
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 28, 29, 30 de junho e 01, 02 de julho de 2021. ANO XXXVIII Nº 1946 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              ATO Nº 0604/2021, de 01 de março de 2021. 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

        CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art. 114, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, 30 (TRINTA) dias (RESTANTES) de licença prêmio ao servidor 

FERNANDO DA SILVA CASTELO BRANCO, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A-

P, durante o período de 01/03/2021 à 30/03/2021, correspondente ao 9º triênio (2011/2014) 

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

Processo nº 833/15.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 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 0605/2021, de 01 de março de 2021. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

        CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art. 114, da Lei nº 

7.502/90, de 20.12.90, 30 (TRINTA) dias (RESTANTES) de licença prêmio ao servidor 

CARLOS ALBERTO SOEIRO CORAL, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A-P, 

durante o período de 01/03/2021 à 30/03/2021, correspondente ao 6º triênio (1998/2001) de 

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

Processo nº 009/02.  

 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

PORTARIA Nº 0244/2021, de 01 de abril de 2021. 

 

 

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

legais. 

RESOLVE: 

        ATRIBUIR nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora ROSANA SANTOS CANTUÁRIA 

(GNM-REF. A-P), no percentual correspondente a 100% (cem por cento), calculado sobre o 

vencimento base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de 

expediente, a partir de abril/2021.  

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de abril 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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ATO Nº 0621/2021, de 01 de março de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÈM, no 

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

RESOLVE: 

 

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

da Resolução nº131/02, de 28.11.02, EMERSON ORLANDO DO NASCIMENTO 

ESTEVES PASSOS, para exercer o cargo em comissão “Secretário Legislativo” 

Nível 01, do gabinete do Vereador MATHEUS CAVALCANTE, a partir de 

01.03.2021 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 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 0622/2021, de 01 de março de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÈM, no 

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

RESOLVE: 

 

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

da Resolução nº131/02, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados, para 

exercerem o cargo em comissão “Secretário Legislativo”, do gabinete do Vereador 

MIGUEL RODRIGUES, a partir de 01.03.2021 

NÍVEL 01 

AMARILDO DOS SANTOS MANITO 

IGOR MONTEIRO SANTOS 

KEISE REGINA SILVA DA COSTA 

NÍVEL 06 

MARIA REGINA CORREA FERREIRA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 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 0623/2021, de 01 de março de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÈM, no 

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

RESOLVE: 

 

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

da Resolução nº131/02, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados, para 

exercerem o cargo em comissão “Secretário Legislativo”, do gabinete do Vereador 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERUQE (NENÉM ALBUQUERQUE), a 

partir de 01.03.2021 

NÍVEL 01 

KATIUSY REGINA DA SILVA NASCIMENTO MELO 

PAULA NUBIA DA PAZ SILVA 

RAQUEL MORAES ALBUQUERUQE DA SILVA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 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 0624/2021, de 01 de março de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÈM, no 

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

RESOLVE: 

 

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

da Resolução nº131/02, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados, para 

exercerem o cargo em comissão “Secretário Legislativo”, do gabinete do Vereador 

RONILSON SOZINHO PARAGUASSU (RONI GÁS), a partir de 01.03.2021 

NÍVEL 01 

GABRIEL MARTINS FROZ 

JOSÉ FERNANDO DA GLORIA FROZ 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 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 0625/2021, de 01 de março de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÈM, no 

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

RESOLVE: 

 

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

da Resolução nº131/02, de 28.11.02, CAROLINA DONADIO DE OLIVEIRA, 

para exercer o cargo em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do gabinete do 

Vereador ZECA PIRÃO, a partir de 01.03.2021 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 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 00122/2021, 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. 

 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 

Sede: Palácio “Vereador Augusto Meira Filho” 
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CONSIDERANDO que CLAUDILEIA MARIA GOMES DA SILVA SOUSA 

está exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes 

ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora CLAUDILEIA MARIA GOMES DA SILVA SOUSA, 

ocupante do cargo em comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”, 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 00123/2021, 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 CLEITO MÁRCIO SANTOS PANTOJA, está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor CLEITO MÁRCIO SANTOS PANTOJA, 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 00124/2021, 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 EVELYN GISELE RUFINO DA COSTA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora EVELYN GISELE RUFINO DA COSTA, ocupante 

do cargo em comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”, 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 00125/2021, de 04 de janeiro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que FLAVIO NONATO NUNES SO SANTOS está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor FLAVIO NONATO NUNES SO SANTOS, 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 00126/2021, 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 GILBERTO ROSADO VIDIGAL está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor GILBERTO ROSADO VIDIGAL, 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 00127/2021, 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 INGLYANY REBEKA MENDES DE SOUZA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora INGLYANY REBEKA MENDES DE SOUZA, 

ocupante do cargo em comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”, 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, 
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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 00128/2021, 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 ISAURA MOURA DE ARAÚJO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ISAURA MOURA DE ARAÚJO, ocupante do cargo 

em comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”, 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 00129/2021, 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 IZABEL CRISTINA RIBEIRO CABRAL está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora IZABEL CRISTINA RIBEIRO CABRAL , ocupante 

do cargo em comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”, 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 00130/2021, 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 ROSIANI PEREIRA DA LUZ está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ROSIANI PEREIRA DA LUZ, 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 00131/2021, 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 GRASIELA E SILVA COSTA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora MARIA GRASIELA E SILVA COSTA, 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 00132/2021, 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 ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA, 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 

 

-------------------------------------- 
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ATO Nº 00133/2021, 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 ROSANGELA DO SOCORRRO COSTA DOS 

SANTOS está exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões 

Permanentes ou Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ROSANGELA DO SOCORRRO COSTA DOS 

SANTOS, 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 

 

 

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

 

 

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No vigésimo quinto dia do mês de maio 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. Fez-se inicialmente a chamada nominal 

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

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Fernand Carneiro 

noticiou a ocorrência, nesta manhã, de um ato por justiça a Janice Dias, ciclista 

atropelada na Avenida Senador Lemos em agosto do ano passado, vindo a falecer 

dias depois. Notificou ter estado na Superintendência Executiva de Mobilidade 

Urbana de Belém – Semob, na semana anterior, juntamente com a vereadora Lívia 

Duarte, apresentando um projeto de lei, elaborado por ambos, criando um programa 

permanente de educação e proteção aos ciclistas. Expressou solidariedade à família 

de Janice Dias e pediu justiça para o caso que levou à sua morte. Tratou depois da 

campanha salarial dos servidores públicos municipais, explicando haver uma 

situação caótica, pois o ex-prefeito Zenaldo Coutinho dissera que deixava milhões 

em caixa para a atual gestão, mas na verdade descobriu-se depois que as dívidas da 

Prefeitura Municipal de Belém - PMB ascendiam a quase cem milhões de reais. 

