergencial através de parcerias com a Fundação Cultural do 

Município de Belém – Fumbel, com a Fundação Papa João XXIII – Funpapa e com 

o Fundo Ver-o-Sol, assim como com o programa estadual Incentiva + Pará, Centur e 

outros. Outra possibilidade a ser estudada com cuidado, aventou, seria a abertura de 

alguns salões estritamente controlados por cerimonialistas, havendo para isso a 

fiscalização da Prefeitura e do governo estadual. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Roni Gás. Findo este pronunciamento, assumiu a liderança da Mesa o 

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

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

Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então colocadas em votação e aprovadas 

por unanimidade as atas da 5ª e da 6ª sessões ordinárias e as atas da 4ª e da 5ª 

sessões extraordinárias do Primeiro Período da Primeira Sessão Legislativa da 19ª 

Legislatura. Fez-se posteriormente um minuto de silêncio em homenagem póstuma 

ao menino Henry Borel e a todas as crianças vitimadas pela violência, atendendo à 

solicitação do vereador Fábio Souza. Retomou-se, em seguida, a votação do 

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

matéria publicada no jornal Brasil Escola, edição nº 01, intitulada “Sete de Abril, 

Dia do Jornalista”. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e cinco votos favoráveis. Justificou seu voto o vereador 

Josias Higino. Procedeu-se posteriormente à leitura do requerimento do vereador 

Miguel Rodrigues solicitando a realização de uma sessão especial, em data e horário 

a combinar, para tratar dos preços elevados e procedimentos adotados nos serviços 

prestados pela concessionária de energia Equatorial. Fez o encaminhamento o 

vereador Miguel Rodrigues (com aparte do vereador Lulu das Comunidades). Posto 

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

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

leitura do requerimento da vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando a 

realização de uma sessão especial alusiva aos agentes comunitários de saúde e aos 

agentes de controle de endemias, a ser realizada em 07/06//2021, às dez horas. Posto 

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

favoráveis. Justificou seu voto o vereador Miguel Rodrigues. Fez-se a seguir a 

leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a realização de 

uma sessão especial com o tema “Combate à violência obstétrica em Belém”, em 

data a ser definida. Fez o encaminhamento o vereador Fernando Carneiro (com 

aparte do vereador Miguel Rodrigues), ficando o requerimento em votação. 

Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita a chamada nominal dos 

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

a Segunda Parte da Ordem do Dia. Estando suspensos os projetos constantes nos 

processos de números 1709/18, 833/15, 416/18 e 1755/19, o presidente Bieco 

encerrou a sessão às dez horas e cinquenta e cinco minutos. Justificaram suas 

ausências os vereadores Émerson Sampaio, Renan Normando e Pablo Farah. 

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

Freitas, Moa Moraes, Pastora Salete, Josias Higino e Zeca do Barreiro, pelo bloco 

PSDB – DEM – Patriota – Cidadania – Avante; Miguel Rodrigues, Túlio Neves e 

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

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

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

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

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

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

Coelho, pelo PTB; Lulu das Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo 

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

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

Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 13 de abril de 2021.      

 

 

    BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                   AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                              2ª Secretário 

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

 

 

 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 

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

CMB, sob a presidência do vereador Bieco. 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. Allan Pombo fez 

referência ao Dia da Escola de Samba, comemorado em 11 de abril. Reconheceu 

que atualmente a prioridade é o combate à pandemia, mas ressaltou a importância da 

cultura popular para trazer felicidade e contribuir para a saúde mental da população. 

Além disso, acrescentou, ela possibilita movimentar economicamente a periferia. 

Sendo também diretor de escola de samba, relatou que na última apresentação de 

sua agremiação, a Bole Bole, um trecho do samba-enredo emocionou a todos: não 

deixe a canoa virar. Poucos dias depois, recordou, iniciou-se a pandemia no Brasil e 

desde então nos esforçamos cotidianamente para não deixar a canoa virar, para não 

perder a fé e a esperança. Testemunhou ver a resistência cabana encarnada nos 

foliões, nas festas sagradas e profanas de gerações e gerações. A escola de samba na 

periferia, comparou, funciona como um clube social, um ponto de encontro onde os 

casais se formam, os jovens tornam-se músicos, cantores, compositores, costureiros, 

aprendem a confeccionar fantasias e criam-se também inúmeras possibilidades de 

alavancar o empreendedorismo no bairro. Por tudo isso, afirmou, o carnaval tem um 

papel histórico, cultural, mas também permite construir um futuro melhor através do 

acesso à renda e à felicidade. Venceremos a pandemia, assegurou, e poderemos 

sonhar um amanhã diferente desse hoje que muito nos angustia. Findo este 

pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima. O vereador Bieco subiu então à tribuna e parabenizou o vice-governador 

Lúcio Vale pela indicação a uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará – TCM/PA. Ele fora indicado pelo governador Hélder Barbalho e 

sabatinado no dia anterior pelos deputados estaduais paraenses, acrescentou. 

