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                                                                                                                                                              ATO Nº 1726/2021, de 31 de agosto de 2021. 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

RESOLVE: 

 

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

20.12.90, MONICA CRISTINA MOTTA COSTA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do gabinete do Vereador ALLAN 

THIAGO DE SOUSA CORREA (ALLAN POMBO), a partir de 31.08.2021.  

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de agosto 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 1728/2021, de 31 de agosto de 2021. 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

RESOLVE: 

 

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

20.12.90, SLAYCKENN GUIMEL FONSECA SANCHES, ocupante do cargo 

comissionado Secretário Legislativo” Nível 01, do gabinete do Vereador EMERSON 

SAMPAIO, a partir de 31.08.2021.  

  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de agosto 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 1730/2021, de 31 de agosto de 2021.       

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

RESOLVE: 

 

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

20.12.90, MARENILDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do gabinete do Vereador GLEISSON SILVA, a partir de 

31.08.2021.  

 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

 

 

 

 

---------------- -------------------------------------        
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

JOSE WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

Presidente – MDB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) 

1º Vice-Presidente – PL 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – REPUBLICANOS 
 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

1ª Secretária – PSOL 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) 

2º Secretário – PT 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

3º Secretário – PSB 

RENAN CENTENO NORMANDO 

4º Secretário – PODEMOS 

VEREADORES 

 

BLOCO PSDB/DEM/PATRIOTA/CIDADANIA    

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

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

PSDB                MAURO CRISTIANO FREITAS (Mauro Freitas) -Líder Partido 

PSDB                MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO (Moa Moraes) 

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

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

BLOCO PP/PODEMOS/PROS    

PP                JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO (Emerson Sampaio) – Líder 

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

PODEMOS       RENAN CENTENO NORMANDO (Renan Normando) 

PROS                TULIO DIAS DAS NEVES (Tulio Neves) 

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

 

BANCADA REPUBLICANOS 

GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (Juá Belém) – Líder 

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

DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO (Goleiro Vinicius) 

 

BANCADA MDB 

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

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) - Líder 

 

 

BANCADA PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) - Líder 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) – Vice-Líder 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

 

BANCADA PL 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) – Vice-Líder 

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

 

BANCADA PSB 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (Fábio Souza) - Líder 

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

 

BANCADA PSD 

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA (Dona Neves) Líder  

 

BANCADA PT 

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (Bia Caminha) – Líder 

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

 

                                                                            BANCADA AVANTE 

JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAIS (Zeca do Barreiro) - Líder 

 

BANCADA PC do B 

ALTAIR DE LIMA BRANDÃO (Altair Brandão) 

 

BANCADA PDT 

ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA (Allan Pombo) - Líder 

 

BANCADA PSC 

JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELLY (Dinelly) 

 

BANCADA PTB 

JOÃO PAULO ALBUQUERQUE COELHO (João Coelho) - Líder 

 

BANCADA PTC 

 LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR (Lulu das Comunidades)              

 

BANCADA SOLIDARIEDADE 

IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE (Igor Andrade)  
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

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

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

vereador Zeca Pirão. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

registro de suas presenças no painel eletrônico. Em seguida, o presidente abriu a 

sessão. Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador Fernando Carneiro. 

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

Pirão informou sobre o evento de lançamento da Copa Verde 2021, com a presença 

do presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol – CBF e do 

governador Hélder Barbalho. O governador anunciou, na ocasião, a liberação de 

50% da capacidade dos estádios para o público nos jogos, notificou. Recordou que 

Hélder Barbalho já disponibilizara oito milhões de reais para ajudar os clubes 

paraenses. Considerou tal auxílio importantíssimo, afirmando haver mais de mil e 

quinhentas famílias que dependem diretamente de Remo e Paysandu, pessoas que 

sofreram muito com as restrições adotadas durante a pandemia. Defendeu a 

liberação da venda de cerveja durante os jogos, para aumentar a receita dos clubes. 

Elogiou, em seguida, a Prefeitura Municipal de Belém – PMB por recuperar vias da 

cidade, dando mais dignidade a pessoas que anteriormente enfrentavam a lama nas 

ruas onde moram. Declarou que, pela primeira vez em sua vida pública, via um 

prefeito atender todos os vereadores, independentemente de partido político, visando 

melhorar a vida da população. Considerou haver uma evolução política dos gestores, 

pois não se buscava dificultar, mas melhorar a vida dos vereadores para que se 

pudesse dar sustentabilidade às pessoas que estão nas ruas. Parabenizou o prefeito 

Edmilson Rodrigues pela gestão, ressaltando haver muito a melhorar ainda, 

especialmente na área da Saúde, mas contrapondo ser necessário reconhecer as 

coisas boas que estavam acontecendo em Belém. Estimou que cerca de cento e 

cinquenta ruas fossem contempladas com obras até o ano seguinte. Haveria também 

a execução do Orçamento Impositivo, cuja votação logo deveria ser colocada em 

pauta, apontou. Pediu a seus pares que mantivessem o bom trabalho, pois 

certamente os objetivos seriam atingidos e os compromissos assumidos perante a 

população seriam honrados. Observou restarem ainda três anos e dois meses à atual 

legislatura e os vereadores teriam esse tempo para usar as emendas impositivas em 

benefício do povo. A aprovação do Orçamento Impositivo foi uma grande vitória 

dos parlamentares, avaliou, comentando que os novos vereadores não tinham noção 

das dificuldades enfrentadas por vereadores de legislaturas anteriores por não 

disporem de recursos para realizar obras e serviços. Defendeu a criação de um 

centro público de diagnósticos, lembrando que lutava por isso havia oito anos. Disse 

ter conversado com o prefeito e com o governador a esse respeito e ambos 

consideraram uma excelente ideia, mas nada ainda fora colocado em prática. 

Inteirou ter sugerido a criação do centro de diagnósticos no Hospital de Pronto 

Socorro do Bengui, na Avenida Augusto Montenegro. Esclareceu ter dito que a 

criação desse centro era uma ideia de todos os vereadores da CMB, ressaltando 

tratar-se de uma demanda séria, pois muitas pessoas morriam por não fazer a tempo 

os exames clínicos necessários. Findo o seu pronunciamento, o vereador Zeca Pirão 

reassumiu a presidência da Mesa. Fábio Souza alertou para as diversas 

irregularidades cometidas no trânsito por entregadores de comida em nossa capital. 

Pediu à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob que 

desenvolvesse um plano de contenção dessas infrações, recorrentes na cidade. A 

situação tornava-se perigosa e havia pouca presença da Semob nas ruas de Belém, 

advertiu, levando a um maior desrespeito das regras e da sinalização. Parabenizou 

depois o governador Hélder Barbalho por fomentar e dar suporte ao futebol 

paraense. Destacou a importância econômica dos eventos esportivos, salientando 

que geram empregos diretos e indiretos, beneficiando milhares de pessoas, 

especialmente em uma época de recuperação pós-pandemia. Nesse sentido, trazer 

uma competição como a Copa Verde é relevante, pois gera emprego e renda e 

permite o retorno da autoestima do povo paraense em relação aos seus dois grandes 

clubes, ponderou. Entretanto, ajuizou, o futebol precisa de boa gestão, além dos 

incentivos que eventualmente o estado possa oferecer. Reiterou o pedido à direção 

da Semob para que disciplinasse o comportamento dos motociclistas no trânsito da 

cidade, notadamente os entregadores de comida, para evitar mais acidentes. Chamou 

a atenção para o longo tempo de recuperação de uma pessoa acidentada, gerando 

despesas e ocupando o leito de um hospital, aumentado a fila de espera para 

internação. Em aparte, manifestou-se o vereador Zeca Pirão. Miguel Rodrigues 

criticou a série televisiva coreana Round 6, alertando que traz cenas de violência, 

conteúdo sexual e até tráfico de órgãos, inadequadas para a família. Externou ficar 

estarrecido com o teor de algumas produções, avaliando que, muitas vezes, os pais 

não percebem, mas as crianças assistem e tornam-se violentas, agressivas. 

Comentou, em seguida, sobre a crise que atingiu a venda de pescado em Belém, 

após a repercussão negativa da doença da urina preta. Ao invés de evitar o consumo 

apenas das espécies que podem causar a doença, houve uma generalização e as 

pessoas passaram a não comprar peixe de espécie alguma. Relatou que os peixeiros 

do Bairro do Barreiro pediram a realização de uma ação pública como a ocorrida no 

Ver-o-Peso, com o prefeito, o governador, os deputados estaduais e os vereadores 

indo até a feira comprar o peixe e mostrar à população que não havia problema em 

consumi-lo. Reportou posteriormente ter comparecido também ao evento de 

lançamento da Copa Verde, no dia anterior, juntamente com outros vereadores desta 

Casa. O governador Hélder Barbalho deveria, em breve, tornar oficial a liberação de 

50% da capacidade dos estádios para o público nos jogos da competição, indicou. 