Ademais, continuou, o passivo da PMB para com os funcionários municipais era 

enorme porque, desde 2105, não era feita a correção e equiparação do salário-base 

municipal ao salário mínimo nacional e a gestão de Zenaldo Coutinho não 

negociava com os representantes dos servidores. Apesar disso, a gestão atual 

estabelecera uma mesa de negociação permanente com os trabalhadores e, tendo 

ocorrido várias reuniões, não se chegara ainda a um acordo. Havia avanços, julgou, 

porque se estabelecera a negociação permanente e a PMB reconhecia que os 

funcionários municipais sofreram prejuízos e comprometia-se a realizar a 

equiparação salarial entre o salário-base municipal e o salário mínimo nacional 

durante a gestão de Edmilson Rodrigues. Observou ser esta a principal reivindicação 

dos servidores havia anos. Além disso, acrescentou, a PMB comprometera-se a 

corrigir o valor do vale alimentação, também não reajustado desde 2015. Outros 

pontos importantes, prosseguiu, eram a adequação municipal à Reforma da 

Previdência aprovada em nível federal, projeto enviado por Zenaldo Coutinho a este 

parlamento, e a limitação estabelecida pela Lei Complementar nº 173, de 

27/05/2020, que impunha restrições ao reajuste salarial dos funcionários públicos. 

Havia compromisso na negociação salarial por parte da PMB, havia propostas 

concretas em relação ao vale alimentação e de recuperação do salário-base, mas era 

necessário avançar porque não seria aceitável apenas sacrificar os servidores, não 

conceder reajuste salarial e ainda aumentar a alíquota previdenciária, afirmou. 

Lembrou a luta do PSOL contra a reforma da Previdência, feita atribuindo-se aos 

trabalhadores a responsabilidade pelo déficit fiscal. Externou ter certeza de que seria 

construído um acordo entre a PMB e os servidores porque a atual gestão 

posicionava-se ao lado dos trabalhadores. Seu mandato, asseverou, estaria sempre 

ao lado dos servidores e servidoras na luta pela dignidade, pela valorização e 

qualificação profissional e pela equiparação entre o salário-base e o salário mínimo. 

Subindo depois à tribuna, Igor Andrade referiu-se aos benefícios para Belém da 

parceria estabelecida entre a PMB e o governo estadual, inteirando que, na segunda-

feira seguinte, seria assinada a ordem de serviço para a construção da Unidade de 

Pronto Atendimento do Benguí (UPA do Benguí). Esta unidade de saúde seria 

construída com recursos estaduais e entregue à administração pública municipal, 

sendo mais uma demonstração do compromisso sério do governador Hélder 

Barbalho não apenas com a saúde pública, mas também com o resgate da autoestima 

do povo paraense, declarou. Reportou ter estado, no dia anterior, em uma audiência 

com o secretário municipal de Saúde, senhor Maurício Bezerra, para tratar sobre a 

ampliação do serviço de saúde no Distrito de Outeiro, especialmente aos moradores 

do Bairro da Brasília, que não contavam com o programa Estratégia Saúde da 

Família. A este respeito, prosseguiu, os representantes que o acompanharam na 

reunião sugeriram a utilização de uma casa não ocupada (que estava aos cuidados da 

Secretaria Municipal de Economia – Secon), adaptando-a para futuramente 

funcionar como unidade de saúde naquela localidade. Reiterou pedido feito 

anteriormente ao prefeito Edmilson Rodrigues de construção de uma unidade de 

saúde no Bairro do Marco ou no Bairro de Canudos que pudesse atender à 

população dos dois bairros. Pediu também que cada um desses bairros tivesse uma 

casa do programa Estratégia Saúde da Família. Argumentou haver grande 

dificuldade para a PMB pagar os servidores inativos porque a arrecadação municipal 

não era suficiente para arcar com os custos e, se não houvesse uma mudança, isso 

levaria à falência do sistema, não permitindo mais aos servidores a aposentadoria ou 

levando a um aumento ainda maior da contribuição previdenciária. Fez notar que a 

PMB não estava fazendo uma reforma previdenciária, apenas se adequava à 

legislação federal aprovada anteriormente. A Reforma da Previdência estabelecera 

que nenhuma prefeitura cobrasse uma alíquota menor que cobrada em nível federal, 

de 14%, e o governo estadual aprovara tal mudança após seis meses. O governo 

municipal deveria ter feito a modificação até julho de 2020, mas obteve uma liminar 

prorrogando o prazo por algum tempo. O ex-prefeito Zenaldo Coutinho encaminhou 

então a esta Casa o projeto estabelecendo essas mudanças. Cabia agora à atual 

gestão fazer a adequação sob pena de, não o fazendo, ficar impedida de receber 

recursos federais e de fazer convênios com o governo federal. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Zeca do Barreiro e Pablo Farah. Fabrício Gama 

participou que solicitaria o comparecimento da secretária municipal de Educação a 

este parlamento para dar explicações sobre um suposto dossiê que ela possuiria com 

informações sobre sua pessoa. Observou depois que o Tribunal de Contas dos 

Municípios do Pará – TCM/PA julga as contas dos prefeitos de todos os municípios 

paraenses e pode atestar a existência de má gestão dos recursos públicos municipais 

em cada caso. Para verificar se havia o déficit apontado pelo vereador Fernando 

Carneiro anteriormente em relação à gestão de Zenaldo Coutinho, os vereadores 

deveriam consultar o TCM/PA, sugeriu. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Miguel Rodrigues.  Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Pela liderança do PSB, Fábio Souza pediu ao presidente Zeca Pirão a 

presença de um intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais – Libras neste 

parlamento fazendo a transcrição dos discursos dos vereadores, uma vez que as 

sessões estavam sendo transmitidas pelo YouTube, permitindo o acesso dos 

deficientes auditivos às discussões desta Casa. Manifestou concordar com o 

vereador Fabrício Gama quanto à competência do TCM/PA para o julgamento das 

contas do ex-prefeito Zenaldo Coutinho, ajuizando que este parlamento deve 

apresentar propostas para a cidade. Um dos temas complexos a ser discutido, 

reconheceu, é o aumento da alíquota previdenciária dos servidores públicos 

municipais. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro disse ter apresentado, havia 

dois anos, um projeto para tradução simultânea dos discursos dos vereadores para a 