Agradeceu a Lúcio Vale por tê-lo ajudado, colocando-o inicialmente em sua 

assessoria, abrindo-lhe espaço dentro do partido. Acompanhou-o depois quando saiu 

do PSDB para fundar o Partido da República (PR), hoje denominado Partido Liberal 

(PL), e com ele aprendeu muita coisa, historiou. Expressou estar muito feliz com a 

indicação de Lúcio Vale, assegurando que o TCM ganharia um excelente 
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conselheiro. Em aparte, manifestou-se o vereador Fabrício Gama. Findo seu 

pronunciamento, o vereador Bieco reassumiu a presidência da Mesa. Pronunciou-se 

depois a vereadora Bia Caminha e apontou a necessidade de construir uma cidade 

para todos, para que todos os segmentos sociais tenham direito à cidade. Comunicou 

a apresentação de um requerimento solicitando a realização de uma sessão especial 

para discutir a mobilidade ativa em Belém. Neste sentido, mencionou a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde - OMS de construir ciclovias 

emergenciais neste período de pandemia, permitindo um fluxo de transporte 

individual ativo maior que o fluxo de transporte motorizado, reduzindo o risco de 

contágio do coronavírus. Atualmente, continuou, temos um cenário urbano caótico, 

com ônibus superlotados, impondo-se apenas a lógica do trabalho – as pessoas da 

periferia deslocam-se para o centro da cidade para ir trabalhar, servindo o capital. 

Tal modelo não serve à maioria da população, atestou, sendo urgente construir uma 

cidade para todos, em que as pessoas tenham direito ao lazer e ao trabalho digno. Há 

pessoas que passam boa parte da vida no transporte público lotado, observou. Com 

relação a isso, citou a urbanista Raquel Rolnik, que classifica o transporte público 

como uma “máquina de tortura”, pois submete as pessoas à rotina diária de passar 

três, quatro horas, em pé, com o braço levantado em uma lata de sardinha. Na 

pandemia, adicionou, passam por tudo isso usando máscara e, além de viver uma 

situação indigna, arriscam a própria vida. Faz-se necessário então discutir a 

implantação emergencial de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas em nossa cidade, 

defendeu. Assumiu posteriormente a palavra o vereador Roni Gás e alertou para o 

fato de os hospitais não estarem atendendo pessoas com males diferentes da Covid-

19, deixando esses pacientes desassistidos. As operadoras de planos de saúde, 

denunciou, não estão atendendo seus associados, mandando-os para a rede 

municipal e para a rede estadual, pois só dão assistência aos pacientes de Covid-19. 

Pediu ao Ministério Público do Estado do Pará - MPPA que fiscalizasse essas 

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

Rodrigues e Dona Neves. Assumiu a palavra, em seguida, o vereador Mauro Freitas 

e parabenizou os moradores da Ilha de Caratateua, mais conhecida como Outeiro, 

pelo aniversário de 127 anos daquele distrito. Externou ter orgulho por ser um dos 

vereadores mais votados naquela região, uma das áreas de expansão da cidade de 

Belém. Chamou a atenção da segurança pública e da Companhia de 

Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, 

para evitar as invasões de terra na localidade, pois elas não trazem benefício 

imediato para a população. Findo este pronunciamento, o presidente Bieco 

comunicou então à plenária que o vereador Matheus Cavalcante seria o líder e o 

vereador Josias Higino seria o vice-líder da Oposição. Encerrado o Horário do 

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

Republicanos – PSD, Juá Belém fez referência ao aniversário de Outeiro, lembrando 

as dificuldades enfrentadas pelos moradores da ilha. Parabenizou o prefeito de 

Ananindeua e o governador Hélder Barbalho pela forma como lidam com as 

instituições religiosas. Tais instituições, declarou, têm auxiliado grandemente o 

poder público, principalmente neste momento de pandemia. Estabeleceu não estar 

falando de nenhuma igreja em particular, referia-se àquelas que prestavam serviços 

essenciais, ajudando na ressocialização, na transformação de vida, confortando as 

pessoas que estavam a chorar em meio ao desespero provocado pela Covid-19. 

Pediu apoio aos demais parlamentares para aprovação do projeto de lei que torna 

essencial a atividade das instituições religiosas. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Augusto Santos. Pela liderança do PT, Amaury da APPD também parabenizou a 

comunidade da Ilha de Outeiro pelo aniversário e pela resistência, persistência em 

acreditar que um dia a localidade será uma maravilha. Comunicou depois sobre 

documento elaborado pelo movimento das pessoas com deficiência e encaminhado 

ao secretário municipal de Saúde pedindo prioridade de vacinação contra a Covid-

19 para pessoas portadoras de deficiência. Estabeleceu não ser privilégio, mas uma 

necessidade de vida para pessoas com certos tipos de deficiência. Citou entre estas 

os portadores da síndrome de Down, que são vulneráveis e vivem menos que a 

maioria da população. Lamentou a falta de vacinas provocada pelo governo federal, 

apontando que Bolsonaro tenta atrapalhar de todas as formas a instalação da 

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI criada para investigar a atuação de sua 

gestão no enfrentamento à pandemia. Reiterou o pedido para que os deficientes 

tivessem prioridade na vacinação contra a Covid-19.  Pela liderança do PSOL, 

Enfermeira Nazaré Lima parabenizou todos os enfermeiros e enfermeiras que 

ajudam as mulheres a conduzir o parto, lembrando que em 12 de abril comemora-se 

o Dia da Enfermagem Obstétrica. Exaltou a relevância da sessão especial, solicitada 

pelo vereador Fernando Carneiro, para discutir o tema da violência obstétrica. Disse 

que tal violência ocorre desde o início da gestação, quando é dificultado o acesso às 

