
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 31 de janeiro, 01, 02, 03 e 04 de fevereiro de 2022. ANO XXXIX Nº 1977 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 2279/2021, de 24 de novembro de 2021. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

AUTORIZAR, a Sra. Vereadora MARIA DAS NEVES OLIVIERA DA SILVA 

(DONA NEVES) a viajar para Brasília –DF, no período de 22 a 24 de novembro de 2021, 

para participar do evento PSD MULHER, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, nos termos do 

Art.3º da Resolução nº046/03, de 16.06.2003. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 24 de novembro 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 2293/2021, de 30 de novembro de 2021. 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE:  

 

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

20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, do Gabinete do Vereador TULIO NEVES, a partir de 31.11.2021.  

 

NÍVEL 01 

CARLOS HENRIQUE LEÃO MAIA 

RENATA NEVES FIGUEIREDO 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de novembro 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 2294/2021, de 30 de novembro de 2021.       

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

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

20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, do gabinete da Vereadora BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (BIA 

CAMINHA), a partir de 30.11.2021.  

 

NÍVEL 01 

CARLA CAROLINA TAVARES DE LIMA 

LEANDRO CESAR DINIZ SOEIRO 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de novembro 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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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 DEM/PATRIOTA/CIDADANIA    

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

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

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) 

 

BLOCO PSDB 

 MAURO CRISTIANO FREITAS (Mauro Freitas)  

 MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO (Moa Moraes) 

 

BANCADA PTB 

JOÃO PAULO ALBUQUERQUE COELHO (João Coelho) - Líder 

BANCADA PTC 

 LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR (Lulu das Comunidades)              

BANCADA SOLIDARIEDADE 

IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE (Igor Andrade)  
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ATO Nº 2165/2021, de 01 de novembro 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 

01.11.2021 a 30.11.2021, com retorno em 01.12.2021. 

 

Nome do servidor                           Cargo                      Lotação                    Exercício   
ANDREA TRINDADE MORAES ASL-SECRET LEGISLATIV G. V. JOSÉ MARIA DINELY 2020-2021 

CASSIO ALVES DA COSTA GAU-GRUPO AUXILIAR DICOS-DIV COM SOCIAL 2019-2020 

DEIVISON GONÇALVES PINHEIRO ASL-SECRET LEGISLATIV G.V. MAURO FREITAS 2020-2021 

FERNANDA ISADORA ALMEIDA CARDOSO ASL-SECRET LEGISLATIV G.V. BRENDA QUARESMA 2018-2019 

GEORGE SOUZA DE LIMA ASL-SECRET LEGISLATIV  G.V. BIECO 2019-2019 

JACENIRA FARIA DA IGREJA GNS-GRUPO N. SUPERIOR SERV.ASSIST MEDICA 2019-2020 

JOÃO PAULO DE SANTANA FIEL GAU-GRUPO AUXILIAR DEP. LEGISLATIVO 2020-2021 

JOSÉ MARIA LIMA DA SILVA ASL-SECRET LEGISLATIV G.V. IGOR ANDRADE 2020-2020 

JOSIELE BARBOSA DOS SANTOS ASL-SECRET LEGISLATIV G.V. GLEISSON OLIVEIRA 2020-2021 

JOSIELE PENICHE SODRE CGAB-COORD GABINETE G.V. EMERSON SAMPAIO 2019-2019 

LEANDRO RAMOS DE OLIVIERA NETO ASL-SECRET LEGISLATIV G.V. AMAURY FILHO  2019-2020 

LIDIVANE SILVA DA COSTA ASL-SECRET LEGISLATIV G.V.  EMERSON SAMPAIO 2020-2021 

MARCILENE PEREIRA PONTES ASL-SECRET LEGISLATIV G. V. EMERSON SAMPAIO 2019-2020 

PRISCILLA DE NAZARÉ PEDROSO MENDONÇA ASL-SECRET LEGISLATIV G.V. AMAURY FILHO 2020-2021 

ROSA FATIMA FERREIRA TEIXEIRA GAU-GRUPO AUXILIAR SRCD.SERV REGIS E CONT 2003-2004 

ROSANA DE FATIMA SANTOS SILVEIRA ASL-SECRET LEGISLATIV G. V. FABRICIO GAMA 2020-2021 

ROSANNE MESCOUTO DOS SANTOS GAU- GRUPO AUXILIAR DEP. LEGISLATIVO  2020-2021 

VALERIA VALERIO COUCEIRO GNM- GRUPO N. MÉDIO G. V. FABRICIO GAMA 2019-2020 

18 Servidores listados 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de novembro 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 2230/2021, de 03 de novembro 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 

03.11.2021 a 02.12.2021, com retorno em 03.12.2021. 

 

Nome do servidor                           Cargo                      Lotação                    Exercício   
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA MOURA  ASL-SECRET LEGISLATIV G. V. IGOR ANDRADE 2019-2020 

MARIA DE NAZARÉ ALVES BRONZE GNM – GRUPO N. MEDIO SECER-SERV CERIMONIAL 2020-2021 

02 Servidores listados 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de novembro 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 0201/2022, de 01 de fevereiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

RESOLVE: 

 

I - REVOGAR, a partir de 01.02.2022, o Ato nº 076/2021, de 04.01.2021, que 

constituiu a Comissão Permanente de Licitação deste Poder Legislativo Municipal. 

 

II – CONSTITUIR a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Câmara 

Municipal de Belém, integrada pelos servidores RODIMAR MANITO DOS 

SANTOS-GNM-A-P (PRESIDENTE E PREGOEIRO), JOSÉ GERALDO DE 

JESUS PAIXÃO-GNS-A-P (MEMBRO E PREGOEIRO), PAULO FREDERICO 

CARDOSO DE CASTRO LEÃO-GNS-A-P (MEMBRO) e MANOEL ESPIRITO 

SANTO MENEZES-GAU-A-P (MEMBRO), para ter a responsabilidade de exercer e 

praticar todos os atos administrativos concernentes às licitações promovidas por este 

Poder Legislativo Municipal até 31.12.2022, a contar da data da sua publicação do 

presente Ato, revoga-se as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

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

às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém - CMB no Distrito 

Administrativo de Outeiro, sob a presidência do vereador Zeca Pirão. Este realizou o 

registro nominal da presença dos vereadores. Em seguida, invocando as bênçãos de 

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

vereadores inscritos. Assumiu então a presidência o vereador Augusto Santos e usou 

da palavra o vereador Zeca Pirão. Após saudar todos os presentes, este expressou, em 

nome da CMB, a imensa satisfação por estar no Distrito de Outeiro. Confirmou a 

realização de sessões itinerantes em todos os distritos, bem como em todos os bairros 

de Belém. Lembrou as dificuldades enfrentadas por muitos munícipes para se 

dirigirem ao parlamento municipal e participar das sessões ordinárias, pois eram em 

sua maioria pessoas carentes. Com a realização das sessões itinerantes, avaliou, é 

possível levar a CMB para perto dessa população e assim colher suas reivindicações. 

Reconheceu a situação de abandono de Outeiro, afirmando ter chegado a hora de 

solucionar os diversos problemas enfrentados por seus habitantes. Informou sobre 

reunião que tivera com o governador Hélder Barbalho e alguns vereadores, quando se 

definiu um plano de ação em duas etapas. A primeira etapa visa à urbanização de 

quinze ruas de Outeiro e já estava em andamento, notificou. Na segunda etapa seria 

realizado um levantamento das vias que necessitavam de urbanização e o documento 

resultante seria encaminhado ao prefeito de Belém e ao governador do Pará para que 

fossem iniciadas as obras necessárias, complementou. Em relação ao transporte 

público em Caratateua, inteirou ter participado de reunião na sede da Prefeitura 

Municipal de Belém - PMB onde ficou definido o aumento da frota de ônibus na ilha 

em quase o dobro. Sobre o fornecimento de água, comunicou haver tratativas em 

andamento entre os vereadores de Belém e o presidente da Companhia de 

Saneamento do Pará - Cosanpa buscando uma solução para o problema da falta de 

água nas diversas localidades em Outeiro. Agradeceu a presença dos moradores do 

distrito e dos vereadores de Belém nesta sessão itinerante tão importante, informando 

que todos teriam a oportunidade de se manifestar por três minutos. Zeca do Barreiro, 

em nome do presidente Zeca Pirão, saudou a todos os vereadores e - em nome das 

vereadoras Dona Neves, Pastora Salete e Enfermeira Nazaré Lima - saudou a todas as 

mulheres presentes. Manifestou sua alegria com a decisão do presidente Zeca Pirão 

de trazer para os vereadores a responsabilidade de mudar a realidade dos moradores 

de Outeiro. Participou ter protocolado quatro requerimentos que diziam respeito ao 

turismo, à implantação de unidades da Estratégia Saúde da Família – ESF nas 

localidades de Água Boa e Brasília, à destinação de empregos públicos de Outeiro de 

forma prioritária aos seus moradores e à ampliação da cobertura da Atenção Básica. 