Pediu à Semob e à Guarda Municipal de Belém – GMB a disponibilização de um 

número maior de agentes nas vias e logradouros da cidade. Louvou depois a 

parceria estabelecida entre a PMB e o governo estadual, declarando ser uma 

demonstração de maturidade política que gera benefícios ao povo. Muitas vias 

estavam sendo pavimentadas e recuperadas, assinalou, o que deixava a população 

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

liderança do PT, Bia Caminha agradeceu a seus pares a aprovação, na sessão 

ordinária anterior, do projeto de sua autoria criando o “Dia de Luta contra a 

Homofobia, Lesbofobia, Bifobia e Transfobia”. Discorreu depois sobre o veto do 

presidente Jair Bolsonaro ao projeto da deputada federal Marília Arraes (PT – PE) 

que previa a distribuição gratuita de absorventes menstruais em escolas do Brasil. O 

veto seria derrubado na Câmara Federal, julgou, porque ainda havia uma maioria de 

políticos que se importava com a vida das pessoas. Uma em cada quatro estudantes 

brasileiras falta à boa parte das aulas por não ter acesso a itens relacionados à 

menstruação, noticiou. Comunicou ter apresentado, na semana anterior, um projeto 

de lei estabelecendo diretrizes para a criação de um programa de erradicação da 

pobreza menstrual no município de Belém. Fez notar não se tratar apenas da falta de 

absorventes, pois o problema tem uma dimensão mais ampla, envolvendo desde a 

falta de acesso à informação e ao conhecimento sobre o próprio corpo por parte das 

mulheres até a falta de água para a higienização. O programa abordará todos esses 

aspectos, explicitou, desde a educação menstrual até promover a atenção à saúde 

dessas pessoas. Pediu que o absorvente íntimo fosse incluído como item essencial na 

cesta básica em nosso estado, pois isso permitiria sua distribuição pela assistência 

social e reduziria o imposto sobre ele incidente. Parabenizou o governador Hélder 

Barbalho e outros governadores que se comprometeram a fornecer os absorventes às 

mulheres, após o veto de Jair Bolsonaro. Em aparte, manifestou-se o vereador Fábio 

Souza. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino avisou 

sobre a reduzida quantidade de sangue em estoque tanto no Instituto de Hematologia 

e Hemoterapia de Belém – Ihebe quanto no Centro de Hemoterapia e Hematologia 

do Pará – Hemopa. Sobrelevou a importância de manter os estoques, relatando ter 

precisado de sangue havia quinze anos, ao realizar uma cirurgia da coluna. Desde 

então, prosseguiu, tornara-se doador, doando sangue de três em três meses. Uma 

bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, cientificou, pedindo à população que 

fizesse doações, pois muitas pessoas estavam precisando. Pediu depois às lideranças 

do Governo na Casa que ligassem para o secretário municipal de Saúde, senhor 

Maurício Cezar Soares Bezerra, para averiguar as denúncias de que faltavam 

medicamentos e o elevador estaria quebrado no Hospital e Pronto Socorro 

Municipal Mário Pinotti. Em seguida, mencionou que vários projetos de sua autoria 

sequer chegaram ao plenário por se considerar que geravam despesa para o 

Executivo, julgando não ser isso verdadeiro para pelo menos dois deles. Falando a 

seguir pela liderança da Oposição, Josias Higino argumentou que o veto do 

presidente Bolsonaro ao projeto que previa a distribuição gratuita de absorventes 

íntimos nas escolas ocorreu porque isso geraria despesas ao Executivo Federal. A 

ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, porém, 

faria a distribuição dos absorventes, resolvendo o problema, reputou. Lembrou que 

Belém continuava legalmente em estado de calamidade pública e isso permitia a 

dispensa de licitação, possibilitando resolver mais rapidamente os problemas da 

cidade, inclusive o conserto do elevador no HPSM Mário Pinotti. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Émerson Sampaio e Miguel Rodrigues. Pela 

liderança do PSB, Fábio Souza referiu-se aos números ainda assustadores da 

violência contra a criança em nosso país, apesar de haver alguma queda na 

quantidade de denúncias no Disque 100. Infelizmente, continuou, os dados 

mostravam que 66% das agressões ocorriam dentro de casa, praticadas em sua 

maioria pela mãe e depois pelo pai. Esses números indicavam ser necessário 

trabalhar psicologicamente os pais. Políticas públicas deveriam ser criadas para o 

acompanhamento psicológico das famílias, postulou, sendo imperativo discutir esse 

tema, pois as agressões transformam a criança e destroem sua vida para sempre. É 

essencial traçar um plano para a saúde mental dos pais, arguiu, pois se percebia que 

a pandemia agravara ainda mais a violência doméstica no Brasil. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Juá Belém. Findo este pronunciamento, o vereador Bieco 

assumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do PL, Pablo Farah solidarizou-se 

aos moradores de Belém por ser iminente um aumento no preço da passagem de 

ônibus na cidade. Expressou não perceber por parte desta Casa pressão alguma 

sobre o Conselho de Transporte do município, no qual ela não tinha assento. Não 

competia aos vereadores decidir sobre a questão, pontuou, mas eles eram cobrados a 

respeito pelo povo, pois estavam nas ruas, atuavam nas periferias. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Lulu das Comunidades. Pela liderança do bloco PP – 

Podemos – Pros, Roni Gás relatou ter visitado vários postos de saúde onde faltavam 

equipamentos aos servidores, pedindo à Secretaria Municipal de Saúde – Sesma que 

suprisse essas carências. Disse que, no momento oportuno, solicitaria melhorias em 

algumas linhas de ônibus em Belém. Encerrado o Horário de Liderança, o 

presidente Bieco pediu aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças no painel eletrônico para a verificação de quórum. Havendo quórum, 

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura do 

requerimento do vereador Augusto Santos solicitando a realização de uma sessão 

especial, no dia 02 de dezembro vindouro, às catorze horas e trinta minutos, com o 

tema “O setor produtivo local e os desafios do empreendedorismo”. Posto em 

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

favoráveis. Durante a votação anterior, assumiu a presidência da Mesa o vereador 
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Augusto Santos. Passou-se depois à leitura do requerimento do vereador Josias 

Higino solicitando a realização de uma sessão especial para debater sobre a 

dificuldade na doação de sangue em Belém. Fez o encaminhamento o vereador 

Josias Higino. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, 

com vinte e seis votos favoráveis. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento 

do vereador Fabrício Gama solicitando a criação de uma comissão especial para 

acompanhar os projetos que estavam sendo realizados pela Secretaria Municipal de 

Habitação – Sehab. Fez o encaminhamento o vereador Fabrício Gama (solicitando 

então que a votação do requerimento fosse simbólica). Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade, de forma simbólica. O presidente 

suspendeu depois a sessão por cinco minutos. Findo este prazo, o presidente 

encerrou a sessão, às dez horas e vinte e seis minutos, para reunião do Colégio de 

Líderes. Justificaram suas ausências os vereadores Blenda Quaresma, João Coelho, 

Mauro Freitas, Neném Albuquerque, Pastora Salete e Renan Normando. Estiveram 

presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante e Josias Higino, pelo 

bloco DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Túlio 

Neves e Roni Gás, pelo bloco PP – Podemos – Pros; John Wayne e Zeca Pirão, pelo 

MDB; Juá Belém, Augusto Santos e Goleiro Vinícius, pela bancada do 

Republicanos; Lívia Duarte, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pelo 

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

Moraes, pelo PSDB; Bia Caminha e Amaury da APPD, pelo PT; Altair Brandão, 

pelo PC do B; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; 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 13 de outubro de 2021.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

       AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

No décimo oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 

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

da vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Esta solicitou aos demais parlamentares 

que fizessem o registro de suas presenças no painel eletrônico. Em seguida, a 

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

vereadores inscritos. Josias Higino reportou ter participado do Congresso 

Brasileiro de Idosos, ocorrido no Centenário Centro de Convenções da 

Assembleia de Deus, no sábado anterior, reunindo mais de seis mil idosos, com o 

tema “Idosos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo”. As pessoas com mais de 

sessenta anos são consideradas descartáveis por parte da sociedade, mas isso não 

é verdade, pois as pessoas mais velhas têm muito a oferecer, com seu 

conhecimento e sua experiência, avaliou. Parabenizou a Missão com Idosos da 

Assembleia de Deus por mostrar às pessoas desta faixa etária que são 

importantes. Referiu-se depois ao culto ecumênico ocorrido no Hangar 

Convenções e Feiras, no sábado anterior, marcando a desativação do Hospital de 

Campanha do Hangar. Destacou a participação no evento do pastor Samuel 

Câmara, representando a Igreja Assembleia de Deus, e do governador Hélder 

Barbalho. No culto, agradeceu-se primeiramente a Deus e depois a todos os 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros e outros trabalhadores 

que atuaram no atendimento a pessoas de Belém e de todo o estado, atingidas pela 

covid-19, apontou. Fernando Carneiro observou ser comemorado nesta data o Dia 

do Médico, destacando a participação destes, juntamente com outros profissionais 

de saúde, no combate à pandemia, mostrando na prática a importância do Sistema 

Único de Saúde – SUS para nossa população. Criticou o presidente do Conselho 

Federal de Medicina – CFM, senhor Mauro Luiz de Britto Ribeiro, por opor-se às 

medidas preventivas contra a covid-19, avaliando que ele agia mais por 

motivações políticas do que técnicas. Disse depois estar feliz pela recuperação do 

prefeito Edmilson Rodrigues, que brevemente teria alta hospitalar, após ter 

contraído o novo coronavírus. É fundamental aprender com o caso, ponderou, 

pois o prefeito já recebera as duas doses da vacina e por isso teve a doença em 

uma forma mais branda. Sobrelevar a eficácia da vacina e das medidas 

preventivas ao contágio da covid-19 é essencial em uma sociedade afetada pelo 

negacionismo, atestou. Expressou ter ficado contente ao saber da previsão de que 

100% da população brasileira seria vacinada até o final do ano. Tal suposição, 

porém, é falsa, contrapôs, porque o próprio presidente da República declarou que 

não tomaria a vacina, constituindo um péssimo exemplo para a nação. Inteirou ter 

recebido várias denúncias de que os planos de saúde em Belém fizeram a 

distribuição do kit covid, mesmo após a comprovação de sua ineficiência no 

combate à pandemia, além de eventuais efeitos adversos. É temerário que os 

planos de saúde tenham hospitais próprios, julgou, porque podem investir em 

tratamento preventivo para diminuir o número de internações e, assim, reduzir 

custos, maximizando os lucros. Ressaltou o valor do SUS como sistema de saúde 

gratuito e universal, uma referência mundial, comparando-o aos planos de saúde, 

que tratam a saúde como mercadoria. Na pandemia, mesmo as pessoas que 

possuíam plano de saúde tiveram que recorrer ao SUS para ter acesso a leitos e à 

vacina, recordou, manifestando a esperança de que essa lição não fosse esquecida. 

Empenhou depois sua solidariedade aos professores públicos estaduais, que 

permaneciam em luta, pois o governo estadual aumentara o piso salarial da 

categoria, mas retirara dinheiro e recursos advindos de direitos desses 

profissionais. Solidarizou-se também aos servidores públicos municipais, que 

fizeram uma manifestação na semana anterior pela correção do salário base, 

atualmente de apenas 827 reais. Tal distorção é uma herança da gestão municipal 

anterior, precisava ser corrigida e esta Casa deveria debater a respeito, embora 

não fosse responsável por ela, salientou. O Tribunal de Contas dos Municípios – 

TCM/PA desaconselhou o realinhamento do piso salarial e do tíquete alimentação 

dos servidores municipais, em atenção à Lei Complementar nº 173, indicou. 

Porém, contrapôs, o governador Hélder Barbalho realinhou o salário base dos 

servidores estaduais, dos policiais militares, dos bombeiros e dos profissionais da 

educação e o Tribunal de Contas do Estado – TCM/PA não o condenou por isso. 

Lembrou estar pendente no TCM/PA a lei, aprovada por esta Casa, que estabelece 

a licitação para o sistema de transporte público de Belém. Sugeriu que este 

parlamento fizesse uma visita oficial ao TCM/PA para que as melhorias 

pretendidas pela Prefeitura Municipal de Belém – PMB, em benefício da 

população de nossa capital, possam de fato ser feitas. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Pablo Farah. Zeca Pirão disse que pediria à sua assessoria que marcasse 

uma audiência com a presidente do TCM, a conselheira Mara Lúcia Barbalho da 

Cruz. Instou os demais vereadores a comparecer a essa audiência, avisando que 

chamaria a imprensa para acompanhá-la, pois se tratava de uma luta de todo o 

parlamento municipal. Deveria ser tomada uma atitude firme pela melhoria do 

transporte coletivo em nossa cidade, pois isso afetava a imensa maioria da 

população, que não dispunha de carro particular, sustentou. A licitação do sistema 

de transporte público deveria ser realizada, mas o projeto já estava havia um ano e 

meio em análise no TCM, explicitou. Citou depois dois temas que, apesar de 

importantes, não foram tratados pelos parlamentares nesta Casa durante a semana 

– o Dia do Professor (comemorado no Brasil em 15 de outubro) e o Dia 

Internacional para a Erradicação da Pobreza (comemorado em 17 de outubro). 

Comentou sobre sessão especial que seria, por sua iniciativa, posteriormente 

realizada para homenagear todos os profissionais envolvidos no combate à 

pandemia, concedendo a um profissional de cada categoria um diploma e uma 

plaqueta em reconhecimento a tudo que fizeram pela população. Na quarta-feira 

seguinte, anunciou, o presidente da Companhia de Desenvolvimento da Área 

Metropolitana de Belém – Codem, senhor Lélio Costa da Silva, compareceria a 

este parlamento para dar algumas explicações aos vereadores sobre a 

regularização fundiária em Belém. Parabenizou-o pela atuação à frente daquela 

companhia, pois ia às localidades, envolvia-se diretamente e demonstrava respeito 

à população, realizando um processo amplo de regularização. Alertou aos 

vereadores ser necessário discutir a Lei Orçamentária Anual – LOA para o 

exercício de 2022 e o Plano Plurianual – PPA para o período de 2022 a 2025 e 

tudo deveria ser concluído até meados de dezembro vindouro. Todos os 

vereadores deveriam participar ativamente dessa discussão, ajuizou, 

determinando a destinação dos recursos, visando o desenvolvimento de Belém, 

pois para isso foram eleitos e sabiam do que o povo precisava. Uma das 

necessidades prementes da população, afirmou, é um centro público de 

diagnósticos, pelo qual lutava havia nove anos. Contou depois ter recebido em 

seu gabinete, neste dia, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do 

Pará – Fiepa, senhor José Conrado Santos, e verificado que compartilhavam as 

mesmas ideias em relação ao desenvolvimento de Belém e a ocupação ordenada 

da orla da cidade. Assegurou que essa pauta voltaria à discussão neste parlamento 

e estava se preparando para esse debate. Em aparte, manifestaram-se os 

vereadores Pablo Farah e Dona Neves. Encerrado o Horário do Expediente, 

iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – 

Cidadania, Josias Higino referiu que o projeto da LOA já estava na Casa e 

brevemente estaria à disposição dos vereadores. A Lei Orçamentária, porém, 

chegava pronta a este Poder, antecipadamente definida pelos delegados do 

programa Tá Selado e os vereadores poderiam apenas fazer algumas emendas, 

assinalou. Os delegados do Tá Selado não podem substituir os vereadores eleitos 

pelo povo, opinou. Falando em seguida pela liderança da Oposição, Josias Higino 

considerou válida a participação popular, mas questionou os critérios utilizados 

para a escolha dos delegados do Tá Selado. Repercutiu denúncia de que a pré-

condição para ser delegado é a filiação ao PSOL. Em aparte, manifestaram-se os 

vereadores Matheus Cavalcante e Fábio Souza. Pela liderança do PL, Pablo Farah 

parabenizou o governador Hélder Barbalho pela realização do Fórum Mundial de 

Bioeconomia, a iniciar-se neste dia em Belém, ocorrendo pela primeira vez fora 

da Finlândia. Nossa cidade tentava resgatar o título de Portal da Amazônia, apesar 

de pesquisa recente colocá-la como penúltima capital brasileira em áreas verdes, 

notificou. Aludiu que o vereador Zeca Pirão, presidente desta Casa, trouxera o 

importante debate sobre a necessidade de crescimento econômico, com a 

construção de prédios na orla, gerando emprego e renda, mas mantendo a 

sustentabilidade e o respeito à natureza. Nesta semana, informou, seria realizada a 

sessão especial com o tema Lixo Zero em que seriam apresentados dados sobre a 

questão dos resíduos sólidos em nosso município e as propostas e projetos da 

PMB e do governo estadual nesta área. Há desinformação quanto ao serviço de 

coleta, as cooperativas de catadores estavam fechando por falta de incentivo e 

projetos, os empresários não destinavam corretamente os resíduos sólidos que 

produziam, gerando uma verdadeira bagunça, arrazoou. Desse modo, tornava-se 

imperativo debater o tema na Semana Lixo Zero e a sessão especial tinha esse 

objetivo, justificou. Pela liderança do PSOL, Lívia Duarte desejou saúde ao 

prefeito Edmilson Rodrigues, recuperado da covid-19. Fez notar a importância da 

vacinação, destacando a grande diminuição no número de mortes e internações 

devidas à pandemia com o avanço da imunização. Nossa cidade completava trinta 

e cinco dias sem ocorrência de óbitos por covid-19 e o Hospital de Campanha do 

Hangar fora desativado de forma acertada pelo governador Hélder Barbalho, 

mantendo-se uma retaguarda hospitalar, pois a queda no número de casos foi 

realmente extraordinária, reputou. Fez votos de que o prefeito se recuperasse 

plenamente e logo estivesse de volta às ruas e à atividade normal. O programa Tá 

Selado, explicou, é o cerne da atual gestão municipal, pois a participação popular 