consultas devido aos documentos solicitados, exigindo-se comprovante de 

residência em nome da gestante. Na hora do parto, prosseguiu, a mulher faz uma 

peregrinação em busca de um hospital onde possa parir. Propôs que se defina 

antecipadamente o local onde será realizado o parto a partir do momento em que a 

mulher registra-se no sistema de saúde para fazer o pré-natal, expondo que isso já 

ocorre em alguns estados. Participou haver comprovação de que as mulheres negras 

sofrem maior violência obstétrica, tendo mais dificuldades em obter consultas e 

exames durante o pré-natal, realizando-os em menor número do que as mulheres 

brancas. Por outro lado, acrescentou, há relatos de que os profissionais de saúde 

evitam contato físico com as mulheres negras, realizando menos o procedimento de 

apalpação e há também a crença de que as parturientes negras têm maior resistência 

à dor. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania – Avante, 

Matheus Cavalcante expressou ser uma grata surpresa ter sido escolhido pelo seu 

bloco como líder da Oposição. Sendo um vereador jovem, em primeiro mandato, 

tinha compromisso com a população, assegurou. Esclareceu que oposição é 

diferente de perseguição, explicitando que pouco subiu à tribuna para falar de 

pessoas, pois o fazia para falar de ideias e da cidade. A política, enquanto 

ferramenta de mudanças, é feita à base do diálogo, ponderou, e não é correto 

confrontar pessoas, mas sim ideias. Declarou ter cada vez mais compromisso de 

fazer a renovação política com qualidade legislativa e técnica, sem elogiar em 

demasia ou fazer perseguição, subindo à tribuna com dados, fundamentos, críticas 

condizentes e análises, tendo por prática sair de casa e verificar in loco os problemas 

sociais. Asseverou que não usaria da política ou da ferramenta de oposição de forma 

oportunista, persecutória, para tentar desestabilizar o outro grupo. Pelo contrário, 

continuou, atuaria sempre no sentido de melhorar e engrandecer cada vez mais o 

trabalho legislativo. Inteirou que ingressaria neste dia com uma ação junto ao 

Ministério Público do Estado do Pará – MPPA para cobrar da Prefeitura Municipal 

de Belém - PMB um plano eficiente de combate à Covid-19. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Mauro Freitas e Zeca do Barreiro. Pela liderança do 

PSB, Fábio Souza informou ter entrado com ofício, no último dia 30 de março, 

solicitando que as lideranças religiosas fossem vacinadas contra a Covid-19. 

Considerou que as leis não funcionam no Brasil, prejudicando muito mais os menos 

favorecidos e as minorias e isso ocorria também em relação à violência obstétrica 

sofrida pelas mulheres negras. Externou estar muito preocupado com as chuvas e 

ventanias neste mês de abril, provocando quedas de árvores pela cidade. Pediu à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA que ficasse vigilante e 

começasse um processo de estudo e análise das árvores que correm risco de queda, 

pois isso poderia resultar em graves acidentes e até em mortes. Destacou serem 

impressionantes os números da violência contra crianças e adolescentes, exortando 

este parlamento a se mobilizar contra este mal que atinge nossa sociedade através da 

Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Esta atuação deve ser 

contundente, reforçando as políticas públicas já existentes e criando novas 

ferramentas para cobrar as autoridades competentes e os conselhos tutelares, que 

não podem se omitir, concluiu. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Renan 

Normando opinou que foram insuficientes as mil e duzentas vagas oferecidas pelos 

cursinhos pré-vestibulares municipais para um total de onze mil inscritos, no ano 

anterior. Neste ano, prosseguiu, serão ofertadas mil quatrocentos e cinquenta vagas, 

mas são esperadas quinze mil inscrições. Sugeriu que a Secretaria Municipal de 

Educação – SEMEC unisse forças à Fundação Escola Bosque – Funbosque e à 

Universidade Federal do Pará – UFPA para avaliar a melhor forma de aumentar o 

número de vagas para a população que não pode se preparar para o vestibular e para 

o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem de maneira correta. Sustentou ser a 

educação uma das maiores ferramentas de transformação social, informando que 

protocolaria um requerimento solicitando à PMB que aumentasse o número de 

vagas nos cursinhos pré-vestibulares municipais. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Miguel Rodrigues. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a chamada 

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

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Retomou-se então a votação do 

requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a realização de uma sessão 

especial com o tema “Combate à violência obstétrica em Belém”, em data a ser 

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

trinta e um votos favoráveis. Justificaram seus votos os vereadores Fernando 

Carneiro, Pastora Salete, Lívia Duarte, Bia Caminha e Enfermeira Nazaré Lima. Foi 

feita em seguida a leitura do requerimento da vereadora Bia Caminha solicitando a 

realização de uma sessão especial para debater a mobilidade ativa em nossa cidade. 

Fizeram encaminhamentos os vereadores Bia Caminha, Fernando Carneiro, Fábio 

Souza, Amaury da APPD e Miguel Rodrigues. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade, com vinte e oito votos favoráveis. Encerrada a Primeira 

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

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

Ordem do Dia. Retomou-se então a votação, com dispensa do interstício, do projeto 

que “Altera a Resolução nº 037, de 10/06/2019, e dá outras providências”, constante 

no Processo nº 1755/19, de autoria do vereador Mauro Freitas. Estando em votação 

o artigo 1º do projeto, pronunciaram-se os vereadores Mauro Freitas, Fernando 

Carneiro e Matheus Cavalcante. O vereador Mauro Freitas pediu depois Questão de 

Ordem informando que fazia uma emenda supressiva retirando um artigo do projeto. 