Libras, estando em fase de estudo o impacto financeiro dessa medida, havendo a 

concordância da presidência da Casa quanto à sua necessidade. Esclareceu depois 

que a valorização do servidor público beneficia a população porque significa 

valorizar o serviço público, melhorando o atendimento. Posicionou-se 

contrariamente ao projeto de lei que permite a construção imobiliária na orla da 

cidade de Belém, aprovado anteriormente neste parlamento e vetado pelo ex-

prefeito Zenaldo Coutinho. Destacou haver um parecer contrário a ele da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação de Leis desta Casa e a recomendação do Ministério 

Público do Estado do Pará – MPPA de que o veto fosse mantido. Recordou que esse 

projeto fora aprovado em um bloco com oitenta e cinco outros, sem ter havido um 

debate sobre seu conteúdo pelos vereadores, sem se debater com a comunidade e 

sem consultar os especialistas, sem a participação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano – CDU e do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 

Consemma. Defendeu que, antes de votar o veto, se discutisse o conteúdo do 

projeto. Julgou haver, com sua aprovação, uma tentativa de reativar a economia em 

nossa capital. Entretanto, contrapôs, o que gera emprego e renda são os pequenos 

empreendimentos feitos nos bairros, enquanto os grandes empreendimentos causam 

impacto profundo no meio ambiente e ameaçam o patrimônio histórico e cultural. 

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

informou ter entrado com ação no MPPA, em 20/04/2021, solicitando que os 

discentes aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2020 fossem chamados 

pela Secretaria Municipal de Educação – Semec de forma imediata. No dia 

20/05/2021 o Edital de Convocação foi publicado, sendo chamados noventa 

docentes a ocupar os cargos, faltando ainda sessenta professores. Avisou que 

reenviaria solicitação ao MPPA para que os profissionais remanescentes também 

fossem chamados, pedindo aos demais vereadores que também assinassem esse 

documento. Comunicou depois que entraria com ação no MPPA e até no STF contra 

o aumento da alíquota previdenciária para os servidores públicos municipais. Findo 

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

liderança do Solidariedade, Igor Andrade recordou que a Reforma da Previdência 

fora aprovada, em 2019, por iniciativa do presidente Jair Bolsonaro e que, em 2020, 

a Lei Complementar nº 173 impediu a concessão de reajustes salariais ao 

funcionalismo público até o final de 2021. Repetiu que os estados e municípios 

estão obrigados a adequar-se à legislação federal aprovada, pois, se não o fizerem, 

não receberão os repasses federais e não poderão estabelecer convênios com o 

governo federal. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Zeca Pirão e José 

Dinelly. Pela liderança do Governo, Allan Pombo referiu-se ao amplo debate 

estabelecido entre a PMB e os servidores municipais em relação ao reajuste salarial, 

o que não ocorria anteriormente. O funcionalismo municipal tinha consciência da 

necessidade de adequação à legislação federal, assegurou. Em aparte, manifestou-se 



      66  
DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 28, 29, 30 de junho e 01, 02 de julho de 2021. 

ANO XXXVIII 

Nº 1946 
 

 

 

 

o vereador Igor Andrade. Pela liderança do PL, Pablo Farah sugeriu que se criasse 

uma comissão de vereadores para acompanhar as negociações salariais entre os 

servidores municipais e a PMB. Em relação ao aumento da alíquota de contribuição 

previdenciária do funcionalismo municipal, considerou ser necessário compensar os 

trabalhadores fazendo a equiparação do salário-base com o salário mínimo, 

cumprindo o que é estabelecido pela Constituição Federal. 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 da 17ª e 18ª sessões 

ordinárias do Primeiro Período da Primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. 

Em seguida, o vereador Miguel Rodrigues pediu Questão de Ordem solicitando a 

realização de um minuto de silêncio pela morte do senhor Auzier Sampaio, pai do 

vereador Émerson Sampaio. Fez-se em seguida um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao senhor Auzier Sampaio, atendendo à solicitação do 

vereador Miguel Rodrigues. Retomou-se posteriormente a votação do requerimento 

do vereador Fabrício Gama solicitando Moção de Repúdio a Angola em virtude da 

expulsão dos missionários brasileiros daquele país. O vereador Allan Pombo pediu 

Questão de Ordem solicitando que fosse modificada a redação do requerimento 

manifestando-se Moção de Repúdio ao governo de Angola e não ao país de Angola, 

sugestão aceita pelo autor do requerimento, vereador Fabrício Gama. O presidente 

considerou não haver problemas quanto a esta solicitação, uma vez que havia a 

concordância do autor. Posto em votação, o requerimento, com redação modificada, 

foi aprovado por maioria, havendo vinte e um votos favoráveis e três abstenções. 

Justificaram seus votos os vereadores Fabrício Gama, Moa Moraes, Miguel 

Rodrigues, Fernando Carneiro, Lívia Duarte e Mauro Freitas. O vereador Fernando 

Carneiro pediu depois Questão de Ordem solicitando que a Mesa exigisse dos 

vereadores atinência ao tema em foco ao usarem da palavra. Fez-se em seguida a 

leitura do requerimento do vereador Émerson Sampaio solicitando sete dias de 

licença luto, no período de 24 a 30 de maio corrente, sendo este aprovado por 

unanimidade. Procedeu-se a seguir à leitura do requerimento do vereador Allan 

Pombo solicitando a realização de uma sessão especial para discutir a aplicação das 

novas regras de trânsito no município de Belém advindas da Lei Federal nº 14071, 

de 13/10/2020, que alterou substancialmente o Código de Trânsito Brasileiro – CTB 

(Lei Federal nº 9503, de 27/09/1997), em data e horário a serem deliberados. 