Mauro Freitas saudou o povo de Outeiro e - em nome de Samara, Dr. Dorivaldo, 

Júnior Portugal, Simone Amorim, Rubinho e Lene - saudou todos os moradores e 

lideranças presentes. Defendeu a realização das sessões itinerantes como um passo 

importante para que as pessoas pudessem ver de perto o funcionamento do 

parlamento municipal. Mencionou o trabalho intenso que vinha realizando em prol da 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes do distrito. Citou como exemplos o 

asfaltamento das estradas do Fama e Outeiro, a iluminação do Balneário Curuperé e 

da Comunidade Nilton Miranda, a implantação do Projeto Viver Bem, a vinda do 

banco Bradesco para Caratateua, dentre outras conquistas. Pediu união aos habitantes 

de Outeiro. Findo este pronunciamento, o presidente convidou o senhor Maikenn 

Emanoel Santos de Souza, administrador regional de Outeiro, para compor a Mesa. 

Em seguida, usou da palavra o vereador Goleiro Vinícius e saudou a todos os 

presentes. Externou sua alegria ao testemunhar a preocupação e o cuidado do 

vereador Zeca Pirão com as demandas da população de Outeiro. Disse esperar que as 

solicitações apresentadas nesta sessão fossem atendidas com a união entre os 

vereadores e povo do distrito, incluindo as necessidades dos jovens e das crianças. 

Matheus Cavalcante agradeceu a oportunidade de participar desta sessão itinerante. 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 
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Impresso: Setor de Imprensa Oficial – SIOF/CMB 
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Ressaltou a importância de tais sessões por aproximar a população do trabalho 

legislativo. Parabenizou o presidente Zeca Pirão por possibilitar aos vereadores 

prestar contas ao povo. Dentre todas as dificuldades enfrentadas pelos habitantes de 

Outeiro, considerou a má qualidade do transporte público como uma das mais 

degradantes. Registrou o empenho dos vereadores em trazer o desenvolvimento para 

o distrito. Dona Neves disse que sempre lutou por melhorias para o Bairro do Tapanã 

e para Outeiro e, bem antes de desta sessão, já intercedera junto ao governador e ao 

prefeito de Belém pelos habitantes de Caratateua. Relatou que, quando em visita à 

Administração Regional de Outeiro – AROUT, sempre fora muito bem recebida pelo 

administrador Maikenn Emanoel Santos de Souza. Findo este discurso, em 

decorrência de manifestações de alguns moradores de Outeiro em protesto contra 

Maikenn Emanoel Santos de Souza, o presidente Zeca Pirão informou que o 

administrador não tinha culpa da escassez dos recursos destinados ao distrito que 

impossibilitava o atendimento integral às demandas feitas ao AROUT. Declarou 

ainda que uma parte dos quase 500 milhões de reais disponíveis para investimentos 

em infraestrutura em Belém beneficiaria Outeiro e se, após o repasse dessas verbas, 

não fossem realizadas as obras necessárias de infraestrutura do distrito, a população 

teria todo direito de criticar o administrador Maikenn Emanoel Santos de Souza. Igor 

Andrade saudou os presentes e disse não ter dúvidas de que se concretizaria a 

esperança dos moradores e vereadores de construir um Outeiro melhor, apesar das 

necessidades muitas e dos recursos limitados. Notificou que solicitaria a construção 

de uma unidade da Estratégia Saúde da Família nas proximidades da sede da 

AROUT. Clamou pela união entre os habitantes de Outeiro e o poder público. Saudou 

seu amigo Matheus, pai da conselheira tutelar Rafaela Tavares, e parabenizou o 

vereador Zeca Pirão pela iniciativa de realizar as sessões itinerantes. Émerson 

Sampaio agradeceu os 74 votos recebidos em Outeiro, que possibilitaram sua 

reeleição. Apontou não possuir base política no distrito, mas apoiava em Caratateua o 

projeto social da Escola de Boxe Vilhena, localizado próximo ao Balneário Paraíso 

dos Reis. Colocou seu mandato à disposição dos moradores de Outeiro, destacando 

ser necessária maior articulação entre seus habitantes e os parlamentares municipais 

para garantir a destinação de parte dos quase 500 milhões de reais, disponíveis por 

meio de empréstimos para a realização de investimentos em infraestrutura em Belém. 

Parabenizou o vereador Zeca Pirão por trazer o parlamento para perto do povo. Juá 

Belém parabenizou o governador do estado pelas obras realizadas em Outeiro, 

recuperando e pavimentando vias. Referiu desenvolver um trabalho de combate ao 

abuso e exploração sexual infantil, trabalho esse que se estendia a Caratateua, 

realizado em parceria com as escolas. Externou preocupação com as dificuldades 

enfrentadas pelas crianças da ilha no trajeto de suas casas até a escola, percorrendo 

ruas esburacadas e repletas de lama. Tais entraves, ponderou, contribuíam para o 

aumento da evasão escolar. Comunicou que apresentaria diversos requerimentos 

solicitando melhorias nas vias e no transporte público, colocando-se à disposição do 

povo de Outeiro. Pablo Farah considerou esta sessão como uma oportunidade de 

repudiar os 35 anos de abandono de Outeiro. Pediu confiança no trabalho do prefeito 

Edmilson Rodrigues e do governado Hélder Barbalho. Declarou ter buscado junto ao 

deputado federal José Priante investimentos para melhorar a infraestrutura do distrito. 

Roni Gás agradeceu a Deus a oportunidade de estar presente em Caratateua colhendo 

de seus habitantes suas reivindicações. Em nome do vereador Zeca Pirão, saudou 

todos os parlamentares presentes e, em nome da vereadora Dona Neves, saudou as 

mulheres presentes. Estabeleceu que o objetivo desta sessão itinerante consistia em 

ouvir a população, conhecer suas necessidades e prioridades, para posteriormente 

cobrar do Poder Executivo a realização das obras necessárias. Colocou seu mandato a 

serviço do povo de Outeiro e parabenizou o governador Hélder Barbalho pela gestão. 

Fábio Souza, em nome do presidente Zeca Pirão e da enfermeira Nazaré Lima, 

saudou os presentes. Defendeu as manifestações populares ocorridas durante esta 

sessão por serem legitimamente democráticas. Pediu compreensão com relação à 

administração de Maikenn Emanoel Santos de Souza, que assumira o cargo havia 

pouco tempo. Todavia, postulou, se após o repasse da verba destinada ao Distrito de 

Outeiro (oriunda dos 500 milhões de reais disponíveis por meio de empréstimos para 

a realização de investimentos em infraestrutura em Belém) as obras necessárias não 

fossem realizadas, o administrador deveria ser severamente cobrado. Nazaré Lima, 

em nome do poeta Apolo Monteiro Barros (Apolo do Caratateua), saudou todos os 

presentes. Externou não haver necessidade de enumerar os problemas enfrentados 

pelos moradores de Caratateua, pois eles os conheciam. A melhoria do transporte 

deveria ser uma prioridade porque muitas vezes a precariedade do serviço beirava à 

desumanidade, opinou. Informou ter protocolado requerimentos solicitando o 

aumento da frota de ônibus, a disponibilização de uma frota fluvial e investimentos 

em saúde, saneamento e turismo na Ilha de Caratateua. José Dinelly pediu a bênção 

de Deus sobre todos os presentes. Parabenizou o presidente Zeca Pirão pela iniciativa 

de realizar esta sessão itinerante, desejando que, através dela, a esperança do povo de 

Outeiro se concretizasse. Alertou que esta sessão visava ajudar o povo de Outeiro e 

não servir de palco político, pedindo união aos participantes. Pastora Salete, em nome 

do vereador Zeca Pirão, saudou todos os presentes. Reconheceu o papel fundamental 

desempenhado pela servidora Ellen Farache (diretora do Departamento Legislativo da 

CMB). Agradeceu os 37 votos que recebeu em Outeiro e possibilitaram seu mandato, 

colocando-o à disposição dos habitantes do distrito. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar presente nesta sessão itinerante e poder ouvir o povo de 

Outeiro. Fernando Carneiro agradeceu o empenho do vereador Zeca Pirão na 

realização desta sessão. Lembrou ser de sua autoria o projeto de lei que viabilizou a 

realização das sessões itinerantes. Também recordou aos presentes que já estava em 

vigor a lei criando a Tribuna Livre, permitindo à população falar durante as sessões 

ordinárias da CMB, outro projeto de sua autoria. Denunciou a gestão municipal 

anterior como uma das culpadas pela situação de abandono de Outeiro. Cientificou 

ter protocolado requerimentos solicitando a construção de creches, melhoria no 

saneamento básico, pavimentação da rua principal do Fidélis, a pavimentação das 

ruas do Bairro Água Boa, a construção da orla de Outeiro, o asfaltamento da 

Passagem Nova República e a construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 

regional para atender as ilhas. Além disso, aditou, pediu melhorias no transporte 

público. Por fim, agradeceu à direção da Fundação Escola Bosque - Funbosque por 

ceder o espaço onde se realizava esta sessão. Amaury da APPD saudou todos os 

presentes, externando sua satisfação por participar desta sessão itinerante e trazer 

propostas para a melhoria da qualidade de vida do povo de Outeiro. Denunciou as 

péssimas condições do transporte público em Caratateua. Declarou que, embora não 

tivesse trazido torcida organizada para a sessão, trouxera consigo a coragem 

necessária para lutar pelo povo da localidade dentro da Câmara Municipal de Belém. 