Manifestou-se posteriormente o vereador Fábio Souza. O presidente Bieco 

observou, em seguida, que o vereador Mauro Freitas fizera uma emenda ao projeto, 

mas, como este já se encontrava em votação, para que tal emenda fosse feita seria 

necessário um acordo de lideranças. Não havendo objeção das lideranças partidárias 

presentes, a emenda foi feita. Fez-se depois a votação da Questão de Ordem 

solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco, de forma nominal, o 

que foi aprovado pela plenária. Postos em votação, os artigos do projeto foram 

aprovados por unanimidade, em bloco, de forma nominal, com vinte e seis votos 

favoráveis. O presidente declarou então aprovado o projeto que “Altera a Resolução 

nº 037, de 10/06/2019, e dá outras providências”, constante no Processo nº 1755/19. 

Em seguida, às onze horas e vinte minutos, o presidente encerrou a sessão. 

Justificaram suas ausências os vereadores Émerson Sampaio e João Coelho. 

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

Freitas, Moa Moraes, Pastora Salete, Josias Higino e Zeca do Barreiro, pelo bloco 

PSDB – DEM – Patriota – Cidadania – Avante; Miguel Rodrigues, Renan 

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

Augusto Santos, Goleiro Vinícius e Dona Neves, pelo bloco Republicanos – PSD; 

Blenda Quaresma, Neném Albuquerque, John Wayne e Zeca Pirão, pelo MDB; 

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

Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo PSB; Bia Caminha e 

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

José Dinelly, pelo PSC; Lulu das Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo 

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

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

Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 14 de abril de 2021.      

 

    BIECO 

Presidente 

        ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                   AMAURY DA APPD 

          1º Secretária                                                              2ª Secretário 

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

 

 

https://www.google.com.br/search?q=urbanista+Raquel+Rolnik&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiik_qu74zwAhVFK7kGHfH5CZgQkeECKAB6BAgBEDo
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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

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

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

a presidência do vereador Bieco. 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. Mauro Freitas disse ter recebido 

muitos vídeos e mensagens de moradores mostrando áreas alagadas na cidade, na 

periferia e nas regiões centrais. Expressou estar temeroso com o que poderia acontecer, 

uma vez que a estação chuvosa ainda avançava. Notificou ter assistido a apenas parte 

da recente reunião com a secretária de Saneamento neste parlamento, senhora Ivanise 

Gasparim, vendo-a fazer muitas promessas, mas sem nada cumprir. Acrescentou ter 

recebido também reclamações contra o kit escolar fornecido aos alunos pela Semec. 

Criticou depois o atraso na entrega dos kits de alimentação aos alunos das escolas 

municipais de Belém. Participou que acionaria o Ministério Público do Estado do Pará 

para que a merenda escolar fosse entregue imediatamente aos alunos das escolas 

municipais. Assumiu posteriormente a palavra o vereador Josias Higino e recordou ter 

feito parte da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta Casa em mandato 

anterior. Relatou que, na época, visitava as escolas municipais de Belém em 

companhia da então vereadora, atualmente deputada estadual, Marinor Brito. Faziam a 

fiscalização das unidades de ensino do município, mas não encontravam nada 

desabonador. A merenda escolar era de alta qualidade, as escolas contavam com 

bibliotecas, quadras esportivas, salas climatizadas e, durante oito anos, não houve 

greve de professores. Contou ter sempre estudado em escola pública, assim como seu 

filho e suas netas. Reportou depois ter sido enviada pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE para o município de Belém, desde 29 de janeiro até 07 

de abril deste ano, a quantia de sete milhões de reais para serem gastos com a merenda 

escolar das escolas municipais. Questionou então onde estava a merenda das crianças, 

uma vez que não houve aulas em janeiro, fevereiro e março. Noticiou ter ocorrido um 

panelaço em frente à Escola Bosque em protesto contra a não entrega dos alimentos. 

Em aparte, manifestou-se o vereador Mauro Freitas. Subiu depois à tribuna o vereador 

Miguel Rodrigues e discorreu sobre o abandono dos prédios históricos em nossa 

capital, lembrando de ter sido recentemente aprovada uma audiência pública neste 

parlamento para tratar do tema. Considerou haver perigo para a população em alguns 

casos, citando o desabamento de parte de um edifício situado na Avenida Assis de 

Vasconcelos, na esquina com a Rua 28 de Setembro. Considerou deficiente a atuação 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN na preservação de 

nosso patrimônio histórico. Agradeceu, em seguida, ao secretário municipal de Saúde, 

senhor Maurício Bezerra, a atenção e a pronta resposta dada a algumas perguntas que a 

ele fizera, via Whatsapp, sobre a vacinação em nossa capital. Informou que enviaria 

requerimento neste dia à Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan solicitando 

providências em relação a um grande recalque existente na Rodovia Arthur Bernardes, 

na ponte de concreto bem em frente à comporta do Una. Por ser um ponto de grande 

fluxo de veículos pesados, alertou haver ali um grande perigo. Tendo experiência na 