Fizeram encaminhamentos os vereadores Allan Pombo e Miguel Rodrigues. Posto 

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

favoráveis. Fez-se depois a leitura do requerimento do vereador Miguel Rodrigues 

solicitando a realização de uma sessão especial, em data e horário a combinar, para 

parabenizar os profissionais de saúde que estavam na linha de frente do combate à 

Covid-19 no município de Belém. Fez o encaminhamento o 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. Entrou então em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o 

projeto de lei que “Denomina de ‘Sala Dr. Pedro Paulo Campos’ a sala em que 

funciona a Diretoria Jurídica da Câmara Municipal de Belém”, constante no 

Processo nº 124/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão. Na discussão, não houve 

oradores. Fez-se depois a leitura do projeto e da emenda aditiva a este de autoria do 

vereador Zeca Pirão. A vereadora Enfermeira Nazaré Lima pediu depois Questão de 

Ordem solicitando que os artigos do projeto e a emenda feita a ele fossem votados 

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

seguir em votação, os artigos do projeto e a emenda foram aprovados por 

unanimidade, em bloco. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei que 

“Denomina de ‘Sala Dr. Pedro Paulo Campos’ a sala em que funciona a Diretoria 

Jurídica da Câmara Municipal de Belém”, constante no Processo nº 124/2021. 

Passou-se em seguida à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do 

projeto de lei que “Altera o inciso 1º do art. 20 e adita o art. 37-A, incisos e 

parágrafos, da Resolução nº 15/92 - Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Belém”, constante no Processo nº 194/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão. Na 

discussão, não houve oradores. Fez-se posteriormente a leitura do projeto. A 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima pediu em seguida Questão de Ordem solicitando 

que os artigos do projeto fossem votados em bloco. Posta em votação, esta 

solicitação foi aprovada pela plenária. Postos depois em votação, os artigos do 

projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco, com vinte e quatro votos 

favoráveis. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Altera o 

inciso 1º do art. 20 e adita o art. 37-A, incisos e parágrafos, da Resolução nº 15/92 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém”, constante no Processo nº 

194/2021. Entrou posteriormente em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de lei que “Cria a Comenda "Paula Duarte", constante no 

Processo nº 102/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte. Na discussão, não 

houve oradores. A vereadora Lívia Duarte pediu depois Questão de Ordem 

solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco. Posta em votação, 

esta solicitação foi aprovada pela plenária. Fez-se em seguida a leitura do projeto. A 

vereadora Lívia Duarte pediu novamente Questão de Ordem solicitando que, através 

de um acordo de lideranças, o projeto fosse suspenso por vinte e quatro horas, 

entrando em pauta na sessão ordinária seguinte. Consultadas as lideranças 

partidárias presentes, não houve objeção, e esta solicitação foi atendida. O 

presidente Bieco declarou então encerrada a sessão, às onze horas e dezessete 

minutos. Estavam licenciados os vereadores Émerson Sampaio e Altair Brandão. 

Justificou sua ausência o vereador Goleiro Vinícius. Estiveram presentes os 

vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante, Mauro Freitas, Moa Moraes, 

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

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

Podemos – Pros; Juá Belém e Augusto Santos, pelo Republicanos; Zeca Pirão, 

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; Dona Neves, pelo PSD; 

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

Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante. Eu, segundo-secretário, lavrei a 

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

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

Filho, dia 25 de maio de 2021.     

  

    BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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

 

 

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No vigésimo sexto dia do mês de maio 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. Iniciado o Horário 

do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Lívia Duarte chamou a 

atenção para a necessidade de quórum nas sessões, exortando os demais vereadores 

a comparecer e permanecer em plenário nas duas sessões ordinárias semanais que 

ora ocorrem neste parlamento. Observou depois que as prefeituras estavam 

obrigadas a adequar-se à Reforma da Previdência, aprovada em nível federal, sob 

pena de, não o fazendo, perderem a certificação. Contrapôs, porém, ter sido eleita 

para defender os interesses da população, assegurando que faria todo o possível 

nesse sentido, participando da negociação junto à Prefeitura Municipal de Belém – 

PMB, hoje sob gestão de trabalhadores e trabalhadoras. Louvou a constituição de 

uma mesa permanente de negociação entre a PMB e os servidores municipais, 

ressaltando a importância da transparência da gestão municipal sobre os recursos 

disponíveis e as possibilidades de atendimento às demandas dos funcionários. 

Lembrou haver pautas importantíssimas a serem atendidas como a reforma das 

unidades de saúde e dos cemitérios. Defendeu a constituição de uma comissão desta 

Casa para acompanhar as negociações entre os servidores municipais e a PMB. 

Assumiu depois a palavra a vereadora Enfermeira Nazaré Lima e recordou ter 

trabalhado por dezessete anos como funcionária municipal concursada em Belém, 

na área da Saúde. Nessa condição, participou do sindicato, à época bastante atuante, 

e acompanhou a ocorrência de uma greve, evento raro no setor de saúde pública. 

Desse modo, afirmou, entende a importância da ação sindical para os trabalhadores. 

O salário-base atual pago ao funcionalismo municipal tem valor inferior ao mínimo 

nacional, não sendo reajustado desde 2015, historiou. A gestão municipal anterior 

baseou-se em uma decisão liminar para não fazer a correção, pois alguns acréscimos 

e benefícios fazem com que a quantia paga ao servidor supere o valor do salário 

mínimo nacional. Entretanto, atentou, quando o profissional adoece ou entra de 

licença, perde as vantagens e passa a receber menos. Expressou sempre questionar 

tal situação, recordando que, no semestre anterior, comissões sindicalistas vieram a 

este parlamento e não foram recebidas. Durante este período de pandemia, os 

municípios receberam um auxílio financeiro do governo federal, mas se estabeleceu 

a condição de que não poderia haver aumento para os servidores públicos, aditou, e 

os gestores públicos seriam responsabilizados se os concedessem. Lembrou que por 

muito menos, as chamadas “pedaladas fiscais” depois legalizadas, a presidenta 

Dilma Roussef sofreu o impeachment. Informou ter participado das manifestações 

de rua contra a Reforma da Previdência, mas infelizmente ela fora aprovada e cabia 

agora à atual gestão municipal fazer as adequações necessárias a essa legislação. O 

projeto estabelecendo o aumento da alíquota previdenciária dos servidores públicos 

municipais fora enviado a este parlamento em dezembro do ano anterior, 

rememorou, afirmando que o prefeito Edmilson Rodrigues encontraria uma forma 

de não prejudicar os trabalhadores. Estamos vivendo a crise provocada pela 

pandemia e presos por uma legislação que não foi construída por nós, salientou, 

expressando que a reforma previdenciária sempre fora combatida pelo PSOL e por 

outros partidos de esquerda. Por outro lado, alertou, não estava clara a destinação 