é um valor central em um governo de esquerda. O programa conseguiu reunir em 

menos de um ano, de forma virtual, trinta mil pessoas no meio da pandemia, 

inteirou. Os delegados são lideranças reconhecidas e podem pertencer a qualquer 

partido, testificou. Participou que apresentaria nesta data um indicativo de projeto 
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de lei ao Executivo Municipal criando o programa Tá Seladinho, dando às 

crianças de Belém a oportunidade de serem ouvidas. Pela liderança do PSDB, 

Mauro Freitas posicionou-se contrariamente ao Projeto de Emenda à Constituição 

nº 05/2021 (PEC 5/2021), de autoria do deputado federal Paulo Teixeira (PT – 

SP), argumentando que ele retira poderes do Ministério Público, a principal 

instituição no combate à corrupção em nosso país. O presidente da Câmara dos 

Deputados, deputado federal Arthur Lira, ainda não colocou o projeto em 

votação, complementou. O Poder Legislativo, em todas as esferas, deve neste 

momento se manifestar contra a sua aprovação, admoestou. Nesse sentido, 

cientificou, daria entrada em um requerimento solicitando Voto de Repúdio a tal 

projeto, afirmando que ele objetiva tão somente usurpar o poder do Ministério 

Público. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Fabrício Gama e Miguel 

Rodrigues. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente Enfermeira Nazaré 

Lima pediu aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças 

no painel eletrônico 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 e o vereador Pablo Farah pediu Questão de Ordem 

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

Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Em seguida, 

assumiu a presidência da Mesa o vereador Bieco. O vereador Pablo Farah pediu 

novamente Questão de Ordem solicitando a votação em bloco, de forma 

simbólica, dos requerimentos anteriormente definidos em reunião do Colégio de 

Líderes. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Fez-se 

posteriormente a leitura dos requerimentos referidos: requerimento solicitando a 

realização de uma sessão especial para a entrega de honrarias, de autoria do 

vereador Fernando Carneiro; requerimento solicitando a realização de uma sessão 

especial para debater a situação do sistema de água em Outeiro, de autoria do 

vereador Zeca Pirão; requerimento solicitando a realização de uma sessão 

especial com o tema “Abertura da semana do lixo zero”, no dia 22/10/2021, às 

nove horas, de autoria do vereador Pablo Farah; requerimento solicitando a 

realização de uma sessão especial, em data a ser definida, celebrando o Dia 

Nacional do Contador, de autoria do vereador Matheus Cavalcante. Postos em 

votação, em bloco, os requerimentos foram aprovados por unanimidade, de forma 

simbólica. Passou-se depois à leitura do requerimento da vereadora Bia Caminha 

solicitando a realização de uma sessão especial para discutir uma política 

municipal de combate à pobreza menstrual em Belém. Fez o encaminhamento a 

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

maioria, com vinte e dois votos favoráveis e uma abstenção, sem votos contrários. 

Justificaram seus votos os vereadores Miguel Rodrigues, Lívia Duarte e Blenda 

Quaresma. Fez-se a seguir a leitura do requerimento dos vereadores Roni Gás, 

Josias Higino e Juá Belém solicitando que esta Casa manifestasse Voto de 

Repúdio à agressão sofrida pelo pastor Antônio de Assis em Santarém – PA, no 

último dia 14 de outubro. Fizeram encaminhamentos os vereadores Roni Gás, 

Josias Higino, Enfermeira Nazaré Lima (com aparte do vereador Fernando 

Carneiro), Miguel Rodrigues (com aparte do vereador Miguel Rodrigues), Juá 

Belém (com aparte do vereador Fábio Souza) e Fabrício Gama, ficando o 

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

presidente Bieco solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 

suas presenças no painel eletrônico para verificação de quórum. Havendo 

quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. A vereadora Bia Caminha 

pediu então Questão de Ordem solicitando a suspensão do projeto de sua autoria, 

constante no Processo nº 734/2021. Em seguida, entrou em discussão única e 

votação, com dispensa de interstício, o projeto de lei que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da presença de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

nos centros de formação de condutores (CFCs) do município de Belém”, 

constante no Processo nº 720/2021, de autoria do vereador Juá Belém. Na 

discussão, manifestaram-se os vereadores Juá Belém, Mauro Freitas, Lívia 

Duarte, Miguel Rodrigues e Fabrício Gama (durante este pronunciamento, 

assumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré Lima). Fez-se 

posteriormente a leitura do projeto e da emenda supressiva ao artigo 4º, feita pela 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis. Fez o encaminhamento o 

vereador Amaury da APPD. Postos em votação, os artigos do projeto e a emenda 

foram aprovados por unanimidade, em bloco, com vinte e três votos favoráveis. A 

presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da presença de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

nos centros de formação de condutores (CFCs) do município de Belém”, 

constante no Processo nº 720/2021. Justificaram seus votos os vereadores Juá 

Belém, Miguel Rodrigues, Pablo Farah e Amaury da APPD. A seguir, a 

presidente Enfermeira Nazaré Lima encerrou a sessão, às onze horas e vinte e seis 

minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, Augusto 

Santos, Émerson Sampaio, Igor Andrade, João Coelho, Neném Albuquerque, 

Renan Normando e Zeca do Barreiro. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício 

Gama, Matheus Cavalcante, Josias Higino e Pastora Salete, pelo bloco DEM – 

Patriota – Cidadania; Miguel Rodrigues, Túlio Neves e Roni Gás, pelo bloco PP – 

Podemos – Pros; Blenda Quaresma, John Wayne e Zeca Pirão, pelo MDB; Juá 

Belém e Goleiro Vinícius, pela bancada do Republicanos; Lívia Duarte, Fernando 

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

Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo PSB; Mauro Freitas e Moa Moraes, pelo 

PSDB; 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. 

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 18 de outubro de 2021.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

       AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

No décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 

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

da vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Esta solicitou aos demais parlamentares 

que fizessem o registro de suas presenças no painel eletrônico. Em seguida, a 

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

vereadores inscritos. Igor Andrade noticiou que o prefeito Edmilson Rodrigues 

receberia alta hospitalar e voltaria para casa neste dia, após ser internado no 

Hospital Beneficente Portuguesa para tratamento da covid-19. Apesar de haver 

recebido as duas doses da vacina, Edmilson adoeceu, talvez por ter sido exposto a 

uma alta carga viral, conjecturou. As doses recebidas, entretanto, ajudaram a 

fortalecer o seu organismo, evitando consequências mais graves, expressou, e o 

caso teve repercussão por se tratar do prefeito de Belém. Ele estava sendo 

atendido através do Sistema Único de Saúde - SUS, ressaltou, parabenizando o 

Hospital Beneficente Portuguesa pelo excelente atendimento prestado a todos os 

pacientes, não apenas ao prefeito, como testemunhavam muitas pessoas que 

conhecia. O governador Hélder Barbalho encerrou as atividades do Hospital de 

Campanha do Hangar, que na ocasião tinha apenas um paciente internado, 

informou. Frisou a importância de todos os profissionais que trabalharam naquele 

hospital, atuando na linha de frente do combate à pandemia. As atividades do 

Hospital de Campanha foram transferidas para o Hospital Santa Teresinha, que 

funcionaria como um hospital de retaguarda para atender novos casos, caso 

surgissem, complementou. Pediu a Deus que não ocorresse uma terceira onda da 

covid-19 com outras variantes, pois a pandemia ainda não acabou, reconheceu. 

Vivemos um momento de relaxamento devido à diminuição do número de casos, 

estamos em bandeiramento verde, fruto do esforço coletivo, observou. O Plano 

Nacional de Imunização, gerenciado pelo governo estadual na distribuição das 

vacinas, tem dado resultados satisfatórios, apesar de haver resistência à vacinação 

por parte de algumas pessoas, apontou. Externou estar feliz pelo restabelecimento 

de Edmilson Rodrigues, comentando que o prefeito recebeu inúmeras mensagens 

de carinho e votos pela sua recuperação de vários segmentos do espectro político. 