área de engenharia, sugeriu a construção de uma laje de transição no local para 

solucionar o caso. Outro ponto constantemente sujeito a ocorrência de recalque, 

inteirou, é a ponte de concreto sobre o Canal do Galo, na Avenida Pedro Álvares 

Cabral, embora atualmente o problema não fosse aparente. Quando ocorre, sempre são 

colocados aterro e asfalto, mas depois de poucos meses o recalque volta a aparecer, 

indicou, pois não havia uma laje de transição. Encerrado o Horário do Expediente, 

iniciou-se o Horário de Liderança. O presidente Bieco leu então comunicado do 

vereador Zeca do Barreiro, único parlamentar do Avante neste Poder, informando a 

plenária sobre a saída do partido do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania – 

Avante. Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade esclareceu terem sido entregues 

pela SEMEC aos alunos, no dia anterior, apenas os materiais não perecíveis 

constituintes da merenda escolar. Seriam entregues ainda os materiais perecíveis e 

aqueles oriundos da agricultura familiar, completou. Afirmou que a atual gestão 

recebeu a Prefeitura de Belém com dívidas, um montante de 51 milhões de reais 

somente na Sesan, e o governo estadual e a PMB organizaram, neste ano, um mutirão 

para limpar a cidade. Recordou que, no ano anterior, o governador Hélder Barbalho 

tivera que intervir na limpeza pública da capital, colocando dois mil homens para 

realizá-la. Atualmente a PMB e o governo do estado atuam em parceria, de forma 

pacífica, complementou. Criticou o vereador Mauro Freitas por posicionar-se 

contrariamente ao auxílio destinado pela PMB às escolas de samba de Belém, 

apontando que as agremiações não vivem somente de desfiles, mas também têm 

projetos e atuação social. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota – 

Cidadania, Matheus Cavalcante reportou-se à falta de medicamentos para o 

atendimento aos doentes de Covid-19 nas unidades municipais de saúde geridas 

diretamente pela PMB. Instou seus pares a visitar as Unidades de Pronto Atendimento 

da Sacramenta e de Icoaraci, avaliando serem as unidades onde mais havia problemas. 

Alertou para o grande número de árvores que estavam caindo na cidade, pedindo mais 

atenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma ao problema. Pela 

liderança da Oposição, Josias Higino criticou novamente o kit fornecido pela Semec 

aos alunos, sobrelevando o bom desempenho da gestão municipal anterior no quesito 

educação. Assegurou fazer somente críticas construtivas, visando ajudar a atual gestão. 

Em aparte, manifestaram-se os vereadores Mauro Freitas e Matheus Cavalcante. Pela 

liderança do PT, Bia Caminha fez referência ao Dia do Índio, comemorado no dia 

anterior, advertindo que os povos indígenas não aceitam mais o termo “índio”, 

preferindo-se então a denominação Dia dos Povos Originários ou Dia dos Povos 

Indígenas. Noticiou que o prefeito Edmílson Rodrigues e o presidente da Fundação 

Cultural do Município de Belém – Fumbel, senhor Michel Pinho, receberam, no dia 

anterior, os itens de Isac Tembé, liderança indígena assassinada por fazendeiros havia 

pouco tempo. Reconhecendo a história de Isac Tembé, o Museu de Arte de Belém - 

Mabe recontará a história dos povos indígenas em nossa cidade, em nosso estado e em 

nosso país, afirmou. Recordou depois os 25 anos do massacre de Eldorado do Carajás, 

completados em 17 de abril, no sábado anterior, quando 21 trabalhadores sem-terra 

foram mortos pela Polícia Militar do Pará. Divulgou o lançamento da campanha 

“Vacina no Braço, Comida no Prato” pelo Partido dos Trabalhadores – PT pela 

necessidade do auxílio emergencial já e da vacinação para todos os brasileiros. 

Salientou ser muito benéfica à população de Belém a parceria firmada entre o governo 

estadual e a PMB, destacando as ações de limpeza realizadas nos canais da cidade e a 

retomada do serviço de coleta de entulho. Em quatro meses de gestão, complementou, 

foram coletadas noventa e oito mil toneladas de lixo domiciliar, principalmente na 

periferia de Belém. Além disso, prosseguiu, foram utilizadas quatro mil toneladas de 

asfalto em operações tapa buraco e foi feita a limpeza de caixas de fossa e bocas de 

lobo. A Sesan estabeleceu um programa de fiscalização e educação ambiental, está 

ofertando o serviço de coleta de entulho com solicitação por telefone e no mês 

seguinte lançará um projeto completo de fiscalização, coleta seletiva e educação 

ambiental, anunciou. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro explicou que o 

governo federal repassa às prefeituras, através do PNAE, trinta e seis centavos por dia 

para a merenda escolar de cada aluno, sendo o restante complementado pela gestão 

municipal. Repetiu terem sido entregues aos alunos, pela Semec, apenas os produtos 

não perecíveis da merenda escolar e que os produtos perecíveis e aqueles oriundos da 

agricultura familiar seriam entregues posteriormente. Referiu-se depois à descoberta 

de 19 respiradores no Hospital Abelardo Santos, ocultos atrás de uma parede falsa, e 

expressou que o caso precisa ser apurado. Criticou em seguida as organizações sociais 

que fazem a gestão de hospitais e unidades de saúde, questionando se realmente não 

visam ao lucro e opinando que a atuação delas deve ser avaliada. Defendeu a abertura 

de um processo para investigar a ocultação dos respiradores e punir os responsáveis. 