dos recursos federais recebidos pela PMB referentes à crise sanitária provocada pela 

pandemia, informando que acionara o Ministério Público do Estado do Pará – 

MPPA para saber o que fora feito com esse dinheiro. Assumiu depois a palavra o 

vereador Roni Gás e apontou haver pautas importantes a serem tratadas na cidade, 

citando os alagamentos e a falta de remédios nas unidades de saúde. Pediu a seus 

pares que se dedicassem aos problemas que atingem a população. Lamentou não ser 

atendido nas demandas que leva às secretarias municipais, frisando serem demandas 

do povo. Em aparte, manifestou-se o vereador Túlio Neves. Encerrado o Horário do 

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

comemorou a sanção pelo governador Hélder Barbalho, neste dia, da lei que concede aos 

praças e praças especiais inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará a 

equiparação do soldo ao salário mínimo vigente. Avaliou depois que o aumento da 

alíquota previdenciária, de 11% para 14%, para os servidores municipais teria que 

ser discutido nesta Casa de forma séria e responsável. Declarou apoio total ao 

prefeito Edmilson Rodrigues, expressando ter certeza de que ele saberia conduzir 

com maestria a situação e os vereadores agiriam com coragem votando o projeto. 

Comentou depois haver a possibilidade de que os rodoviários de Belém entrassem 

em greve a partir do dia seguinte, sugerindo que se discutisse a adoção da tarifa zero 

no transporte público para os trabalhadores, funcionando em um regime de 

consórcio com a participação da PMB. Questionou a transparência do sistema de 

vale digital, pois se desconhecia quem lucrava com os vales não utilizados. Apontou 

as mazelas do atual sistema público de transporte, onde circulam ônibus sucateados, 

sem segurança, sem higiene e superlotados. Um bom sistema de transporte melhora 

a qualidade de vida na cidade diminuindo a quantidade de veículos particulares nas 

ruas, minorando a emissão de gases poluentes, reduzindo o tempo rotineiramente 
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perdido pelas pessoas nos deslocamentos, comentou. Pela liderança da Oposição, 

Josias Higino leu uma nota do Fórum de Entidades de Belém expressando 

insatisfação com o não atendimento às reivindicações dos servidores municipais 

pela PMB - o reajuste salarial com a equiparação do salário-base ao mínimo 

nacional - e com o aumento previsto na alíquota previdenciária. Questionou se o 

prefeito Edmilson Rodrigues não poderia corrigir essa defasagem salarial produzida 

na gestão municipal anterior. Pediu aos vereadores que lutassem por essa demanda 

dos funcionários públicos municipais. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel 

Rodrigues. Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade parabenizou o prefeito 

Edmilson Rodrigues pelo seu aniversário, dizendo ter certeza de que este 

parlamento, independentemente de posições políticas, estaria sempre disposto a 

contribuir para fazer de Belém uma cidade melhor. Lembrou depois a seus pares que 

a Reforma da Previdência fora aprovada pelo governo Bolsonaro e impedia os 

municípios de cobrar uma alíquota previdenciária menor do que 14%. A atual gestão 

precisava adaptar-se a essa legislação sob pena de, não o fazendo, deixar de receber 

recursos federais. Fez notar que o projeto de lei que faz essa adequação fora enviado 

a esta Casa pelo ex-prefeito Zenaldo Coutinho. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Zeca do Barreiro. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – Patriota – Cidadania, 

Josias Higino declarou ser prioridade defender o funcionalismo público municipal. 

Parabenizou o prefeito Edmilson Rodrigues, desejando-lhe saúde para que possa 

governar a cidade e pedindo-lhe que fizesse a equiparação do salário-base municipal 

ao salário mínimo nacional. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. 

Pela liderança do Governo, Igor Andrade leu parte do projeto encaminhado pelo ex-

prefeito Zenaldo Coutinho a este parlamento estabelecendo o aumento da alíquota 

previdenciária para o funcionalismo público municipal. A PMB teria que fazer a 

adequação em nível municipal da Reforma Previdenciária aprovada no Congresso 

Nacional, mas estava buscando compensações para os servidores, estabelecendo 

uma mesa permanente de negociação com eles, comentou. Em aparte, manifestou-se 

o vereador Gleisson Silva. Pela liderança do PDT, Allan Pombo pediu aos 

servidores municipais que ficassem atentos ao que estava acontecendo no 

município. Apontou que a defasagem salarial ora existente foi produzida pela gestão 

municipal anterior e que as reformas aprovadas rapidamente no Congresso Nacional 

estavam agora prejudicando os funcionários públicos municipais. A atual gestão 

municipal tem compromisso popular e compromisso com os servidores e servidoras, 

assegurou, e saberia tomar as melhores decisões para beneficiá-los. A vereadora 

Dona Neves pediu Questão de Ordem parabenizando o prefeito Edmilson Rodrigues 

pelo seu aniversário. O vereador Zeca do Barreiro também pediu Questão de Ordem 

parabenizando o prefeito Edmilson Rodrigues e agradecendo à secretária Ivanise 

Gasparim por atender suas demandas. 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 sessão. A vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima pediu depois Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e do 

interstício ao projeto correspondente, o que foi aprovado pela plenária. Retomou-se 

em seguida a votação do requerimento do vereador Miguel Rodrigues solicitando a 

realização de uma sessão especial, em data e horário a combinar, para parabenizar 

os profissionais de saúde que estavam na linha de frente do combate à Covid-19 no 

município de Belém. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. Posto 

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

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

leitura do requerimento do vereador Juá Belém solicitando a realização de uma 

sessão especial para debater sobre todo e qualquer tipo de violência cometida contra 

crianças e adolescentes, a ser realizada em data a combinar. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Juá Belém, Miguel Rodrigues e Lívia Duarte. Posto 

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

favoráveis. Durante seu pronunciamento anterior, o vereador Juá Belém solicitara 

que a sessão fosse suspensa por cinco minutos e fosse feita a divulgação da 

campanha Maio Laranja, de enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes. Atendendo a este pedido, o presidente Bieco suspendeu a sessão por 

cinco minutos. Retomada a sessão, o vereador José Dinelly parabenizou o presidente 