Agradeceu a todos os profissionais de saúde que trabalharam - e continuavam 

trabalhando - de forma incansável em todas as unidades de saúde, doando seu 

tempo e colocando em risco suas vidas para salvar as vidas de outras pessoas. 

Manifestou a esperança de que logo pudéssemos voltar à normalidade, avaliando 

que a economia não pode parar e muitos foram atingidos pelas restrições impostas 

pelo combate à pandemia. Os auxílios financeiros concedidos pelo governo em 

nível federal, estadual e municipal reduziram um pouco o sofrimento das pessoas, 

avaliou. Fernando Carneiro divulgou o lançamento, na noite do dia anterior, no 

Solar da Beira, de um programa especial da Secretaria Extraordinária de 

Cidadania e Direitos Humanos – SECDH da Prefeitura Municipal de Belém – 

PMB tratando sobre ações em direitos humanos para a cidade de Belém, o 

Programa Municipal de Educação em Direitos Humanos Escolas de Cidadania. 

Expôs ser essencial falar sobre direitos humanos e contrapor a tese corriqueira de 

que “direitos humanos são para bandidos”, pois direitos humanos são para 

defender os direitos de todos os seres humanos, citando entre os direitos humanos 

o direito à saúde, à educação e à segurança. Mencionou a agressão a um pastor 

evangélico na cidade de Santarém – PA como um caso de desrespeito aos direitos 

humanos, expressando ser inaceitável a violência contra o religioso e ser também 

inaceitável a violência contra jovens negros na periferia. Recordou ter realizado, 

enquanto membro da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, uma sessão 

especial em que a polícia e as entidades de defesa dos direitos humanos foram 

convidadas a debater. A concepção correta dos direitos humanos deve ser levada 

aos órgãos de segurança pública, afirmou, externando ter ficado contente pela 

presença do inspetor geral da Guarda Municipal de Belém – GMB, senhor Joel 

Monteiro Ribeiro, no evento do dia anterior, pois os guardas municipais precisam 

desenvolver a compreensão do que são os direitos humanos. É muito importante 

valorizar essa iniciativa da PMB, julgou, declarando tratar-se de uma política de 

governo que esperava tornar-se uma política de estado, com a universalização da 

educação em direitos humanos em nossa cidade. Não era uma discussão fácil, 

anuiu, mas era necessária. A exploração e abuso sexual de crianças e 

adolescentes, referiu, é um exemplo da falta de direitos humanos, sendo esta uma 

pauta extensa, universal. Discorria sobre o tema, explicou, para mostrar a 

incorreção de focar em apenas um aspecto da defesa dos direitos humanos, o 

direito das pessoas que estavam em conflito com a lei. Denunciou as condições 

terríveis a que eram submetidos os detentos em nosso sistema prisional, 

considerando que as prisões constituem verdadeiras fábricas de criminosos. Citou 

o caso do Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, onde as pessoas são 

colocadas em contêineres, às dezenas, sendo algumas portadoras de doenças 

transmissíveis. Defendeu a revisão do sistema prisional brasileiro de modo que os 

apenados pudessem trabalhar e aprendessem uma profissão para não saírem 

piores do que entraram. Da maneira como estava organizado nosso sistema 

prisional, especulou, as pessoas que saíam da cadeia estavam praticamente 

fadadas a voltar. A defesa do direito das pessoas privadas de liberdade é parte dos 

direitos humanos, mas este campo abrange muito mais do que isso e o Programa 

Municipal de Educação em Direitos Humanos Escolas de Cidadania tem por 

objetivo ampliar a visão da sociedade sobre o tema, indicou. Comunicou depois 

sobre reunião da Comissão de Economia e Finanças, que seria realizada neste dia 

ou no dia seguinte, para dar andamento a dois projetos da PMB que chegaram a 

Casa: o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 (PPA 2022-2025) e a Lei 

Orçamentária Anual para o exercício de 2022 (LOA 2002). A partir dessa reunião 

da Comissão de Economia e Finanças, seria aberto o prazo para a apresentação de 

emendas à LOA 2022 pelos vereadores e seriam realizadas duas audiências 

públicas, uma para discutir o PPA 2022-2025 e outra para debater a LOA 2022. 

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

vereador Miguel Rodrigues e comentou sobre a sessão especial realizada na tarde 

do dia anterior para debater sobre o valor das faturas da concessionária de energia 
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Equatorial. Agradeceu aos vereadores Fernando Carneiro e Fábio Souza por 

participarem, julgando que os demais parlamentares não compareceram por terem 

outros compromissos agendados. Disse ter aprendido muito com os técnicos da 

Equatorial, que deram várias e importantes orientações, inclusive em relação a 

direitos que a população tem e desconhece. Agradeceu também à Ordem dos 

Advogados de Brasil – OAB por ter comparecido, lamentando, porém, que os 

diversos órgãos do governo convidados não tivessem mandado sequer um 

representante, inclusive a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor – 

Procon/PA. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Fernando Carneiro e 

Émerson Sampaio. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Émerson Sampaio 

parabenizou o governador Hélder pela forma como vem atuando em nosso estado 

e pela parceria estabelecida com os membros deste parlamento. Na legislatura 

anterior, testemunhou, havia dificuldade em dialogar com o gestor municipal, mas 

atualmente existia uma proximidade maior com o gestor estadual. Agradeceu ao 

governador em nome dos moradores do Bairro do Tapanã, onde Hélder esteve, na 

quinta-feira anterior, assinando a ordem de serviço para drenagem e 

pavimentação asfáltica de duas ruas, serviço depois ampliado com a inclusão de 

quatro vias transversais. Brevemente, outras ruas seriam preparadas, como estava 

programado, adicionou. Como morador do bairro, sentia essas realizações como 

uma grande vitória, embora ainda fosse pouco diante das necessidades da 

população. Relatou que, no dia anterior, recebera muitas mensagens de moradores 

pelo celular na hora do temporal, pois havia grandes dificuldades, resultado de 

décadas de abandono daquela área da cidade pelo poder público. Nos dias 

seguintes, continuou, começaria a drenagem e pavimentação de outras duas ruas 

no Tapanã, fruto de uma emenda do deputado federal Beto Salame. Agradeceu o 

empenho da atual gestão municipal na liberação desse recurso, permitindo que a 

obra fosse executada, um total de 1,6 milhões de reais. Em aparte, manifestaram-

se os vereadores Lívia Duarte e Miguel Rodrigues. Findo este pronunciamento, o 

vereador Bieco assumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do bloco DEM – 

Patriota – Cidadania, Matheus Cavalcante ponderou que Belém estava perdendo 

investimentos, pois empreendimentos geradores de emprego e renda estavam 

sendo realocados para municípios como Barcarena, Ananindeua e Marituba 

devido às dificuldades e problemas que nossa cidade não conseguia superar. 

Dentre estes problemas, destacou a mobilidade urbana, quesito em que Belém 

aparecia com os piores índices na comparação com as demais capitais brasileiras, 

pois apresentava uma das maiores tarifas de ônibus, um dos piores serviços 

prestados, superlotação constante e veículos sucateados. Opinou ser muito 

importante a instalação nesta Casa de uma Comissão Parlamentar de Inquérito - 

CPI para investigar o transporte público em nosso município. Poderiam ser 

analisados o valor da tarifa e o custo dos empresários do setor, estabelecendo-se 

um debate maduro e sério para dar o encaminhamento que a população espera e 

necessita, de modo que Belém tivesse uma malha viária eficiente. Sobrelevou ser 

essencial a integração de várias modalidades de transporte público. Disse depois 

estar faltando merenda escolar nas escolas e creches municipais de nossa cidade, 

responsabilizando a PMB pelo fato e opinando que se deveria convocar 

novamente a secretária municipal de Educação, senhora Márcia Mariana 

Bittencourt Brito, a este parlamento para esclarecer os motivos desta 

insuficiência. Falando agora pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante 

salientou que Belém tem atualmente 36% de cobertura na Atenção Básica, um 

dos piores índices dentre todas as capitais brasileiras. O programa de governo da 

Frente Belém das Novas Ideias, memorou, que elegeu o prefeito Edmilson 

Rodrigues, previa ampliar essa cobertura, embora não especificasse de onde 

viriam os recursos para isso. Segundo o programa, haveria expansão da Estratégia 

Saúde da Família para todos os 72 bairros de Belém e os munícipes também 

teriam acesso à saúde bucal, mas atualmente se testemunhava o descaso com a 

saúde, alegou. Durante a pandemia, relembrou, em atenção a um requerimento de 

sua autoria, o secretário de Saúde, senhor Maurício Cezar Soares Bezerra, veio a 

este parlamento e até reconheceu a ocorrência de falhas no processo licitatório 

para a aquisição de remédios utilizados em casos graves. A Unidade Municipal de 

Saúde do Benguí II paralisou suas atividades por falta de condições de 

funcionamento, notificou, atestando não ser esse um caso isolado, havendo 

problemas até mesmo na sede da Secretaria Municipal de Saúde - Sesma, onde os 

servidores reclamavam da falta de água. Criticou a atuação do atual secretário 

municipal de Saúde, afirmando que a situação no setor somente não é pior devido 

à ação do governo estadual. Pela liderança do PSB, Fábio Souza explicou haver 

muita dificuldade no processo licitatório para o fornecimento da merenda escolar 

devido à natureza perecível dos produtos e à variação quase semanal de preços, 

sobretudo em um processo inflacionário como o vivenciado atualmente em nosso 

país. Entretanto, asseverou, as adversidades já haviam sido superadas e a situação 

estava se normalizando nas escolas e creches municipais. A gestão municipal 

fazia o que era possível fazer para garantir a melhor alimentação para as crianças, 

assegurou. Agradeceu ao vereador Miguel Rodrigues pela oportunidade que teve, 

na sessão especial realizada na tarde anterior, de dizer aos representantes da 

concessionária de energia Equatorial tudo o que, de sua parte, precisava ser dito. 