Túlio Neves agradeceu ao presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, a realização 

desta importante sessão. Informou ter apresentado cinco requerimentos solicitando, 

entre outras coisas, a criação do pólo da Estratégia Saúde da Família no Bairro Água 

Boa, a disponibilização e renovação da frota de ônibus e a criação da creche de 

Educação Infantil do Outeiro. Saudou o professor Alikson Lopes e ressaltou que, uma 

vez eleito, o vereador tem o dever de trabalhar por todos os habitantes de Belém e 

não apenas por aqueles que o elegeram. Lívia Duarte saudou os presentes, sobretudo 

as mulheres. Propôs a presença de representantes dos órgãos da PMB nas sessões 

itinerantes. Sugeriu dar a fala também para as lideranças que não pertencem à base de 

nenhum vereador. Inteirou ter apresentado requerimentos solicitando a realização de 

duas audiências públicas: uma para tratar do transporte público e outra para tratar dos 

odores provenientes de curtumes, de fábricas e do lixo a céu aberto em Outeiro. 

Neném Albuquerque agradeceu a votação expressiva que teve em Outeiro, 

expressando sentir-se na obrigação de trabalhar pelo povo do distrito. Defendeu 

melhorias no transporte público e no turismo em Caratateua, em sua opinião, a ilha 

mais bela de Belém. Colocou-se à disposição dos moradores de Outeiro. O presidente 

Zeca Pirão fez depois o registro da presença da deputada federal Elcione Barbalho na 

sessão. Em seguida, usou da palavra o vereador Fabrício Gama e parabenizou o 

presidente Zeca Pirão por trazer para Outeiro uma sessão de tanta importância, 

demonstrando a responsabilidade da CMB perante a população. Defendeu serviços 

visando beneficiar a infraestrutura de Caratateua, pois só assim haveria geração de 

emprego e renda provenientes do turismo. Juntamente com o deputado federal José 

Priante e o governador do Estado, notificou, solicitara junto ao ministro da Defesa a 

instalação da 2ª Divisão da Esquadra da Marinha do Brasil dentro de Outeiro, o que 

traria recursos para o distrito bem como a geração de cerca de doze mil empregos. 

Lulu das Comunidades saudou os presentes, especialmente as lideranças comunitárias 

que lutam pra trazer benefícios para Outeiro. Pediu aos presentes aplauso ao trabalho 

desenvolvido pela deputada federal Elcione Barbalho. Cobrou do administrador 

regional de Outeiro, Maikenn Emanoel Santos de Souza, mais engajamento na busca 

de melhorias da infraestrutura e serviços da Ilha de Caratateua. Agradeceu ao 

governo estadual por se comprometer em ajudar o Distrito de Outeiro. Solicitou 

serviços nas ruas Rosa Maria, Guarujá, Monte Alegre e na Praça do Triângulo, que se 

encontravam abandonadas. Gleisson Silva saudou os presentes, em especial o 

administrador regional de Outeiro, Maikenn Emanoel Santos de Souza. Disse 

compreender as dificuldades enfrentadas por ele no momento tão difícil em que 

vivemos, julgando que, apesar disso, o administrador tinha uma atuação 

comprometida e responsável à frente da AROUT. Conhecendo as dificuldades da 

população no que se referia à saúde, à educação e ao saneamento básico, não viera 

vender sonhos que não podiam ser realizados, afiançou. Agradeceu a presença da 

deputada federal Elcione Barbalho. Allan Pombo saudou os presentes e externou sua 

alegria em participar desta sessão na Ilha de Caratateua. Cumprimentou o presidente 

Zeca Pirão, o administrador regional de Outeiro, Maikenn Emanoel Santos de Souza, 

e a direção da Escola Bosque. Defendeu o enfrentamento do problema de 

precariedade no transporte público. Atestou o compromisso do prefeito Edmilson 

Rodrigues em trazer melhorias para a qualidade de vida dos moradores de Outeiro. 

Bia Caminha saudou os presentes, em particular os servidores da CMB que 

contribuíram para a realização desta sessão. Saudou as comunidades de Brasília, 

Água Boa, São João do Outeiro, Itaiteua, Águas Cristalinas, Fama, Fidélis e Nova 

União. A primeira demanda que defendeu em plenário, como vereadora de Belém, foi 

a melhoria no serviço de transporte público em Outeiro, recordou. Salientou a 

importância da realização de sessões como esta, com participação popular cada vez 

maior. Agradeceu à Secretaria Municipal de Saneamento - Sesan por atender aos 

pedidos constantes nos requerimentos que apresentou. Reportou ter recebido de um 

morador de Caratateua a informação de que a CMB estivera na ilha pela última vez 

em 28 de abril de 1995. Por esse motivo, congratulou o parlamento municipal pela 

realização desta sessão itinerante. Anunciou que, neste mês de outubro, visitaria todas 

as escolas de Belém, fiscalizando e colhendo demandas, e iniciaria essa atividade 

indo às escolas municipais de Caratateua. John Wayne agradeceu os mais de 

quinhentos votos recebidos em Outeiro. Parabenizou o presidente Zeca Pirão pela 

realização desta sessão itinerante, trazendo o parlamento mais perto da população. 

Demonstrou preocupação com a infraestrutura de Caratateua, que no seu 

entendimento encontrava-se em situação precária. Externou, porém, a convicção de 

que, com a ajuda do governador, a realidade dos moradores mudaria para melhor. Em 

seguida, o presidente Zeca Pirão colocou em votação, em bloco e de forma simbólica, 

os requerimentos apresentados na sessão, sendo estes aprovados por unanimidade. 

Posteriormente, o presidente concedeu a palavra à deputada federal Elcione Barbalho. 

Esta externou emoção ao lembrar a época em que foi vereadora de Belém e afirmou 

desejar o melhor para Belém e para o Pará. Asseverou não medir sacrifícios na busca 

por essas melhorias, empenhando-se para que o governador Hélder Barbalho 

realizasse uma boa gestão. Da mesma forma que Hélder Barbalho trabalhava por 

Outeiro, também trabalhava pelo Pará, pois governava todo o estado, assegurou. 

Expressou estar presente nesta sessão para prestigiar o povo de Outeiro e avaliava a 

possibilidade de destinar um milhão de reais em emendas parlamentares para o 

distrito. Demonstrou confiança no trabalho do administrador regional de Outeiro, 

Maikenn Emanoel Santos de Souza. Por fim, agradeceu a oportunidade de estar 

presente nesta sessão. Na sequência, o presidente concedeu a palavra às lideranças 

inscritas. Discursou então o pastor Diniz Pereira e cumprimentou todos os presentes, 

expressando estar lisonjeado em poder participar desta sessão itinerante. Sobrelevou 

as necessidades dos moradores e trabalhadores de Outeiro, pais e mães de família, 

cobrando dos parlamentares a concretização das promessas feitas. Ressaltou que 

Outeiro faz parte de Belém e, por tal motivo, também merece cuidado e atenção por 

parte do poder público. Dr. Dorivaldo saudou a todos e agradeceu a oportunidade 

dada aos moradores de Outeiro de se expressarem. Mencionou o grupo Saúde Pará 

(fundado em 2019, em Outeiro) que, em parceria com o vereador Mauro Freitas, 

criou em 2021 o projeto Rastreamento de Câncer de Colo do Útero, com o objetivo 

de realizar até cinco mil diagnósticos preventivos e encaminhamentos médicos no 

espaço de dois anos. Aludiu ainda a outro projeto feito em parceria com o vereador 

Mauro Freitas visando à realização do 1º Congresso de Saúde da Ilha de Caratateua, 
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com a presença de médicos, biomédicos, odontólogos, dentre outros profissionais de 

saúde. Orlando da Silva Santos Júnior cumprimentou a Mesa, na pessoa do vereador 

Zeca Pirão, bem como os demais presentes. Externou o desejo antigo dos moradores 

de Outeiro em ver, após a integração da ponte Enéas Pinheiro, a realização de 

grandes projetos. Lamentou que tal desejo tivesse dado lugar à frustração, pois as 

políticas públicas não chegaram até o distrito. Enfatizou a necessidade urgente de 

aplicação de recursos públicos no transporte público, saúde e turismo. Por fim, pediu 