Bieco pela boa condução dos trabalhos na sessão e parabenizou também o prefeito 

Edmilson Rodrigues pelo seu aniversário. 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 

“Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Juliano Medeiros”, 

constante no Processo nº 140/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte. Na 

discussão, pronunciou-se a vereadora Lívia Duarte. Posteriormente, fez-se a leitura 

do projeto. A vereadora Enfermeira Nazaré Lima pediu Questão de Ordem 

solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco. Posta em votação, 

esta solicitação foi aprovada pela plenária. Postos em votação, os artigos do projeto 

foram aprovados por maioria, em bloco, com vinte e dois votos favoráveis e um 

voto contrário. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Concede 

o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Juliano Medeiros”, constante no 

Processo nº 140/2021. O vereador Moa Moraes pediu depois Questão de Ordem 

solicitando alteração na ordem dos projetos em pauta de modo que o projeto de lei 

constante no Processo nº 141/2021 entrasse em discussão. Após dialogar com o 

vereador Fernando Carneiro, o vereador Moa Moraes refez a Questão de Ordem, 

solicitando que a ordem dos projetos em pauta fosse alterada de modo que o projeto 

constante no Processo nº 088/2021 entrasse logo em discussão e, em seguida, 

entrasse em discussão o projeto constante no Processo nº 141/2021. Não havendo 

objeção das lideranças partidárias presentes a esta solicitação, fez-se a alteração. 

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

lei que “Institui o último dia de fevereiro como o Dia Municipal de Atenção às 

Doenças Raras no Município de Belém”, constante no Processo nº 088/2021, de 

autoria do vereador Fernando Carneiro. Na discussão, não houve oradores. 

Procedeu-se posteriormente à leitura do projeto. Fez o encaminhamento o vereador 

Fernando Carneiro. Este pediu depois Questão de Ordem solicitando que os artigos 

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

pela plenária. Em seguida, fizeram encaminhamentos os vereadores Lívia Duarte, 

Allan Pombo e Miguel Rodrigues. Postos em votação, os artigos do projeto foram 

aprovados por unanimidade, em bloco, com vinte e cinco votos favoráveis. O 

presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Institui o último dia de 

fevereiro como o Dia Municipal de Atenção às Doenças Raras no Município de 

Belém”, constante no Processo nº 088/2021. Justificou seu voto o vereador 

Fernando Carneiro. Posteriormente, entrou em discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, o projeto de lei que “Estabelece as igrejas e os templos de 

qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no 

município de Belém”, constante no Processo nº 141/2021, de autoria dos vereadores 

Moa Moraes e Augusto Santos, sendo co-autores os vereadores Túlio Neves, Josias 

Higino, Neném Albuquerque e Roni Gás. Manifestaram-se em seguida os 

vereadores Moa Moraes, Miguel Rodrigues, Fabrício Gama, Josias Higino, Pastora 

Salete, Bia Caminha e Túlio Neves (com aparte do vereador Moa Moraes), ficando 

o projeto em discussão. O presidente Bieco encerrou depois a sessão, às onze horas 

e quarenta e cinco minutos. Estavam licenciados os vereadores Émerson Sampaio e 

Altair Brandão. Justificaram suas ausências os vereadores Fábio Souza, Zeca Pirão, 

Pablo Farah, Blenda Quaresma, João Coelho e Gleisson Silva. Estiveram presentes 

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

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

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

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

Neném Albuquerque e John Wayne, pelo MDB; Fernando Carneiro, Lívia Duarte e 

Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Bieco e Pablo Farah, pelo PL; Gleisson Silva, 

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

Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; 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 26 de maio de 2021.      

 

 

    BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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

 

 

 

  

ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No primeiro dia do mês de junho 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. Fez-se inicialmente a chamada nominal 

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

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Roni Gás 

agradeceu ao governo estadual pela futura construção de um hospital de pronto 

socorro na Avenida Augusto Montenegro. Comentou que, depois de vinte anos, 

nossa capital receberia um novo hospital desse porte, o que desafogaria o setor de 

Saúde nos atendimentos de urgência e emergência, beneficiando muitas famílias 

carentes de nossa cidade. Nossa capital não possui um centro público de 

diagnósticos, referiu, e havia muitas pessoas sofrendo com a burocracia porque, 

tendo baixo poder aquisitivo, não conseguiam fazer exames para detecção de seus 

problemas de saúde. Reportou ter acompanhado de perto famílias que chegaram a 

perder seus entes queridos devido à demora no diagnóstico clínico. Parabenizou o 

governador Hélder Barbalho pela iniciativa de construir o novo hospital, que 

atenderia os moradores das ilhas de Belém, de Icoaraci, da Cabanagem, do Benguí, 

da Pratinha, do Tenoné e do Conjunto Maguari, sendo de grande importância, pois 

chegaria a atender até a área metropolitana. Notificou ter se reunido, na quinta-feira 

anterior, com os moradores de Mosqueiro e estes relataram sentirem-se 

abandonados e pediram-lhe que fizesse alguma coisa pela comunidade da ilha. 

Contou ter dito a eles que o prefeito Edmilson Rodrigues assumira recentemente a 

gestão municipal, mas tinha interesse em resolver os problemas da cidade, dentre 

eles os que atingiam as ilhas de Belém. Os moradores disseram-lhe então que, ano 

após ano, ouviam apenas promessas e somente eram feitas algumas melhorias na 

localidade quando se aproximava o período de férias, de veraneio. Apontaram que a 

economia da ilha se baseava no turismo, mas com a vila abandonada, as vias cheias 

de mato e buracos, os visitantes não viriam, pedindo-lhe que trouxesse a este 

parlamento suas demandas, como estava fazendo. Subiu depois à tribuna o vereador 

Fábio Souza e tratou da situação das crianças que atuam como pedintes em nossa 

cidade, mendigando nas portas das farmácias, dentro dos supermercados, na frente 

dos estabelecimentos comerciais. Relatou a conversa que teve com uma jovem que 

tinha um bebê ao colo, segurava uma menina pela mão e era acompanhada por um 

garoto. Descobriu que a criança de colo era sua filha, a menina era filha de uma 

amiga, que a deixara para passar o dia em sua companhia, e o garoto não tinha com 

ela vínculo algum, estando lá também mendigando. Descobriu depois através de seu 

motorista que o menino tinha família e não precisaria estar pedindo esmolas, 

passando o dia inteiro sem estudar. Afirmou que o problema da mendicância estava 

se agravando, urgindo tomar providências, e iniciaria uma cruzada para combatê-lo. 