É devastador o que as pessoas carentes, em vulnerabilidade financeira e social, 

sofrem devido à Equatorial, qualificou. Reconheceu que a empresa sempre 

enviava representantes quando convidada a participar de eventos neste Poder, o 

que não é um favor e mostra que este parlamento permanece atento aos interesses 

da população. Lamentou a ausência dos órgãos fiscalizadores, sobretudo do 

Procon/PA, na sessão, avaliando que isso foi extremamente danoso para a 

discussão. Pela liderança do PDT, Allan Pombo anunciou que o prefeito 

Edmilson Rodrigues tivera alta hospitalar havia poucos minutos, agradecendo a 

Deus por sua recuperação. Edmilson já havia tomado as duas doses da vacina 

contra a covid-19, o que facilitou seu restabelecimento, pontuou, conclamando 

todos a receber a vacinação. Não se deve seguir o exemplo do presidente Jair 

Bolsonaro, que declarava não ter tomado a vacina, instou. Expressou, entretanto, 

não confiar, nessa declaração de Bolsonaro, suspeitando tratar-se de uma jogada 

de marketing do presidente. Reiterou depois a afirmação anterior do vereador 

Fábio Souza de que as dificuldades no fornecimento da merenda escolar haviam 

sido superadas. Parabenizou o senhor Maurício Bezerra pela boa atuação à frente 

da Sesma, ressaltando que, ao assumir, a atual gestão municipal encontrara 

diversos contratos vencidos para a aquisição de remédios, em plena pandemia. 

Recordou que o secretário municipal de Saúde no governo de Zenaldo Coutinho, 

senhor Sérgio Amorim, somente não foi preso, em outubro do ano anterior, 

porque pediu exoneração. O ex-prefeito disse depois que entregava o governo 

com 900 milhões de reais em caixa, mas na verdade a PMB apresentava déficit, 

havendo diversos contratos licitatórios vencidos em várias secretarias municipais 

e com despesas do orçamento municipal subvalorizadas, relembrou. O prefeito 

Edmilson Rodrigues ganhou a eleição para que a Belém das novas ideias se 

tornasse uma realidade e assim seria, afiançou. Pela liderança do PSOL, 

Enfermeira Nazaré Lima relatou ter participado, no dia anterior, do lançamento de 

uma plataforma digital do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. Ela 

permitia aos profissionais da Enfermagem acessar a informação, a formação e, 

principalmente, os serviços do Cofen e do Conselho Regional de Enfermagem – 

Coren, completou, enfatizando que isso representava um salto para o futuro. 

Parabenizou o Cofen e o Coren por disponibilizarem essa forma de acesso. 

Encerrado o Horário de Liderança, o presidente Bieco pediu aos demais 

parlamentares que fizessem o registro de suas presenças no painel eletrônico para 

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

do Dia. Retomou-se então a votação do requerimento dos vereadores Roni Gás, 

Josias Higino e Juá Belém solicitando que esta Casa manifestasse Voto de 

Repúdio à agressão sofrida pelo pastor Antônio de Assis em Santarém – PA, no 

último dia 14 de outubro. Fez o encaminhamento o vereador Fabrício Gama. 

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

votos favoráveis. Passou-se em seguida à leitura do requerimento do vereador 

Miguel Rodrigues solicitando a realização de uma sessão especial para prestar 

homenagem aos agraciados com os projetos de decretos legislativos de sua 

autoria. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues, pedindo depois que 

a votação fosse feita de forma simbólica. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade, de forma simbólica. Procedeu-se depois à leitura do 

requerimento do vereador Lulu das Comunidades solicitando a realização de uma 

sessão especial para entrega de diplomas e medalhas em homenagem a várias 

personalidades de Belém. O vereador Lulu das Comunidades pediu então que a 

votação fosse simbólica. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento da vereadora 

Pastora Salete solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no 

jornal O Liberal, edição do dia 08/10/2021, página 06, intitulada “Câmara 

homenageia jornalista Eládio Malato”. Fez o encaminhamento a vereadora 

Pastora Salete e solicitou que o requerimento fosse votado de forma simbólica. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, de forma 

simbólica. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento do vereador 

Fernando Carneiro solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada 

no jornal O Liberal, edição do dia 18/10/2021, página 10, intitulada “Vladimir 

Herzog 2021 – O Liberal vence 43ª edição de prêmio nacional”. Fez o 

encaminhamento o vereador Fernando Carneiro e solicitou que a votação do 

requerimento fosse feita de forma simbólica. Posto em votação, o requerimento 

foi aprovado por unanimidade, de forma simbólica. Procedeu-se posteriormente à 

leitura do requerimento do vereador Matheus Cavalcante solicitando a 

convocação a este parlamento do prefeito de Belém, senhor Edmilson Rodrigues, 

para prestar esclarecimentos sobre o recente decreto de calamidade pública. O 

vereador Matheus Cavalcante pediu então Questão de Ordem solicitando o 

adiamento do requerimento. Passou-se depois à leitura do requerimento do 

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

dia 25/11/2021, às nove horas da manhã, em comemoração aos 40 anos da 

Associação Paraense das Pessoas com Deficiência – APPD. O vereador Amaury 

da APPD solicitou que a votação do requerimento fosse feita de forma simbólica. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, de forma 

simbólica. Fez-se em seguida a leitura do requerimento da vereadora Lívia Duarte 

solicitando a realização de uma sessão especial em alusão ao Mês da Consciência 

Negra intitulada “Vozes negras mudam o mundo – Novembro Negro e a luta pela 

igualdade racial”, no dia 11 de novembro vindouro, às nove horas. Fez o 

encaminhamento a vereadora Lívia Duarte e pediu que a votação fosse feita de 

forma simbólica. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, de forma simbólica. Foi feita a seguir a leitura do requerimento da 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando a realização de uma sessão 

especial para discutir as condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde 

no município de Belém. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, de forma simbólica. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o 

presidente Bieco solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 

suas presenças no painel eletrônico para verificação de quórum. Havendo 

quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. O vereador Fabrício Gama 

pediu então Questão de Ordem solicitando mudança na ordem da pauta de forma 

que o projeto de lei constante no Processo nº 1956/2021 entrasse em discussão. 

Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Entrou depois em 

primeira discussão o projeto de lei que “Altera as alíneas a, b e c do inciso XVII 

do artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Belém”, constante no Processo nº 

1956/2021, de autoria da Comissão Executiva da CMB. Na discussão, não houve 

oradores. Fez-se posteriormente a leitura do projeto. Em seguida, o vereador 

Fabrício Gama pediu novamente Questão de Ordem solicitando que os artigos do 

projeto fossem votados em bloco, de forma nominal. Posta em votação, esta 

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

projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco. O presidente declarou então 

aprovado em primeira discussão o projeto que “Altera as alíneas a, b e c do inciso 

XVII do artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Belém”, constante no 

Processo nº 1956/2021. Entraria depois em discussão o projeto de lei constante no 

Processo nº 909/2041, de autoria do vereador Fernando Carneiro, mas este pediu 

Questão de Ordem solicitando mudança na ordem da pauta de forma que o 

projeto constante no Processo nº 215/2018, também de sua autoria, entrasse em 

discussão. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. O 
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vereador Miguel Rodrigues pediu, em seguida, Questão de Ordem solicitando que 

os membros da Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis atentassem 

para o fato de haver vereadores que, como era o seu caso, estavam sendo 

prejudicados por não ter projeto algum em pauta. Posteriormente, entrou em 

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

“Dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e 

parturiente contra a violência obstétrica no município de Belém”, constante no 

Processo nº 215/2018, de autoria do vereador Fernando Carneiro. Na discussão, 

não houve oradores. O vereador Fernando Carneiro pediu então Questão de 

Ordem solicitando a votação em bloco dos artigos do projeto. Posta em votação, 

esta solicitação foi aprovada pela plenária. Procedeu-se, em seguida, à leitura do 

projeto. Fizeram encaminhamentos os vereadores Miguel Rodrigues, Lívia Duarte 

e Fábio Souza. Postos em votação, os artigos do projeto foram aprovados por 

unanimidade, em bloco, com vinte e um votos favoráveis. O presidente declarou 

então aprovado o projeto de lei que “Dispõe sobre a implantação de medidas de 

informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no 

município de Belém”, constante no Processo nº 215/2018. Justificaram depois 

seus votos os vereadores Enfermeira Nazaré Lima, Fernando Carneiro, Miguel 

Rodrigues, Amaury da APPD e Pastora Salete. Em seguida, o presidente Bieco 

encerrou a sessão, às onze horas e vinte minutos. Justificaram suas ausências os 

vereadores Blenda Quaresma, João Coelho, Juá Belém, Mauro Freitas, Pablo 

Farah, Renan Normando. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, 

Matheus Cavalcante, Josias Higino e Pastora Salete, pelo bloco DEM – Patriota – 

Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Túlio Neves e Roni Gás, pelo 

bloco PP – Podemos – Pros; Neném Albuquerque, John Wayne e Zeca Pirão, pelo 

MDB; Augusto Santos e Goleiro Vinícius, pela bancada do Republicanos; Lívia 

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

PL; Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo PSB; Moa Moraes, pelo PSDB; 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; 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 19 de 

outubro de 2021.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

       AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATA DA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No vigésimo sétimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 

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

vereador Bieco. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 

suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, o presidente abriu a sessão. 

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

de lei que “Altera a Lei nº 9491, de 16 de julho de 2019, que ‘Dispõe sobre a 

Política Municipal de Assistência Social e institui o Sistema Único de Assistência 

Social do Município de Belém’, e dá outras providências”, constante no Processo 

nº 2227/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém – PMB. O vereador 

Igor Andrade pediu Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto 

fossem votados em bloco, de forma nominal. Posta em votação, esta solicitação foi 

aprovada pela plenária. Na discussão, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. 

O vereador Allan Pombo pediu depois Questão de Ordem e explicou que o projeto 

visava modificar a Lei Municipal nº 9491 adequando-a às orientações do 

Ministério da Cidadania e isso deveria ser feito até 31 de outubro próximo, daí 

decorrendo a urgência para sua discussão e votação. Manifestou-se depois o 

vereador Matheus Cavalcante. O vereador Fábio Souza pediu a seguir Questão de 

Ordem solicitando a seus pares que se encerrasse a discussão e se fizesse logo a 

votação do projeto, uma vez que ele atendia a uma determinação federal. Fez-se 

posteriormente a leitura do projeto. Postos em votação, os artigos do projeto foram 

aprovados por unanimidade, em bloco, com trinta e dois votos favoráveis. O 

presidente declarou então aprovado o projeto que “Altera a Lei nº 9491, de 16 de 

julho de 2019, que ‘Dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social e 

institui o Sistema Único de Assistência Social do Município de Belém’, e dá outras 

providências”, constante no Processo nº 2227/2021. Justificou seu voto o vereador 

Miguel Rodrigues. Em seguida, o presidente encerrou a sessão, às doze horas e 

vinte e cinco minutos. Estava licenciado o vereador Josias Higino. Justificou sua 

ausência o vereador Émerson Sampaio. Estiveram presentes os vereadores: 

Fabrício Gama, Matheus Cavalcante e Pastora Salete, pelo bloco DEM – Patriota – 

Cidadania; Miguel Rodrigues, Renan Normando, Túlio Neves e Roni Gás, pelo 

bloco PP – Podemos – Pros; Blenda Quaresma, John Wayne, Neném Albuquerque 

e Zeca Pirão, pelo MDB; Juá Belém, Augusto Santos e Goleiro Vinícius, pela 

bancada do Republicanos; Lívia Duarte, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré 

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

pelo PSB; Mauro Freitas e Moa Moraes, pelo PSDB; 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; 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 27 de outubro de 2021.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

       AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 
ATO Nº 1593/2021, de 01 de agosto 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. 80, §1º, Inciso XI, e Art. 81 da Lei 

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

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço, devido por triênios de 

efetivo exercício, 

 

RESOLVE: 

 

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

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

(cinco por cento), passando a perceber 55% (cinquenta e cinco por cento), de sua(s) 

respectiva(s) remuneração(ões), a partir de AGOSTO/2021. 

 

Nome do servidor                                Matrícula      Grupo Funcional/Cargo                      
CARLOS ALBERTO SANTOS CASTELO BRANCO      146161  GNM-GRUPO N.MEDIO/ REF.A 

01 Servidor listado 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto 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 1594/2021, de 01 de agosto 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. 80, §1º, Inciso XII, e Art. 81 da Lei 

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

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço, na base de 60%, ao servidor 

que completar 34 anos de tempo de serviço,  

 

RESOLVE: 

 

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

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

(cinco por cento), passando a perceber 60% (sessenta por cento), de sua(s) 

respectiva(s) remuneração(ões), a partir de AGOSTO/2021. 

 

Nome do servidor                                Matrícula      Grupo Funcional/Cargo                      
ANA CECILIA ANTUNES DA SILVA      146331  GNM-GRUPO N.MEDIO/ REF.A 

HEBER DA ROCHA PAIXÃO      146412 GNM-GRUPO N.MEDIO/ REF.A 

02 Servidores listados 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto 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 1676/2021, de 13 de agosto de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS;  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.117, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, trinta (30) 

dias de férias ao(s) servidor(es) deste Poder, abaixo relacionado(s), a partir de 

13.08.2021 a 11.09.2021, com retorno em 12.09.2021. 
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Nome do servidor                           Cargo                      Lotação                    Exercício   
ELLEN CHRISTINE SIILVA FARACHE MENEZES DRS-DIREÇÃO SUPERIOR DEPART. LEGISLATIVO 2020-2021 

01 Servidor listado 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 13 de agosto 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 1681/2021, de 16 de agosto de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS, 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.117, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, trinta (30) 

dias de férias ao(s) servidor(es) deste Poder, abaixo relacionado(s), a partir de 

16.08.2021 a 14.09.2021, com retorno em 15.09.2021. 

 

Nome do servidor                           Cargo                      Lotação                    Exercício   
JOZUE ANTONIO REIS FERREIRA GAU-GRUPO AUXILIAR DIV RECURSOS HUMANOS 2020-2021 

MARIA DO SOCORRO RAMOS DA COSTA GAU-GRUPO AUXILIAR SAGEP-SERV.ASSISTENC. 2020-2021 

MARIA ODINEA DO NASCIMENTO BRITO GNM-GRUPO N. MÉDIO G. V. IGOR ANDRADE 2019-2020 

ROSANGELA DA SILVA ALCANTARA GAT-GRUPO ATENDENTE DISEG-DIV.SERV.GERAIS 2019-2020 

04 Servidores listados 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 16 de agosto 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 1682/2021, de 16 de agosto de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

RESOLVE: 

 

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

Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, 30 (TRINTA) dias de licença prêmio ao servidor 

JORGE LUIZ CASTRO DE CARVALHO, pertencente ao Grupo Nível Médio - 

Ref. A-P, durante o período de 16.08.2021 a 14.09.2021, correspondente ao 8º triênio 

(2008/2011) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante no Processo nº 712/2016. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 16 de agosto 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 1727/2021, de 31 de agosto 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 31.08.2021. 

 

NÍVEL 01 

IAGO HENRIQUE DE SOUZA MONTEIRO  

PAULO GUSTAVO GOMES DA SILVA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1729/2021, de 31 de agosto 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 FABIO SOUZA, a 

partir de 31.08.2021. 

 

NÍVEL 01 

IZE NAZARE NASCIMENTO DA SILVA  

RAIMUNDO DE CASTRO PANTOJA JUNIOR 

RICARDO RODRIGUES VIEIRA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1731/2021, de 31 de agosto de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

 

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

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

comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador DAMIÃO VINICIUS 

SILVA RIBEIRO (GOLEIRO VINICIUS), a partir de 31.08.2021. 