à Virgem de Nazaré sua bênção sobre todos os presentes. Antônio Paulo Assunção 

Oliveira agradeceu ao vereador Zeca Pirão, em nome da comunidade de Outeiro, a 

realização desta sessão. Solicitou aos vereadores a destinação de recursos voltados 

para o saneamento básico do distrito. Raimundo Barbosa, em nome da comunidade 

de Caratateua, agradeceu à vereadora Dona Neves que, por meio do seu mandato 

comunitário, atendia às demandas dos moradores. Lembrou aos presentes que as 

mazelas de Caratateua já são conhecidas de longa data. Defendeu investimentos no 

turismo da localidade, pois isso possibilitaria investimentos em outras áreas, tais 

como saneamento, educação, saúde e comércio. Alexandro Josué da Conceição 

saudou a Mesa, na pessoa do vereador Augusto Santos. Convidou os vereadores para 

experimentar pelo menos uma vez o transporte público, às cinco horas da manhã de 

uma segunda-feira, para sentirem a humilhação sofrida pelos moradores de Outeiro 

quando necessitam se locomover. Solicitou aos parlamentares a cobrança de 

informações junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – 

TCM/PA sobre a demora para a abertura da licitação relativa ao transporte público. 

Requisitou a destinação de recursos, dentro do Plano Plurianual - PPA, à AROUT, 

dando assim a ela plenas condições de pôr em prática projetos importantes para o 

distrito. Agradeceu ao vereador Juá Belém por auxiliar, sempre que necessário, o 

trabalho dos conselheiros tutelares da Ilha de Caratateua. Findo este pronunciamento, 

o presidente Zeca Pirão informou ter conhecimento das dificuldades enfrentadas pela 

população de Outeiro diariamente no transporte público e que o objetivo desta sessão 

é receber pessoalmente da população suas demandas para assim elaborar estratégias 

para solucionar cada problema. Simone Amorim agradeceu ao vereador Fábio Souza 

por abrir as portas de seu mandato ao Distrito de Outeiro. Dirigindo-se aos 

parlamentares, cobrou um posicionamento no que se referia à entrega da merenda 

escolar. Segundo informou, após dez meses do início da atual gestão municipal, 

apenas um kit de merenda escolar fora entregue. Professor Carlos Souza agradeceu a 

presença de todos e parabenizou a iniciativa do vereador Zeca Pirão em propor esta 

sessão itinerante. Também agradeceu ao governador Hélder Barbalho por beneficiar a 

Ilha de Caratateua com a realização de obras de saneamento básico. Saudou 

especialmente os vereadores Igor Andrade, Zeca do Barreiro, Fabrício Gama e Mauro 

Freitas por estarem sempre presentes na ilha. Pediu união aos moradores de Outeiro. 

Matheus Teixeira parabenizou o vereador Zeca Pirão pela iniciativa acertada de 

realizar esta sessão itinerante. Pediu a união de todos, independentemente de filiação 

partidária, pois estava em jogo o destino de Outeiro. Agradeceu ao governador 

Hélder Barbalho a boa atuação, destacando ter visto pela primeira vez a 

pavimentação de mais de catorze ruas em Caratateua. Também agradeceu ao vereador 

Igor Andrade o empenho em trazer o Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP 

para a ilha. Eliana Guedes agradeceu aos vereadores pela disponibilidade em ouvir 

comunidade de Outeiro. Pediu a atenção dos parlamentares para as dificuldades 

enfrentadas pelos portadores de dificuldades de locomoção no Bairro do Barro 

Branco. Solicitou a melhoria do transporte público na ilha. Gracieth Nascimento 

saudou os presentes, especialmente os vereadores Miguel Rodrigues e Fernando 

Carneiro, e reafirmou a urgência de investimento no transporte público em Outeiro. 

Rosilda Santana saudou os presentes, na pessoa da vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima. Como moradora do Bairro Água Boa, denunciou o descaso com relação à 

coleta de lixo e pavimentação das ruas. Informou existir em Água Boa um projeto 

chamado Rua Ecológica, com o objetivo de conscientizar a população sobre a 

importância da separação seletiva do lixo em suas residências. O lixo coletado é 

remanejado para a cooperativa de coleta seletiva COCADOUT. Denise Amorim, 

após cumprimentar todos os presentes, cobrou investimento no saneamento básico na 

Ilha de Caratateua. Pediu ao administrador regional de Outeiro, Maikenn Emanoel 

Santos de Souza, que recebesse a população, cobrando dele respostas aos ofícios 

encaminhados à AROUT havia quatro meses. Manifestou entender que a verba 

destinada à AROUT é escassa, ponderando, entretanto, ser também pouco o que a 

população de Outeiro pede. Parabenizou o governado Hélder Barbalho por trazer a 

Caratateua o programa "Asfalto para todo o Pará". Agradeceu também ao deputado 

estadual Nilton Neves a atuação em prol do Distrito de Outeiro. Ciane Trindade 

agradeceu a oportunidade de reivindicar seus direitos básicos, saudando os 

vereadores Lívia Duarte e Fernando Carneiro. Francisca Amorim parabenizou o 

vereador Zeca Pirão por trazer a CMB para a Ilha de Caratateua. Criticou o fato de 

alguns políticos procurarem os moradores de Outeiro somente no período eleitoral e, 

depois de eleitos, esquecerem as promessas feitas. Pontuou que não adiantava cobrar 

o administrador Maikenn Emanoel Santos de Souza se não havia recursos para a 

realização de certas obras. Por fim, saudou os moradores da Rua das Mangueiras. 

Professor José Maria cumprimentou a Mesa, na pessoa do vereador Zeca Pirão. 

Sensível às necessidades de Outeiro, relatou que, após conversar com o vereador 

Gleisson e com outras lideranças da localidade, concluiu ser necessário aumentar o 

orçamento anual do distrito. Solicitou empenho por parte dos parlamentares na 

aprovação desse aumento. Clodivaldo Ribeiro agradeceu a Deus a oportunidade de se 

manifestar nesta sessão. Assinalou as dificuldades enfrentadas pelos moradores do 

Barro Branco quando precisavam de atendimento ambulatorial. Pediu 

encarecidamente aos parlamentares que olhassem com carinho para as necessidades 

da população de Outeiro. José Augusto, após saudar os presentes, criticou a pouca 

atenção dada pela plateia aos moradores de Outeiro quando fizeram uso da palavra, o 

que não ocorreu quando os parlamentares discursavam. Fez notar o esvaziamento da 

sessão durante a fala dos moradores. Ressaltou a importância desta sessão para que os 

moradores de Caratateua pudessem reivindicar o acesso aos seus direitos mais 

básicos. Laurene Ataíde saudou a Mesa, na pessoa dos vereadores Amaury da APPD 

e Bia Caminha. Enalteceu o gigantesco potencial turístico da Ilha de Caratateua, 

apesar disso ainda esquecida pelo poder público. Defendeu a construção da orla de 

Caratateua, mencionando a verba destinada à edificação de oitocentos metros de 

muro de arrimo, encaminhada pelo senador Paulo Rocha por meio de emenda 

parlamentar. Lamentou que o projeto do muro de arrimo não tivesse sido realizado na 

gestão municipal anterior. Usou depois da palavra a liderança da comunidade de 

Santa Luzia e saudou os demais participantes. Confessou ser difícil acreditar em 

alguns parlamentares quando afirmavam conhecer os problemas enfrentados pela 

população ao utilizar o transporte público, uma vez que viviam em outra realidade, 

dentro de seus carros com ar condicionado. Agradeceu o trabalho incansável 

desenvolvido pelo vereador Neném Albuquerque na comunidade Santa Luzia. 

Alcilene Batista destacou a importância da iniciativa da CMB de ir até a população. 

Pediu aos parlamentares a solução para o problema da falta de água potável na 

comunidade Fidélis. Júnior Portugal criticou a fala de alguns vereadores que se 

diziam conhecedores das dificuldades dos habitantes de Outeiro, mas na verdade 

nada sabiam. Chamou a atenção dos parlamentares, principalmente dos reeleitos, para 

que não se comportassem como aqueles vereadores que nada fizeram pelo distrito. 

Lamentou que os vereadores tivessem mais tempo para falar do que os moradores, 

esperando, porém, que as falas dos parlamentares resultassem em medidas efetivas. 