Conclamou seus pares a travar o debate sobre o tema visando resolver a questão, 

apontando que as crianças nessa situação perdiam a oportunidade de se tornar 

cidadãos brasileiros de fato. Defendeu a reconstrução do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Belém – Comdac e a reestruturação dos 

Conselhos Tutelares, baseada em menos política e mais ação. Nenhum discurso 
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político salvará o Brasil, o que pode realmente salvar o país é a Educação, 

argumentou. Expressou não entender a mendicância como elemento da cultura dos 

índios venezuelanos Warao, informando que eles têm o apoio do estado, recebem 

quatro refeições por dia, mas todos os dias as índias vão às ruas mendigar sem ter 

necessidade. Disse ter sido um dos primeiros a alertar para os riscos do sarampo a 

essa população, mas o Ministério Público proibiu a vacinação dos indígenas, 

alegando razões culturais. Como resultado, o sarampo retornou ao nosso país com 

força total e os médicos formados atualmente não o sabem diagnosticar porque não 

tiveram contato anteriormente com a doença, indicou. O Ministério Público somente 

autorizou a vacinação dos Warao após uma criança da etnia morrer devido ao 

sarampo, retomou. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Émerson Sampaio e 

Juá Belém. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima. Zeca Pirão usou então da palavra e disse estar muito feliz com a 

evolução política da aliança entre o prefeito de Belém e o governador do estado, 

pois isso tinha efeitos muito positivos para a cidade e sua população, criando 

também um ambiente de paz. No dia anterior, relatou, fora assinada por Hélder 

Barbalho a ordem de serviço para a construção do hospital de Pronto Socorro de 

Belém e o governador o colocara à disposição da Prefeitura Municipal de Belém - 

PMB para que a gestão municipal o administrasse. Ressaltou a postura tranquila de 

Hélder Barbalho ao fazer isso, olhando à frente, para o futuro, e comentou não 

adiantar posturas apenas ideológicas se não forem construídas parcerias. Julgou ser 

esse o caminho correto, expressando ter sempre imaginado que, havendo a união 

entre o prefeito e o governador, a cidade ganharia bastante e se desenvolveria, 

diminuindo o sofrimento da população, com maior atenção à área da Saúde. A obra 

de construção do hospital, acrescentou, geraria cerca de seiscentos empregos diretos 

e solicitara então na cerimônia que essa mão-de-obra fosse totalmente oriunda de 

Belém, sendo tal demanda endossada pelo governador Hélder Barbalho. O evento 

contou com a presença de dezoito vereadores desta Casa, noticiou, externando sua 

satisfação ao ver que todos entendiam ser com a população seu maior compromisso. 

Desde que Hélder assumira, havia quase dois anos, fora feito um planejamento para 

beneficiar Belém e Mosqueiro fora agora contemplada, notificou. Em uma primeira 

etapa, continuou, estavam sendo reformadas onze ruas, obras que já visitara. 

Anunciou que, em uma segunda etapa, seriam reformadas entre onze e quinze ruas, 

algo que nunca fora feito na localidade. Admitiu que a vila anteriormente estivesse 

abandonada, ressaltando que o governador atuava em benefício da ilha, assim como 

já o fizera em diversos bairros de Belém, realizando obras de drenagem, 

pavimentação, construção de calçadas e meios-fios. Sugeriu a realização de uma 

audiência pública em Mosqueiro, com a participação dos vereadores da Casa, para 

ouvir os habitantes da ilha e acompanhar as obras ali realizadas pelo governo 

estadual e pela Prefeitura. Propôs aos vereadores ir às ruas ouvir as demandas da 

população estabelecendo assim uma agenda mínima junto ao prefeito e ao 

governador, buscando atendê-las. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Miguel 

Rodrigues e Túlio Neves. Subiu em seguida à tribuna o vereador Allan Pombo e 

disse que Belém tem sido exemplo para o Brasil na organização e no avanço da 

vacinação contra a Covid-19. Mais de 540 mil belenenses já tomaram a primeira 

dose e cerca de 330 mil belenenses já tomaram a segunda dose da vacina, divulgou. 

A PMB vacinou inicialmente os profissionais de saúde, os idosos e depois a 

vacinação avançou para os grupos prioritários mais variados e pessoas com 

comorbidades, continuou. Na próxima semana, prosseguiu, começariam a ser 

vacinadas as pessoas sem comorbidades, com idades de 59 e 58 anos. Comunicou 

ter enviado ofício à PMB solicitando a vacinação de funcionários de supermercados 

e farmácias e também dos trabalhadores das feiras. Fez o registro de grupos que o 

procuraram solicitando também prioridade na vacinação – estudantes de 

odontologia, oficiais de justiça e bancários. Encerrado o Horário do Expediente, 

iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, 

Roni Gás referiu-se novamente à atenção dada pelo governador Hélder Barbalho a 

Belém. Tratou do asfaltamento das vias, que ocorre em toda a cidade e chegara à 

Cabanagem, em atendimento a uma demanda feita anteriormente, com empenho seu 

e do presidente Zeca Pirão. O governador assegurou que dezenove ruas seriam 

pavimentadas no bairro até o final do ano, sendo atendidas as solicitações que fizera 

e as demandas da deputada estadual Cilene Couto e do presidente Zeca Pirão. 

Seriam realizadas obras no Tenoné e no Mosqueiro, acrescentou, louvando a 

atuação do governo estadual, em parceria com a Prefeitura de Belém, no cuidado 

com a cidade. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Pela 

liderança do PL, Pablo Farah fez notar ser esta a Semana Mundial do Meio 

Ambiente e que no sábado seguinte, 05 de junho, seria comemorado o Dia Mundial 

do Meio Ambiente. Comunicou que enviaria um ofício ao secretário municipal de 

Saúde, senhor Maurício Bezerra, e ao prefeito Edmilson Rodrigues solicitando a 

inclusão dos cadeirantes entre as prioridades para a vacinação contra a Covid-19. 