 

NÍVEL 01 

RITA BARBERY DE OLIVIERA TEIXEIRA 

THAIS DA SILVA CRUZ PAIVA 

WALTER DE CRISTO MIRANDA 

NÍVEL 02 

LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA 

NÍVEL 03 

JOSÉ CARLOS GONÇALVES JUNIOR 

NÍVEL 04 

GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA 

NÍVEL 08 

VINICIUS EDUARDO DOS SANTOS MENDES 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1732/2021, de 31 de agosto de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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 JOÃO COELHO, a 

partir de 31.08.2021. 

 

NÍVEL 01 

KASSIO CABRAL DE OLIVEIRA  

RAQUEL ADRIANE FREITAS FERREIRA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1733/2021, de 31 de agosto 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, CAMILA CAVALCANTE DE CARVALHO ALMEIDA, 

ocupante do cargo comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do 

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

31.08.2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1734/2021, de 31 de agosto 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, MAURICIO DO VALE GOMES, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador LUIS 

ANTONIO PINHEIRO JÚNIOR (LULU DAS COMUNIDADES), a partir de 

31.08.2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1735/2021, de 31 de agosto 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 MATHEUS 

CAVALCANTE, a partir de 31.08.2021. 

 

NÍVEL 01 

CARLOS ALBERTO SILVA MORAES 

ROBERTO ROMARIO CARVALHO RESQUE 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1736/2021, de 31 de agosto 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, JESUS DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUSA, ocupante do 

cargo comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

MIGUEL RODRIGUES, a partir de 31.08.2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1737/2021, de 31 de agosto 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 WASHINGTON 

COSTA DE ALBUQUERUQE (NENÉM ALBUQUERQUE), a partir de 

31.08.2021. 

 

NÍVEL 01 

PAULA NUBIA DA PAZ SILVA 

RENATA REGINA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1738/2021, de 31 de agosto 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, BEATRIZ DE ALMEIDA, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador PABLO FARAH, a partir 

de 31.08.2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

-------------------------------------- 
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ATO Nº 1739/2021, de 31 de agosto 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 TULIO NEVES, a 

partir de 31.08.2021. 

 

NÍVEL 01 

KENNY CRISTINA PEREIRA RAMOS 

LANNA PAULA RAMOS DA SILVA  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1740/2021, de 31 de agosto 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, TAYANE NARCISA DA SILVA REIS, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador RENAN 

NORMANDO, a partir de 31.08.2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1741/2021, de 31 de agosto 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, ANA CELIA PINHEIRO SOARES, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador JOSÉ LUIZ 

PANTOJA MORAES (ZECA DO BARREIRO), a partir de 31.08.2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1742/2021, de 31 de agosto 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, ANTONIO ALVES DE SOUSA, ocupante do cargo 

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

DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA (DONA NEVES), a partir de 31.08.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de agosto 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 1776/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, ANDRE SILVA DE ALCANTARA, para exercer o 

cargo em comissão “Secretário Legislativo’ Nível 01, do Gabinete do Vereador 

ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA (ALLAN POMBO), a partir de 

01.09.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1777/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

RESOLVE: 

 

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

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete da Vereadora BEATRIZ 

CAMINHA DOS SANTOS (BIA CAMINHA), a partir de 01.09.2021. 

 

NÍVEL 01 

EMANUELLE ARAUJO BORGES 

LEANDRO CESAR DINIZ SOEIRO 

LUANA CATANHEDE BEZERRA DA SILVA 

WESLLEN ADRIANAO LARANJEIRAS NONATO 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1778/2021, de 01 de setembro de 2021 

  

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, ABIANCY CARDOSO ROSA SALAME para 

exercer o cargo em comissão “Secretário Legislativo’ Nível 01, no Gabinete do 

Vereador EMERSON SAMPAIO, a partir de 01.09.2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro de 2021 

. 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

-------------------------------------- 
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ATO Nº 1779/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

RESOLVE: 

 

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

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo”, no Gabinete do Vereador FABIO 

SOUZA, a partir de 01.09.2021. 

 

NÍVEL 01 

JOSÉ LUCYCLELMO NEVES DOS SANTOS 

SIMONE SANTOS DE AMORIM 

TACIANE CAMILLY NASCIMENTO DA SILVA  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1780/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, DIOMAR DA SILVA BRITO, para exercer o cargo 

em comissão “Secretário Legislativo’ Nível 01, no Gabinete do Vereador GLEISSON 

SILVA, a partir de 01.09.2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1781/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

RESOLVE: 

 

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

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo”, no Gabinete do Vereador DAMIÃO 

VINICIUS SILVA RIBEIRO (GOLEIRO VINICIUS), a partir de 01.09.2021. 

 

NÍVEL 01 

JOSÉ CARLOS GONÇALVES JUNIOR 

NÍVEL 02 

GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA 

RITA BARBERY DE OLIVIERA TEIXEIRA 

THAIS DA SILVA CRUZ PAIVA 

NÍVEL 06 

LUIZ CARLOS CORDEIRO MIRANDA 

NÍVEL 08 

WALTER DE CRISTO MIRANDA 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1782/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

RESOLVE: 

 

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

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo”, no Gabinete do Vereador JOÃO 

COELHO, a partir de 01.09.2021. 

 

NÍVEL 01 

ELIENHE MONTEIRO LEAL 

MATEUS PINTO DOS SANTOS 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1783/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, PAULO BASTOS NEVES para exercer o cargo em 

comissão “Secretário Legislativo’ Nível 01, no Gabinete do Vereador GLEBSON 

CAVALCANTE DA SILVA (JUÁ BELÉM), a partir de 01.09.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1784/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, ANA CRISTINA DE MATOS MORAIS para 

exercer o cargo em comissão “Secretário Legislativo’ Nível 01, no Gabinete do 

Vereador LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR (LULU DAS 

COMUNIDADES), a partir de 01.09.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1785/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados para exercerem 
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cargos em comissão “Secretário Legislativo”, no Gabinete do Vereador MATHEUS 

CAVALCANTE, a partir de 01.09.2021. 

 

NÍVEL 01 

LUMA MOURA SANTOS SANTIAGO 

MATHEUS LUIZ SILVA DA CUNHA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1786/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, FERNANDO TRINDADE DA TRINDADE para 

exercer o cargo em comissão “Secretário Legislativo’ Nível 01, no Gabinete do 

Vereador MIGUEL RODRIGUES, a partir de 01.09.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1787/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

RESOLVE: 

 

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

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo”, no Gabinete do Vereador 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (NENÉM ALBUQUERQUE), a 

partir de 01.09.2021. 

 

NÍVEL 01 

ARTHUR TOSHIRO QUEIROZ UATANABE 

MARINES FERREIRA DA SILVA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1788/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, ELDER LUIS DOMONT COSTA para exercer o 

cargo em comissão “Secretário Legislativo’ Nível 01, no Gabinete do Vereador 

PABLO FARAH, a partir de 01.09.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1789/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

RESOLVE: 

 

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

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo”, no Gabinete do Vereador TÚLIO 

NEVES, a partir de 01.09.2021. 

 

NÍVEL 01 

CARLOS RENALT XAVIER GAVINHO 

JUAN PABLO BARROS PEREIRA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 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 1214/2021, de 01 de junho de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

 

CONSIDERANDO que ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias, 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA (GNM-

REF.A-P) Gratificação mensal no percentual de 40% (quarenta 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, a 

partir de 01.06.2021.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de junho 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 1215/2021, de 01 de junho de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

 

CONSIDERANDO que SERGIO AUGUSTO DE VASCONCELOS TITAN está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias, 

 

RESOLVE: 
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ATRIBUIR ao servidor SERGIO AUGUSTO DE VASCONCELOS TITAN 

(GNM-REF.A-P) Gratificação mensal no percentual de 40% (quarenta 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, a partir de 01.06.2021. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de junho 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 1216/2021, de 01 de junho de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

 

CONSIDERANDO que SUANNY HELENA GEMAQUE DE MORAES está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias, 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora SUANNY HELENA GEMAQUE DE MORAES 

(GNM-REF.A-P) Gratificação mensal no percentual de 100% (cem por cento), 

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

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

07.12.11, a partir de 01.06.2021. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de junho 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 1217/2021, de 01 de junho de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

 

CONSIDERANDO que YEDA LIGIA COELHO PICANÇO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias, 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora YEDA LIGIA COELHO PICANÇO) ocupante do 

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

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

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

Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de 01.06.2021. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de junho 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 1386/2021, de 01 de julho de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

 

CONSIDERANDO que BEATRIZ MESQUITA MOURA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias, 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora BEATRIZ MESQUITA MOURA ocupante do cargo 

em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 100% 

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

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

Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de 01.07.2021. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de julho 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 1387/2021, de 01 de julho de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

 

CONSIDERANDO que EBERLY CAROLINE AMORIM ARÁUJO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias, 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora EBERLY CAROLINE AMORIM ARÁUJO ocupante 

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

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

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

Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de 01.07.2021. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

 

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

 

  

 