Por fim, parabenizou as lideranças de Outeiro. Jorginho Raad agradeceu a Deus pela 

oportunidade de se expressar. Lamentou o fato de algumas lideranças terem se 

ausentado da sessão após discursarem. Agradeceu ao governo do estado por 

possibilitar a realização de obras de pavimentação das ruas de Caratateua. Reinaldo 

Correa agradeceu ao vereador Zeca Pirão e aos demais vereadores por trazer o Poder 

Legislativo até Outeiro. Considerou tal iniciativa de grande importância, uma vez que 

não era possível para os moradores do distrito participar das sessões na sede da CMB, 

tendo esperança de que as demandas trazidas fossem atendidas. Denunciou a situação 

caótica em que se encontrava a educação pública municipal referente ao Ensino 

Fundamental em Caratateua. Creuza Freire como liderança do Bairro da Brasília 

manifestou sua emoção com a presença dos vereadores em Outeiro. Defendeu a 

viabilidade da construção da orla de Caratateua. Solicitou aos vereadores que 

respondessem de forma digna às demandas dos moradores de Outeiro, que padeciam 

com a escassez dos serviços básicos. Adriana dos Santos agradeceu a presença dos 

vereadores na ilha. Como moradora de Outeiro havia mais de 30 anos, pediu 

empenho aos vereadores na elaboração de emendas parlamentares destinando 

recursos para realização da obras de que tanto dependiam os moradores do distrito. 

Posteriormente, o vereador Émerson Sampaio pediu a palavra e declarou ter 

comparecido à sessão para debater temas importantes para os moradores de Outeiro. 

Não aceitava ser rotulado demagogo, pois sabia como fora construído seu mandato de 

vereador. Disse estar na CMB representado o povo de Belém e por tal motivo exigia 

respeito, assim como respeitava a todos. Findo este discurso, o presidente Zeca Pirão 

expôs que a sessão fora realizada para recolher as demandas dos moradores de 

Outeiro e não para que os vereadores fossem desrespeitados. Ajuizou, porém, que a 

rispidez expressa por algumas lideranças presentes na sessão era fruto do 

desconhecimento acerca do funcionamento do Poder Legislativo. Em seguida, o 

presidente encerrou a sessão, às onze horas e cinquenta e cinco minutos, convidando 

os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 04/10/2021 em horário 

regimental. Justificaram suas ausências os vereadores Josias Higino, Miguel 

Rodrigues, Blenda Quaresma, Altair Brandão e João Coelho. Estiveram presentes os 

vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante e Pastora Salete, pelo bloco DEM - 

Patriota - Cidadania; Émerson Sampaio, Renan Normando, Túlio Neves e Roni Gás, 

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

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

do Republicanos; Fernando  Carneiro, Lívia Duarte e Enfermeira Nazaré Lima, pela 

bancada do PSOL; Bieco e Pablo Farah, pela bancada do PL; Fábio Souza e Gleisson 

pela bancada do PSB; Mauro Freitas e Moa Moraes, pela bancada do PSDB; Bia 

Caminha e Amaury da APPD, pela bancada do PT; Allan Pombo, pela bancada do 

PDT; Dinelly, pela Bancada do PSC; Dona Neves, pela bancada do PSD; Lulu das 

Comunidades, pela bancada do PTC; Igor Andrade, pela bancada do Solidariedade; 

Zeca do Barreiro, pela bancada do Avante. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente 

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

de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 28 

de setembro de 2021.      
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

No oitavo dia do mês de novembro 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. Iniciado o 

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Amaury da APPD 

referiu ser esta uma data especial, pois se comemorava a libertação do ex-presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, injustamente aprisionado. Criticou a ação de parte do 

Ministério Público, que agiu para a condenação de Lula e lutava para manter-se como 

um quarto poder na República, tendo contribuído para o caos que vivenciamos 

atualmente no país. Recordou sua trajetória política, iniciada no movimento 

estudantil na universidade e aprofundada no movimento em defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência. Expressou ter orgulho de fazer parte de apenas um partido, 

o PT, desde o início de sua vida política, apesar de discordar de algumas propostas. 

Assim agia, explicou, por avaliar que a transformação social somente se dá pela 

participação nos debates e na construção daquilo em que se acredita. Aludiu depois à 

discriminação sofrida por uma criança autista na Academia de Karatê Paulo Afonso, 

em Ananindeua. A criança de 06 anos foi impedida de continuar a participar das aulas 

devido à deficiência que apresentava, relatou, exigindo-se que modificasse seu 
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comportamento para ser readmitida. Deixou seu repúdio e o repúdio do movimento 

das pessoas com deficiência a essa atitude discriminatória. Lembrou que a 

Associação Paraense das Pessoas com Deficiência completaria 40 anos de luta pelos 

direitos desse segmento. Josias Higino pediu ao vereador Amaury da APPD que 

continuasse a defender os direitos das pessoas com deficiência, o que ele fazia com 

muito empenho e dignidade. Opinou, porém, não ser correto festejar a libertação de 

Lula, pois o ex-presidente deveria continuar preso. Renegou as pesquisas que 

apontavam Lula como líder isolado nas intenções de voto para presidente da 

República, acusando-o de destruir o Brasil e tentar destruir a família tradicional. 

Elogiou depois o trabalho desenvolvido pelo presidente da Companhia de Habitação 

do Estado do Pará - Cohab, ex-vereador e ex-presidente desta Casa, Orlando Reis, 

que ouve as comunidades, dialoga e, na medida do possível, atende às demandas da 

população paraense. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Findo 

este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima. Igor Andrade saudou a categoria dos mototaxistas, cujas lideranças estavam 

presentes nesta sessão. No dia anterior fora comemorado o Dia do Radialista, atentou, 

saudando a todos os radialistas que levavam informações confiáveis à população, de 

forma instantânea e eficaz, com muita responsabilidade. Manifestou a certeza de que 

o rádio, apesar do advento das mídias digitais, mantinha a sua força e importância, 

atingindo localidades onde não havia o sinal de internet, lugares distantes em que as 

pessoas, com um simples radinho de pilha, recebiam as notícias. Na semana anterior, 

reportou, visitara por dois dias consecutivos a obra de macrodrenagem do Canal do 

Tucunduba, abrangendo os bairros do Guamá, Canudos, Marco e Terra Firme, áreas 

de atuação de vários vereadores desta Casa. Parabenizou o governo estadual e a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - Sedop pela 

atuação neste empreendimento. Todas as vezes que visitava aquela obra, afirmou, 

voltava convicto da seriedade e da responsabilidade do governador Hélder Barbalho 

na condução desses trabalhos, empenhando-se em acelerar a conclusão deles e mudar 

a realidade das pessoas, que viviam anteriormente em condições subumanas. A 

mínima chuva provocava o alagamento daquelas regiões, recordou, mas agora a obra 

já avançara, estando em grande parte concluída até a Travessa Vileta. Havia a 

expectativa, indicou, de entregá-la à população no próximo aniversário de Belém, 12 

de janeiro, com a participação do governador Hélder Barbalho e do prefeito Edmilson 

Rodrigues. Em 2018, memorou, a vinte dias da eleição, o então candidato ao governo 

do estado Hélder Barbalho assinou um protocolo de intenções comprometendo-se a 

priorizar a macrodrenagem do Canal do Tucunduba. Atualmente, com a obra 

avançando, quando chove naquelas áreas não alaga ou alaga muito pouco, secando 

rapidamente, pontuou. Antigamente, lembrou, após uma chuva forte, a água 

demorava três ou até quatro dias para secar. Louvou a união entre a Prefeitura 

Municipal de Belém - PMB e o governo estadual por levar a um processo constante 

de crescimento e desenvolvimento urbano na Bacia do Tucunduba – o governo do 

estado faz a obra e a Prefeitura cuida da limpeza pública e provê iluminação. 

Anunciou que a Sedop estenderia a obra, inicialmente prevista para finalizar na 

Travessa Vileta, até a Travessa Timbó, fazendo a conexão do Canal da Timbó, que 

não tem saída, com o Canal da União. Desde seu primeiro mandato como vereador, 

testificou, sempre lutou por essas melhorias e ficava muito feliz porque esse 

empreendimento efetivamente eliminaria os alagamentos naquela região. A seu 

pedido, acrescentou, seria também construída uma quadra poliesportiva coberta na 

Rua Jabatiteua com o Canal do Tucunduba, onde poderiam ser desenvolvidas 

atividades com jovens, crianças e idosos. Encerrado o Horário do Expediente, 

iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do PSOL, Lívia Duarte lamentou a 

morte da cantora Marília Mendonça, apontando que a música popular brasileira 

perdeu muito com sua partida precoce. Julgou que o obituário dela publicado no 

jornal Folha de São Paulo, ao tecer críticas aos seus atributos vocais e à sua aparência 

física, constitui uma demarcação do que é uma sociedade machista, pois revela o 

patriarcalismo de quem se situa em uma posição de superioridade e se permite dizer o 

que o outro é ou não é. Referiu-se depois à Conferência das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (COP 26), realizada atualmente em Glasgow, Escócia, com a 

participação de quase 200 países em busca de ações efetivas para frear as mudanças 

climáticas e salvar o planeta. Não se trata apenas de cuidar dos elementos naturais, 

mas também de salvar as comunidades tradicionais, ponderou. Informou ter 

protocolado, neste dia, um projeto de lei modificando o projeto do ex-vereador 

Marquinhos, de 2010, versando sobre o exercício da profissão de mototaxista em 

nosso município. Esta Casa precisa comprometer-se com essa categoria, muito 

numerosa em nossa cidade, abordando demandas simples como a legalização usando 

motocicletas pertencentes a terceiros e a não obrigatoriedade do seguro, sugeriu. Fez 

menção à audiência pública realizada por iniciativa do vereador Zeca Pirão sobre o 

tema, dizendo esperar que o projeto citado anteriormente fosse subscrito pelos demais 