Comunicou a seguir ter protocolado um projeto de lei permitindo à PMB requisitar as 

vacinas contra a Covid-19 que forem compradas por empresas em nosso município, 

disponibilizando esses imunizantes ao Sistema Único de Saúde – SUS. Pediu apoio 

dos demais parlamentares à aprovação desse projeto. Findo este pronunciamento, o 

vereador Fábio Souza pediu Questão de Ordem solicitando a realização de um minuto 

de silêncio em homenagem póstuma ao ator José Leal. Encerrado o Horário de 

Liderança, fez-se a chamada nominal dos vereadores presentes para a verificação de 

quórum. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então 

colocadas em votação e aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias 7ª, 

8ª e 10ª do Primeiro Período da Primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Em 

seguida, o vereador Túlio Neves pediu Questão de Ordem solicitando a realização de 

um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-atleta Cristóvão Filho. A seguir, 

o vereador Josias Higino pediu Questão de Ordem e parabenizou o senhor Aldenor 

Monteiro de Araújo Júnior, chefe de gabinete do prefeito Edmílson Rodrigues, pela 

passagem de seu aniversário. Posteriormente, foi feito um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao ator José Leal e ao ex-atleta Cristóvão Filho, atendendo 

respectivamente às solicitações dos vereadores Fábio Souza e Túlio Neves. Fez-se em 

seguida a leitura do requerimento do vereador Igor Andrade solicitando a realização de 

uma sessão especial para debater o saneamento básico no município de Belém e 

Região Metropolitana, incluindo também a drenagem e o manejo das águas pluviais e 

a limpeza urbana, em especial o manejo dos resíduos sólidos. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Igor Andrade, Matheus Cavalcante, Fábio Souza, 

Allan Pombo, Émerson Sampaio (com aparte do vereador Túlio Neves), Lívia Duarte 

(com aparte do vereador Fernando Carneiro), Mauro Freitas e Bia Caminha, ficando o 

requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita a 

chamada nominal dos parlamentares presentes para a verificação de quórum. Havendo 

quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Estando suspensos os projetos 

constantes nos processos de números 1709/18, 833/15 e 416/18, o presidente Bieco 

encerrou a sessão às onze horas. Justificou sua ausência o vereador Zeca Pirão. 

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

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

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

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

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

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

Lima, pelo PSOL; Bieco e Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo 

PSB; Bia Caminha e Amaury da APPD, pelo PT; Altair Brandão, pelo PC do B; Allan 

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

Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade. Eu, segundo-secretário, 

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

Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto 

Meira Filho, dia 20 de abril de 2021.      

 

    BIECO 

Presidente 

               RENAN NORMANDO                                        AMAURY DA APPD 

          1º Secretário                                                              2ª Secretário 

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

 

 

 
ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

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

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

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

dos parlamentares presentes. Em seguida, o presidente abriu a sessão. O vereador 

Amaury da APPD comunicou então à Mesa que se ausentaria da sessão para 

participar de uma audiência. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os 

vereadores inscritos. Túlio Neves relatou ter visitado a Ilha de Outeiro e 

acompanhado o trabalho desenvolvido pela Cooperativa de Catadores de Materiais 

Recicláveis do Distrito de Outeiro. Informou que a cooperativa funciona desde 2015 
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e tem por meta reciclar, até 2025, oitenta por cento dos resíduos sólidos produzidos 

em Outeiro. A cooperativa instalou uma escola que atende os filhos dos cooperados 

e os filhos dos moradores da comunidade, recebendo em contrapartida os resíduos 

sólidos produzidos pelas famílias beneficiadas, acrescentou. Parabenizou a Sesan 

por colocar contêineres para acondicionar o lixo que era atirado na Pedro Miranda, 

próximo ao canal da Travessa Antônio Baena. Postulou ser necessário educar os 

carroceiros que atiram o lixo em qualquer lugar da cidade e investir em educação 

ambiental da população. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. 

Subiu posteriormente à tribuna o vereador Matheus Cavalcante e fez referência ao 

Dia Mundial da Educação, comemorado nesta data. Usou a comparação de que a 

educação é como um martelinho que pode ser usado para quebrar um muro, o muro 

da desigualdade. Advertiu que a educação básica tem importância fundamental, mas 

no Brasil investe-se muito mais no ensino superior. Ressaltou a importância da 

educação dizendo haver estudos mostrando que a falta de aulas presenciais durante 

dois anos, devido à pandemia, afetará o desenvolvimento da economia nacional 

pelos próximos cinco anos. Comentou ser muito baixa a mobilidade social em nosso 

país, sendo quase impossível a uma pessoa pertencente ao quantitativo dos 20% 

mais pobres ascender socialmente ao nível dos 20% mais ricos. Apontou que na 

Idade Média inexistia ascensão social, um nobre nascia na nobreza, ninguém se 

tornava nobre, questionando se nossa sociedade seria, em verdade, muito diferente 

da sociedade medieval. Criticou depois a atual gestão do município, dizendo haver 

inúmeras denúncias de irregularidades na educação municipal e falta de valorização 

dos profissionais que nela atuam. Assumiu depois a palavra o vereador Juá Belém e 

denunciou o péssimo serviço de transporte público na Ilha de Outeiro, que prejudica 

muito a população do distrito, havendo pequena quantidade de ônibus e baixa 

qualidade nos veículos. Tratou depois da violência e abuso sexual contra crianças e 

adolescentes, relatando aspectos do trabalho de educação sobre o tema que 

desenvolveu na Ilha de Cotijuba e falando sobre a dificuldade de as pessoas 

abusadas denunciarem a violência sofrida. Participou ter protocolado requerimento 

nesta Casa solicitando a realização de uma audiência pública, com a presença do 

Ministério Público do Estado do Pará – MPPA, para discutir a proteção a crianças e 

adolescentes na Ilha de Cotijuba e demais ilhas de nosso município. Finalizou seu 

pronunciamento ressaltando a importância da educação para garantir um futuro 

melhor e expressando que o conhecimento salva. Em aparte, manifestaram-se os 

vereadores Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues e Lulu das Comunidades. 