Noticiou depois a retirada de dezessete candidatos que estavam fazendo um 

concurso para delegado de Polícia Civil na Academia da Polícia Civil – Acadepol, 

feita com base em um parecer administrativo da Procuradoria Geral do Estado – 

PGE. Expressou ter causado estranheza essa ação, dizendo que intermediaria em 

favor dos candidatos retirados, considerando que esses profissionais são necessários 

para a segurança pública em nosso estado. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Amaury da APPD. Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade louvou também a 

parceria estabelecida entre o governo estadual e a Prefeitura de Belém, que 

deixaram as divergências políticas de lado e uniram forças em benefício de nossa 

capital. No dia anterior, notificou, fora assinada a ordem de serviço para a 

construção, pelo governo estadual, de mais um hospital de pronto socorro em nossa 

capital, no distrito Daben, com cento e dez leitos. O prefeito Edmilson Rodrigues 

estivera presente na cerimônia, juntamente com o secretário municipal de saúde, 

muitos vereadores desta Casa e várias outras autoridades, noticiou. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Miguel Rodrigues, Zeca do Barreiro e Dona Neves. 

Findo este pronunciamento, o vereador Bieco assumiu a presidência da Mesa. Pela 

liderança do Republicanos, Juá Belém agradeceu ao governador Hélder Barbalho 

pela construção do novo hospital de pronto socorro no distrito Daben, que ajudaria a 

salvar muitas vidas. Observou depois que, anteriormente, muitos moradores de 

Águas Lindas, na divisa entre Belém e Ananindeua, tinham dificuldade em se 

vacinar contra a Covid-19 no ponto de vacinação pertencente a Ananindeua. 

Agradeceu também pela superação dessa situação, em atendimento às suas 

solicitações. Pediu que fossem definidas claramente as divisas entre os dois 

municípios, pois tal indefinição prejudicava os moradores daquela região. Chamou a 

atenção para a necessidade de melhorar a pavimentação das ruas de Outeiro e 

disponibilizar novamente uma ambulância para conduzir os pacientes da ilha até 

Belém, sugerindo a realização de uma audiência pública na localidade. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Fábio Souza. Pela liderança do bloco PSDB – DEM – 

Patriota – Cidadania, Mauro Freitas criticou a retirada da ambulância do Samu que 

servia aos moradores da ilha de Outeiro. Denunciou depois que, desde fevereiro, não 

eram pagos os salários dos médicos pela Prefeitura de Belém. Disse a seguir que se 

solidarizaria com os médicos e entraria com um requerimento solicitando nota de 

repúdio desta Casa à Prefeitura de Belém. Pela liderança da Oposição, Matheus 

Cavalcante criticou as aglomerações ocorridas nas manifestações realizadas no 

Brasil inteiro no último dia 29 de maio. 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 e votação do requerimento do vereador Igor Andrade solicitando quatro dias 

de licença parlamentar, no período de 02 a 05 de junho corrente, sendo este 

aprovado por unanimidade. Fez-se depois a leitura do requerimento da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima solicitando a realização de uma sessão especial alusiva ao 

Dia do Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Enfermeira Nazaré Lima e Miguel Rodrigues. 

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

votos favoráveis. Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador Augusto Santos. 

Justificaram seus votos os vereadores Émerson Sampaio, Josias Higino, Lívia 

Duarte, Fábio Souza e Fernando Carneiro. Procedeu-se em seguida à leitura do 

requerimento do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de uma sessão 

especial para tratar dos serviços prestados pelas empresas de telefonia no município 

de Belém. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. Posto em votação, 

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

Justificaram seus votos os vereadores Miguel Rodrigues e Gleisson Silva. Passou-se 

depois à leitura do requerimento do vereador Lulu das Comunidades solicitando a 

realização de uma sessão especial para discutir sobre a construção de um estádio 

destinado à prática do futebol amador em nosso município. Fez o encaminhamento o 

vereador Lulu das Comunidades. Em seguida, o vereador Fabrício Gama pediu 

Questão de Ordem solicitando que se fizesse um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma ao intérprete e compositor Dominguinhos do Estácio, falecido no último 

domingo. O vereador Mauro Freitas pediu também Questão de Ordem solicitando a 

realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Francisco 

Pio, fundador das lojas Visão, falecido no dia 25 de maio passado. A seguir, fez o 

encaminhamento o 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. Fez-se posteriormente um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao intérprete e compositor Dominguinhos do Estácio e ao 

senhor Francisco Pio, atendendo às solicitações dos vereadores Fabrício Gama e 

Mauro Freitas. Findo este ato, retomou-se a discussão única e votação, com dispensa 

de interstício, do projeto de lei que “Estabelece as igrejas e os templos de qualquer 

culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de 

Belém”, constante no Processo nº 141/2021, de autoria dos vereadores Moa Moraes 

e Augusto Santos, sendo co-autores os vereadores Túlio Neves, Josias Higino, 

Neném Albuquerque e Roni Gás. Assumiu em seguida a presidência da Mesa o 

vereador Gleisson Silva e subiu à tribuna o vereador Augusto Santos. Concluído o 

seu pronunciamento, o vereador Augusto Santos reassumiu a presidência da Mesa. 

Manifestaram-se depois os vereadores Lívia Duarte, Mauro Freitas, Matheus 

Cavalcante (com aparte do vereador Émerson Sampaio), Gleisson Silva (com aparte 

dos vereadores Moa Moraes e Miguel Rodrigues), Émerson Sampaio, Allan Pombo, 

Amaury da APPD, Zeca do Barreiro e Fernando Carneiro. O vereador Moa Moraes 

pediu então Questão de Ordem solicitando que os artigos sem emendas fossem 

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

Fez-se posteriormente a leitura do projeto. O vereador Moa Moraes pediu a seguir 

Questão de Ordem solicitando a prorrogação da sessão até a votação do projeto, não 

sendo aceita esta solicitação pela Mesa. Passou-se então à votação do projeto, sendo 

este aprovado por maioria com vinte e um votos favoráveis e cinco votos contrários. 

Justificaram seus votos os vereadores Moa Moraes, Mauro Freitas e Juá Belém. Em 

seguida, o presidente Augusto Santos encerrou a sessão, às onze horas e quarenta e 

cinco minutos. Justificou sua ausência o vereador Goleiro Vinícius. 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 e Augusto Santos, pelo 

Republicanos; Blenda Quaresma, Neném Albuquerque, Zeca Pirão 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; 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 primeiro de junho 

de 2021.      

 

    BIECO 

Presidente 

       ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA                                     AMAURY DA APPD 

          1ª Secretária                                                             2ª Secretário 

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