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

discorreu ser necessário abandonar os extremismos políticos e buscar um ponto de 

equilíbrio em nosso país. Considerou um retrocesso o retorno do PT ao poder e um 

desastre o governo de Jair Bolsonaro. Defendeu a adoção de uma terceira via, um 

nome que unificasse a nação. Urge pensar no futuro do Brasil, um futuro promissor 

com um país que fale a mesma língua e caminhe na mesma direção, conjecturou. O 

extremismo de esquerda ou de direita tem sido prejudicial à economia e à sociedade 

brasileira, externou. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Gleisson Silva e 

Fernando Carneiro. Findo este pronunciamento, o vereador Bieco assumiu a 

presidência da Mesa. Pelo PSC, José Dinelly aludiu ao projeto de sua autoria, em 

pauta nesta sessão, estabelecendo a obrigatoriedade da presença de um intérprete da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) em todas as agências bancárias do município de 

Belém, no horário de atendimento ao público, ou de sistema que integre e supra essa 

função. Sendo funcionário da Caixa Econômica Federal – CEF havia mais de trinta 

anos, revelou, sentia todos os dias a dificuldade no atendimento às pessoas portadoras 

de deficiência auditiva. As agências bancárias precisam se atualizar para garantir um 

melhor atendimento aos deficientes auditivos, pois, devido ao desconhecimento de 

Libras, eles são atendidos através de mímicas, indicou. A Rodovia Arthur Bernardes, 

advertiu depois, estava sendo chamada Rodovia da Morte devido ao grande número 

de acidentes com vítimas fatais que ali estavam ocorrendo. No final de semana 

anterior, inteirou, duas pessoas faleceram em um sinistro envolvendo carro e 

motocicleta. Desaprovou a conduta de alguns motoristas de ônibus, pois são mal 

educados e agem de forma irresponsável, deixando de parar nos pontos estabelecidos 

e fazendo-o algumas vezes no meio da rua, prejudicando o fluxo do trânsito e 

colocando em risco os passageiros. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – 

Cidadania, Matheus Cavalcante aludiu à presença na galeria dos representantes dos 

mototaxistas, que vinham a esta Casa em busca de apoio para legalizar sua atividade 

em nosso município. Criticou depois a gestão do secretário municipal de Saúde, 

Maurício Cezar Soares Bezerra, denunciando a falta de medicamentos nas Unidades 

de Pronto Atendimento do Distrito de Icoaraci e do Bairro da Sacramenta, as únicas 

geridas pela PMB. Noticiou, em seguida, a paralisação dos servidores do Hospital e 

Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM da Travessa 14 de Março), ocorrida 

na sexta-feira anterior. O protesto foi motivado pelo corte de uma bonificação paga 

aos funcionários, havendo, além disso, aumento da jornada de trabalho e aumento do 

desconto previdenciário notificou. Classificou o fato como uma subvalorização do 

servidor e uma incoerência da PMB, pois a atual gestão municipal prega a 

valorização do Sistema Único de Saúde – SUS. Pela liderança da Oposição, Josias 

Higino manifestou preocupação com a chegada do próximo inverno amazônico. 

Reconheceu que áreas da Bacia do Tucunduba estavam mais acessíveis e não 

alagavam como antigamente devido ao avanço da macrodrenagem daquela região. 

Entretanto, os alagamentos aconteciam na Passagem Caraparú, no Bairro do Guamá. 

O canal que drena aquela via é largo, mas sofre um estreitamento ao chegar ao Canal 

do Tucunduba, descreveu. Nesse trecho, continuou, o entulho jogado impede a 

passagem da água e, assim, qualquer chuva torna a região intransitável, incluindo a 

Rua Augusto Correa, a Passagem Jolie, a Passagem Adriano, a Passagem Rossi, a 

Passagem Delmiro e a Passagem Bom Sossego. Pediu ajuda a seus pares, 

especialmente aos vereadores que moram no Bairro do Guamá, para solucionar o 

problema antes da chegada da temporada de chuvas mais fortes. Aventou a 

possibilidade de marcar uma audiência com o titular da Sedop para discutir o assunto, 

uma vez que se tratava de obra sob a incumbência do governo estadual. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Roni Gás. Pela liderança do PT, Bia Caminha reportou-se 

aos dois anos, completados nesta data, da libertação do ex-presidente Lula. Foram 

580 dias de encarceramento injusto, promovido por parte do Ministério Público em 

conluio com o ex-juiz Sérgio Moro, afirmou. Atuando de forma combinada, 

corromperam a Justiça brasileira para incriminar uma pessoa sem provas, acusou, 

sem direito a um julgamento justo. O fato de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol 

declararem a intenção de concorrer nas próximas eleições, filiando-se a partidos 

políticos, mostra que, em verdade, o processo contra Lula tinha motivações políticas, 

argumentou. Responsabilizou-os pela situação difícil em que o país se encontra 

atualmente, citando a extinção do Programa Bolsa Família, que tirou milhões de 

brasileiros da extrema pobreza. O retorno de Lula ao cenário político representa a 

volta da democracia e da esperança ao povo brasileiro de sonhar com um futuro 

melhor, declarou. Disse ter muito orgulho de fazer parte do PT e considerava o 

partido um instrumento para mudar o país, tendo, por isso, concorrido às eleições e 

chegado a esta Casa. 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 do vereador Allan 

Pombo solicitando a realização de uma sessão especial para discutir o primeiro 

emprego e a Lei do Jovem Aprendiz (Lei Federal nº 10097/2000). Posto em votação, 

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

Fez-se posteriormente a leitura e votação do requerimento do vereador Mauro Freitas 

solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 08 a 10 de novembro de 

2021, sendo este aprovado por unanimidade em votação simbólica. Foi feita em 

seguida a leitura e votação do requerimento do vereador Neném Albuquerque 

solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 08 a 10 de novembro de 

2021, sendo também aprovado por unanimidade em votação simbólica. Procedeu-se 

depois à leitura e votação do requerimento do vereador Allan Pombo solicitando dois 

dias de licença parlamentar, no período de 09 a 10 de novembro de 2021, sendo este 

aprovado por unanimidade em votação simbólica. Passou-se em seguida à leitura e 

votação do requerimento do vereador Matheus Cavalcante solicitando um dia de 

licença parlamentar, em 09 de novembro de 2021, sendo também aprovado por 

unanimidade em votação simbólica. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento 

do vereador Miguel Rodrigues solicitando a convocação a este parlamento da 

secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, para prestar esclarecimentos 

quanto às ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan para 

o município de Belém. Fizeram encaminhamentos os vereadores Miguel Rodrigues, 

Zeca Pirão, Enfermeira Nazaré Lima, Fábio Souza, Josias Higino (com aparte do 

vereador Miguel Rodrigues), Pablo Farah, Dona Neves e Bia Caminha, 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. Retomou-se, em seguida, a discussão única e 

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

da utilização de critérios discriminatórios nas seleções culturais promovidas pelo 

município de Belém”, constante no Processo nº 087/2021, de autoria do vereador 

Fernando Carneiro. Na discussão, pronunciaram-se os vereadores Allan Pombo (com 

apartes dos vereadores Fernando Carneiro e Pablo Farah), Émerson Sampaio (com 

apartes dos vereadores Allan Pombo, Miguel Rodrigues, Fernando Carneiro e Fábio 

Souza) e Juá Belém. O vereador Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem 

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

esta solicitação foi aprovada pela plenária. Fez-se posteriormente a leitura do projeto 

e da emenda supressiva feita a este pelo vereador Fernando Carneiro. Postos em 

votação, os artigos do projeto e a emenda foram aprovados, em bloco, com vinte e 

dois votos favoráveis, um voto contrário e oito abstenções. O presidente declarou 

então aprovado o projeto de lei que “Dispõe sobre a proibição da utilização de 

critérios discriminatórios nas seleções culturais promovidas pelo município de 

Belém”, constante no Processo nº 087/2021. Justificaram seus votos os vereadores 

Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima. Passou-se depois à segunda discussão 

e votação do 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. Postos em votação, os artigos do projeto foram 

aprovados por unanimidade, com trinta e um votos favoráveis. O presidente declarou 
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então aprovado em segundo turno 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. Em seguida, o presidente Bieco encerrou a sessão, às onze 

horas e vinte e quatro minutos. Estava licenciado o vereador Neném Albuquerque. 

Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão e Lulu das Comunidades. 

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

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

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

Podemos – Pros; Zeca Pirão, Blenda Quaresma e John Wayne, 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; 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 08 de novembro de 2021.      

 

 BIECO 

Presidente 

      ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

                 1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

 

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

 

 ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA. 

No nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove 

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

Amaury da APPD. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 

suas presenças no painel eletrônico. Em seguida, o presidente abriu a sessão. Iniciado 

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

Nazaré Lima expressou ser um grande prazer ter novamente a presença da população 

na galeria anexa ao Salão Plenário. Deu boas vindas a um grupo de estudantes da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Pará – UFPA, que veio 

acompanhar a sessão para entender melhor o funcionamento desta Casa. Lamentou o 

falecimento da cantora Marília Mendonça, comentando que ela tinha grande 

influência em nossa sociedade - sendo muito popular - e quebrou os padrões de 

beleza impostos pela mídia nacional e internacional. Repudiou um artigo do colunista 

Gustavo Alonso, publicado no jornal Folha de São Paulo, considerando que ele 

deixou de dar destaque às qualidades de Marília Mendonça e não teve a empatia 

necessária em um momento delicado. Para muitos intelectuais brasileiros ela era uma 

desconhecida, ajuizou, mas para a maioria do povo suas canções tocavam nas 

questões que atingem a todos no dia-a-dia. Mudar a cultura de beleza é extremamente 

desafiador, pois o preconceito é um alimento para a indústria fonográfica e para a 

mídia, que insistem em apostar em um padrão de beleza europeu, pautado na magreza 

e na branquitude, ponderou. Esquecem assim que temos nossas peculiaridades, que 

nossa sociedade é plural e devemos ser inclusivos, acentuou, porque somos vários e 

diversos neste país miscigenado. Tal mudança, postulou, deve começar em nossas 

casas, nas escolas e também deve ocorrer neste parlamento, que precisa representar a 

todos e todas. Observou depois que as longas filas formadas em frente aos Centros de 

Referência e Assistência Social – Cras decorriam da extinção do programa Bolsa 

Família. As famílias receavam não serem incluídas como beneficiárias do programa 

substituto, o Auxílio Brasil, e corriam às unidades do Cras. Após dezoito anos, 

historiou, chegara ao fim o Bolsa Família, um programa que, apesar dos 

posicionamentos contrários, beneficiou 22 milhões de famílias, tirando-as da linha da 

pobreza. Beneficiou, em verdade, a todos, apontou, pois não somos uma ilha e a fome 

do outro pode vir a nos atingir em algum momento, através da violência, da 

insegurança alimentar e da insegurança civil. O programa Bolsa Família foi uma 

iniciativa que privilegiou as mulheres, visto que elas recebiam o dinheiro, dando-lhes 

autonomia, reputou, destacando que o benefício retornava à sociedade porque 

permitia a movimentação da economia. O programa substituto, o Auxílio Brasil, não 

tem dotação orçamentária, possui regras muito distintas e, infelizmente, muito 

indefinidas, pontuou. É necessário um projeto para superação das desigualdades em 

um país que foi construído a partir delas, lucubrou, deixando para negros e negras as 

profissões subalternas e os piores indicadores sociais. Parabenizou, por fim, o 

vereador Goleiro Vinícius pela passagem de seu aniversário. Em aparte, 

manifestaram-se as vereadoras Lívia Duarte e Dona Neves. Roni Gás clamou ao 

prefeito Edilson Rodrigues pela realização de serviços emergenciais para sanar ou 

reduzir o sofrimento das pessoas que têm suas casas alagadas nas regiões periféricas 

da Avenida Augusto Montenegro, nos bairros da Cabanagem, Parque Verde e Tapanã 

e no Conjunto Sideral. Explicitou precisar de uma resposta da Prefeitura Municipal 

de Belém – PMB através da Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan sobre o que 

seria feito a respeito, pois acompanhava diuturnamente os problemas enfrentados pela 

população dessas áreas. Embora não fosse engenheiro, atestou, constatara que com 

uma simples limpeza, utilizando máquinas pesadas para retirar o entulho e a areia que 

assoreavam os canais que drenavam essas regiões, já haveria bons resultados. No dia 

anterior, relatou, houve mais uma tarde de terror no Bairro da Cabanagem e também 

recebeu pedidos de ajuda de moradores de outras localidades. Não conseguia 

entender a demora do poder público municipal em socorrer essas populações, 

confessou, e precisava ver uma demonstração de boa vontade da PMB em atenção a 

essas demandas. É preciso iniciar a execução de obras de drenagem dos canais do 

Ariri e do Mata Fome, que cortam o Bairro da Cabanagem e uma parte do Conjunto 

Sideral, alertou, pois a população não suportava mais esperar. No projeto do Plano 

Plurianual – PPA, notificou, o Canal do Ariri figurava como ainda em estudo para 

futuras obras e o Canal do Mata Fome já constava como em execução, mas pelo 

menos os dois deveriam receber obras, pois a população precisava que assim fosse. 

Pediu o apoio dos demais parlamentares a essa causa. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Igor Andrade. Fábio Souza reportou-se também aos problemas associados 

às bacias hidrográficas de Belém, que são catorze no total. Setenta por cento da área 

urbana de nosso município é formada por ocupações irregulares e o território 

continental está em média quatro metros abaixo do nível do mar, frisou. Em 

consequência, continuou, há áreas submetidas a constantes alagamentos e áreas onde 

ocorrem alagamentos intermitentes. Desse modo, avaliou, para solucionar o problema 

seria necessário formar uma força tarefa envolvendo o município, o estado e a União. 

Destacou o prejuízo sofrido anualmente pelas famílias atingidas, que perdem seus 

móveis, utensílios e até a vida com as enchentes. Há efeitos colaterais graves à saúde, 

ocorrendo inúmeros casos de dengue, leptospirose e outras doenças, acrescentou. A 

cidade tem um plano municipal de saneamento básico que é considerado um dos 

melhores do Brasil, mas ainda não foi posto em prática, e a grande maioria das bacias 

hidrográficas não sofreu intervenção do poder público, considerando todas as esferas, 

aditou. Lembrou de ter sido aprovado por este parlamento um empréstimo de 500 

milhões de reais para que o prefeito cuidasse da infraestrutura da cidade. Ressaltou 

confiar que isso seria feito, salientando que 2021 ainda foi um ano pandêmico, 

marcado pela segunda onda da covid-19, sendo imperativo que todos os esforços 

convergissem para enfrentá-la. O próximo ano, entretanto, tem características 

diferentes e - com a aprovação do Plano Plurianual para o período 2022-2025 e da 

Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 - é necessário que esta Casa fique 

atenta à atuação da PMB, advertiu. O governador Hélder Barbalho não tem se furtado 

a ajudar, atuando conjuntamente com a Prefeitura, caracterizando uma gestão voltada 

para as necessidades do povo de Belém, sem disputas políticas, complementou. 

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

do PL, Pablo Farah pediu apoio aos demais vereadores para aprovação de um 

requerimento em apoio à ação, que considerou legítima, da Polícia Militar do Pará – 

PMPA contra um artista que cometia o ilícito de, durante uma apresentação, fazer 

apologia ao crime, estimulando o uso de drogas e ofendendo os policiais. É 

fundamental valorizar a família, proteger as crianças e os jovens, afastando-os da 

violência e das drogas, preconizou. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Juá 

Belém e Fábio Souza. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias 

Higino manifestou concordância com o posicionamento anterior do vereador Roni 

Gás, julgando ser necessário dar respostas urgentes e emergenciais para os problemas 

da cidade, auxiliando as comunidades que sofrem. Alegou depois que o Bolsa 

Família seria substituído por um programa, o Auxílio Brasil, que pagaria um valor 

maior e que as longas filas formadas nas unidades Cras não se deviam ao temor das 

famílias de ficar sem receber auxílio financeiro. Glorificou a Deus pela saúde do 

prefeito Edmilson Rodrigues, lembrando que ele recebera um bom tratamento ao 

adoecer de covid-19 no Hospital da Beneficente Portuguesa e no Hospital Porto Dias. 