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

liderança do Solidariedade, Igor Andrade parabenizou o governo estadual e a 

Prefeitura Municipal de Belém – PMB pela parceria firmada que tem trazido bons 

frutos, particularmente em relação à limpeza urbana em nossa capital. Comemorou o 

avanço da obra de macrodrenagem do Tucunduba, que já chegou à Rua Jabatiteua, 

faltando muito pouco para chegar à Travessa Vileta, reconhecendo nisso o mérito do 

governador Hélder Barbalho. Externou ter certeza de que o trabalho conjunto 

desenvolvido pela PMB e governo estadual, desassoreando canais e fazendo a 

limpeza urbana, já reflete positivamente na diminuição dos alagamentos em nossa 

cidade. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Túlio Neves, Miguel Rodrigues e 

Roni Gás. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania, Mauro 

Freitas parabenizou o vereador Allan Pombo por ele ter assumido a presidência da 

Comissão de Cultura deste parlamento e parabenizou a vereadora Lívia Duarte por 

assumir a vice-presidência. Afirmou ser uma honra também compor a comissão, 

comentando ser oriundo do Bairro da Marambaia, onde sempre se envolveu com as 

atividades culturais, tendo participado do movimento cultural junino desde a 

infância. Comprometeu-se a realizar um grande trabalho pela cultura, propondo 

projetos importantes nesta área em que Belém deve se destacar sempre, pois é uma 

cidade que respira cultura. Mencionou depois ter sido acusado pelo site Belém do 

Bem de divulgar fake news em relação à merenda escolar municipal de Belém. 

Assegurou não criar denúncias, repassando imediatamente aos demais vereadores o 

conteúdo que recebe em suas redes sociais. Pediu ao prefeito Edmílson Rodrigues 

que fiscalizasse o trabalho desenvolvido na distribuição da merenda escolar. Pela 

liderança da Oposição, Josias Higino comunicou ter protocolado requerimento nesta 

Casa, no dia anterior, solicitando informações ao prefeito Edmilson Rodrigues sobre 

o uso dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

recebidos pela PMB e a distribuição da merenda escolar em nosso município. Em 

aparte, manifestou-se a vereadora Dona Neves. Pela liderança do bloco PP – 

Podemos – Pros, Miguel Rodrigues parabenizou a PMB e o secretário de Saúde, 

senhor Maurício Cezar Soares Bezerra, pelo bom trabalho desenvolvido nessa área 

em nosso município. Noticiou que, a partir do dia 29 de abril, portadores da 

Síndrome de Down e pacientes renais crônicos serão vacinados contra a Covid-19 

em Belém. Noticiou também que a PMB destinou 1,6 milhão de reais em recursos 

municipais para a entrega de cerca de duas mil moradias até o final de 2021. 

Informou igualmente sobre a ativação, em 16 de abril passado, da usina de oxigênio 

para abastecer o Hospital Redentor, hospital de retaguarda do sistema municipal de 

saúde. Enalteceu depois o trabalho do governador Hélder Barbalho na luta contra a 

Covid-19, afirmando que ele sempre buscou alternativas eficientes para frear a 

expansão da pandemia, foi firme quando necessário e foi solícito e humano nos 

momentos mais difíceis e vulneráveis da população. Expressou ter certeza de que a 

parceria firmada entre a PMB e o governo estadual estava dando certo e tinha muita 

fé em Deus de que veria nossa capital melhor, assim como o restante do estado. Pela 

liderança do PSOL, Fernando Carneiro, neste Dia Mundial da Educação, lembrou 

que o governo federal, com a aprovação do Congresso Nacional, retirou 2,7 bilhões 

de reais da educação somente neste ano. Ao mesmo tempo, continuou, a Câmara dos 

Deputados aprovou um projeto de lei, o PL 5595/2020, que estabelece a educação 

como serviço essencial. Aparentemente, ponderou, tal aprovação é um 

reconhecimento da importância da educação, mas na verdade o objetivo é menos 

nobre: obrigar os trabalhadores da educação e os alunos a retornar às salas de aula 

sem a vacinação. Não consideraram a educação como essencial quando permitiram 

o corte de quase três bilhões de reais em investimentos no setor, mas a consideram 

essencial para obrigar o retorno às aulas presenciais no pior período da pandemia, 

apontou. Externou a esperança de que tal projeto não fosse aprovado no Senado 

Federal, alertando que os trabalhadores em educação e os alunos em todo o Brasil 

estavam em risco. A aprovação do projeto no Senado significaria retorno imediato 

das aulas presenciais sem que isso seja condicionado à vacinação, indicou, 

advertindo que isso seria um erro, um crime. Em relação aos recursos enviados pelo 

PNAE à PMB, assegurou que a merenda escolar nas escolas municipais seria 

garantida para os duzentos dias do ano letivo, explicitando que o governo federal 

destina apenas trinta e seis centavos de real para alimentar cada aluno diariamente. 

Notificou que a PMB garantiria a eleição direta para diretor nas escolas municipais, 

implantaria o projeto Capoeira nas Escolas (aprovado nesta Casa, de autoria da ex-

vereadora Marinor Brito), adotaria a política de inclusão (com cotas para negras e 

negros nas escolas) e ampliaria a atuação da Escola Bosque, transformando-a, se 

possível, em uma universidade. A gestão municipal atual, asseverou, valoriza a 

educação, luta pela democratização da escola, luta pela inclusão social e pela 

valorização de servidores e servidoras, sobretudo dos trabalhadores em educação. 

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

Pombo, no Dia Mundial da Educação, destacou a importância de alguns nomes para 

a educação brasileira: Darcy Ribeiro (antropólogo idealizador das escolas em tempo 

integral no Rio de Janeiro), Edmilson Rodrigues e Leonel Brizola, que foi o único 

político brasileiro eleito para governar dois estados (Rio Grande do Sul e Rio de 

Janeiro) e investiu em uma educação para a emancipação do povo. Encerrado o 

Horário de Liderança, fez-se a chamada nominal dos vereadores presentes para a 

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

Dia. Retomou-se então a votação do requerimento do vereador Pablo Farah 

solicitando a apresentação de Moção de Repúdio contra o deputado federal Eduardo 

Nantes Bolsonaro pela postura arrogante e autoritária deste ao manifestar sua 

opinião a respeito da atitude da delegada Ana Carolina Carneiro, titular da 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Parauapebas, que externou 

parecer contrário à liberação de armas. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade, com vinte e cinco votos favoráveis. O vereador Miguel 

Rodrigues pediu depois Questão de Ordem questionando sua inclusão como 

membro da Comissão Antidroga desta Casa, que não havia solicitado. Justificou seu 

voto o vereador Pablo Farah. Procedeu-se depois à leitura do requerimento do 

vereador Mauro Freitas solicitando Voto de Apoio desta Casa aos docentes 

aprovados no Processo Seletivo Simplificado 01/2020 da Secretaria Municipal de 

Educação – Semec, ainda em vigência, para que fossem contratados. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Mauro Freitas, Fábio Souza, Josias Higino, 

Matheus Cavalcante, Émerson Sampaio, Allan Pombo e Fernando Carneiro, ficando 

o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita a 

chamada nominal dos parlamentares presentes para a verificação de quórum. 

Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Entrou então em 

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

“Acrescenta a seção X ao Título V do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Belém”, constante no Processo nº 382/2013, de autoria do vereador Fernando 

Carneiro. Este pediu posteriormente o adiamento da discussão e votação do projeto 

até a sessão ordinária seguinte. Passou-se em seguida à discussão única e votação, 

com dispensa de interstício, do projeto de lei que “Altera a Resolução nº 15, de 16 

de dezembro de 1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém”, 

constante no Processo nº 010/2019, de autoria do vereador Mauro Freitas. Na 

discussão, pronunciou-se o vereador Mauro Freitas (com aparte do vereador 

Émerson Sampaio) e pediu a suspensão do projeto até a sessão ordinária posterior. 

Entrou depois em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto 

de lei que “Concede às pessoas com Transtorno de Espectro Autista o direito de 

utilizar vagas reservadas para deficientes no âmbito do município de Belém”, 

constante no Processo nº 2614/2017, de autoria do vereador John Wayne. Na 

discussão, não houve oradores. Fez-se em seguida a leitura do projeto. 

Encaminharam a votação os vereadores Fábio Souza, Fernando Carneiro (com 

aparte da vereadora Lívia Duarte, assumindo a presidência da Mesa, neste ínterim, o 

vereador Augusto Santos), Mauro Freitas, Émerson Sampaio, John Wayne, Matheus 

Cavalcante e Igor Andrade (com aparte do vereador Miguel Rodrigues). Postos em 

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

com vinte e cinco votos favoráveis. O presidente declarou então aprovado o projeto 

que “Concede às pessoas com Transtorno de Espectro Autista o direito de utilizar 

vagas reservadas para deficientes no âmbito do município de Belém”, constante no 

Processo nº 2614/2017. Justificou seu voto a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. 

Entrou posteriormente em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o 

projeto que “Dispõe sobre a proibição de filmagens com objetivo de 

constrangimento ao livre exercício docente nas salas de aula do município de 

Belém”, constante no Processo nº 1530/2018, de autoria do vereador Fernando 

Carneiro. Manifestaram-se a seguir os vereadores Fernando Carneiro, Mauro Freitas 

(com aparte do vereador Fabrício Gama) e Lívia Duarte, ficando o projeto em 

discussão. O presidente Augusto Santos encerrou depois a sessão, às onze horas e 

quarenta e cinco minutos. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, 

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

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

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

Pros; Juá Belém, Augusto Santos e Dona Neves, pelo bloco Republicanos – PSD; 

Blenda Quaresma, Neném Albuquerque e John Wayne, pelo MDB; Fernando 

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

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

pelo PT; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; 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 28 de abril de 

2021.      

    BIECO 

Presidente 
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