Findo este pronunciamento, o vereador Pablo Farah justificou sua ausência do 

restante da sessão motivada por compromissos externos. Pela liderança do PSOL, 

Fernando Carneiro referiu-se ao impasse, na Câmara Federal, durante a votação em 2º 

turno da Proposta de Emenda à Constituição nº 23/2021 (PEC 23/2021), conhecida 

como PEC dos Precatórios. O projeto adia o pagamento de dívidas do governo 

federal, já transitadas em julgado, junto a diversas entidades e servidores da própria 

União. Justificava-se este adiamento afirmando que o montante obtido, cerca de 

noventa bilhões de reais, permitiria o pagamento do Auxílio Brasil à população 

carente do país, registrou. Entretanto, contrapôs, isso não é verdade, pois diversos 

estudos mostravam que a suplementação do Bolsa Família seria possível sem essa 

suspensão de pagamento. Chamou a atenção para o fato de que, havia dois dias, um 

bilhão e duzentos milhões de reais foram disponibilizados na liberação de emendas 

para comprar o voto de deputados federais. Além disso, denunciou, as emendas 

secretas, ou emendas do relator, destinavam quinze milhões de reais a cada deputado 

federal que votasse pela aprovação da PEC 23/2021, conforme declarações de vários 

deputados do MDB. Jair Bolsonaro tentava melhorar sua reputação usando dinheiro 

público, comprando para isso os votos dos deputados. Buscaria depois aumentar sua 

popularidade, visando à reeleição, analisou. Aludiu depois ao pedido de demissão 

feito por trinta e três funcionários de carreira do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP por terem sofrido assédio moral, fato 

ocorrido a duas semanas da data marcada para o Exame Nacional do Ensino Médio – 

Enem, colocando em risco sua realização. Aludiu também ao antiprêmio Fóssil do 

Ano, ganho pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climáticas de 2021 – COP 26 devido ao péssimo tratamento dado pelo governo 

federal aos povos indígenas durante a pandemia. Pela liderança do PT, Bia Caminha 

mencionou a COP 26 salientando sua importância e sua relação com a realidade de 

nossa cidade, do Pará e da Amazônia. Asseverou que seu mandato tem compromisso 

com as pautas climáticas, tendo orgulho por ter sido citada durante a conferência na 

semana anterior. Agradeceu ao projeto Clima de Eleição e à rede Mandatos C, 

mandatos comprometidos com a luta contra as mudanças climáticas, por 

acompanharem sua atuação, particularmente em relação às discussões sobre a 

Amazônia. Como ativista de esquerda, acreditava ser necessário mudar o sistema para 

combater as desigualdades sociais, que permeavam as vidas de todos, nas cidades e 

na floresta. A floresta, sobrelevou, é frequentemente imaginada como um lugar sem 

gente, o pulmão do mundo, sempre gerando benefícios a outros países, enquanto os 

povos originários ficam na pobreza, vítimas da desigualdade, que se aprofundava 

cada vez mais. O programa Bolsa Família teve um impacto muito maior na região 

amazônica e no Nordeste do Brasil, comentou, pois são regiões mais pobres que o 

restante do país, onde a renda média da população é muito menor. Durante os 

governos do PT, evidenciou, foram criadas três universidades públicas no Pará, 

somando-se à UFPA. Relevou a importância e o impacto disso na Amazônia, pois 

pela primeira vez há pessoas produzindo ciência em cidades como Santarém e 

Marabá, havendo, além disso, mais de oitenta campi da UFPA e vários campi da 

Universidade Estadual do Pará – UEPA em municípios paraenses. A prática 

acadêmica muda a forma como vivemos e pensamos a Amazônia, declarou. O 

governo federal não enviou à COP 26 representantes de movimentos sociais, 

lideranças indígenas ou lideranças que representassem a totalidade do povo brasileiro, 

criticou. Ao invés disso, encaminhou à conferência somente membros da cúpula 

branca, machista e misógina, que destrói o país e aprofunda as desigualdades sociais, 

opinou. Externou sentir muito orgulho por ter atuação política, sendo jovem, negra e 
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LGBT, sendo seu mandato citado na COP 26 como um dos mandatos brasileiros 

atuantes no combate às mudanças climáticas. Pela liderança do PSC, José Dinely 

pediu apoio a seus pares à aprovação do projeto de lei de sua autoria estabelecendo a 

obrigatoriedade de um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras (ou de 

sistema que integre e supra essa função) no horário de atendimento ao público nas 

agências bancárias de Belém. Informou que o projeto entraria em discussão na sessão 

ordinária do dia seguinte, enfatizando sua importância ao permitir um melhor 

atendimento às pessoas portadoras de deficiência auditiva nas agências bancárias de 

nosso município. Sendo bancário havia muitos anos, testemunhou que os 

funcionários dos bancos, em sua imensa maioria, não estavam preparados para 

atender pessoas com deficiência auditiva. Com a aprovação do projeto, as agências 

bancárias seriam obrigadas a disponibilizar pessoas capacitadas a se comunicar com 

essa clientela, indicou, expondo que atualmente usava-se mímica para tentar a 

comunicação. Contou ter passado três anos estudando a Libras e isso favoreceu seu 

diálogo com as pessoas deficientes auditivas. Pela liderança do PSB, Fábio Souza 

reconheceu haver problemas graves no país, incluindo a corrupção, que nos 

prejudicava desde a retomada da nossa frágil democracia. Defendeu, porém, que 

fossem debatidos em plenário os problemas relacionados mais diretamente à cidade 

de Belém e ao povo paraense. Sendo eleito pelo povo de Belém, tinha que tratar 

prioritariamente das questões pertinentes à população de nossa capital, das 

dificuldades que a afligiam. É essencial focar nos problemas que assolam a cidade, 

que não são poucos, e ajudar o Executivo Municipal a alcançar os objetivos 

prometidos durante a campanha eleitoral, sustentou. Encerrado o Horário de 

Liderança, o presidente Amaury da APPD pediu aos demais vereadores 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 Moa Moraes 

pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e do interstício aos projetos 

correspondentes. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. 

Retomar-se-ia em seguida a votação do requerimento do vereador Miguel Rodrigues 

solicitando a convocação a este parlamento da secretária municipal de Saneamento, 

Ivanise Gasparim, para prestar esclarecimentos quanto às ações desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan para o município de Belém. Entretanto, 

o vereador Miguel Rodrigues retirou o requerimento, explicando ter aceitado 

sugestão do presidente da Casa, vereador Zeca Pirão. A vereadora Lívia Duarte pediu 

posteriormente Questão de Ordem solicitando uma saudação dos parlamentares 

presentes à categoria dos condutores e condutoras de ambulância, cujos 

representantes acompanhavam a sessão na galeria. Passou-se depois à leitura do 

requerimento do vereador Émerson Sampaio solicitando a inserção nos Anais da Casa 

de documento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

Sebrae, intitulado “Indústria de Pavimento Ecológico”. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Émerson Sampaio e Miguel Rodrigues. Posto em votação, o requerimento 

foi aprovado por unanimidade, com vinte e cinco votos favoráveis. O presidente 

Amaury da APPD saudou então a categoria dos condutores de ambulância, dando 

boas-vindas aos representantes presentes nesta Casa. Procedeu-se, a seguir, à leitura 

do requerimento da vereadora Bia Caminha solicitando a realização de uma sessão 

especial para discutir a implementação da coleta seletiva em Belém. Fizeram 

encaminhamentos a vereadora Bia Caminha e o vereador Miguel Rodrigues. O 

vereador Fábio Souza pediu depois Questão de Ordem solicitando que um dos 

representantes da categoria dos condutores de ambulância pudesse falar da tribuna 

para que os parlamentares conhecessem suas reivindicações. O presidente respondeu 

que esta sugestão seria avaliada após a votação do requerimento da vereadora Bia 

Caminha. Em seguida, fizeram encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro e 

Zeca do Barreiro. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, 

com vinte e sete votos favoráveis. Justificou seu voto o vereador Miguel Rodrigues. 

Posteriormente, através de um acordo de lideranças, aprovou-se a Questão de Ordem 

do vereador Fábio Souza. A seguir, subiu à tribuna o senhor Válber, representante da 

categoria dos condutores de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – Samu, e descreveu parte da rotina de trabalho desses profissionais. 

Assegurou que todos têm amor em servir a população e cuidar, fazendo o fluxo de 

pacientes para o SUS. A categoria lutava desde 2015 pela criação do cargo em nível 

municipal, com reconhecimento de que fazem parte de uma equipe de profissionais 

de saúde, recordou. Disse acreditar que tal objetivo seria alcançando, expressando 

estar emocionado com o apoio recebido dos parlamentares desta Casa a essa 

demanda. Agradeceu aos membros deste parlamento a recepção que aqui tiveram. 

Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente Amaury da APPD 

solicitou aos demais vereadores 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. Em seguida, o presidente encerrou a sessão, às dez horas e 

cinquenta minutos, convocando todos os parlamentares a participar de uma reunião 

na sala VIP, anexa ao salão plenário. Estavam licenciados os vereadores Allan 

Pombo, Matheus Cavalcante e Neném Albuquerque. Justificaram suas ausências os 

vereadores Bieco, Mauro Freitas e Pablo Farah. Estiveram presentes os vereadores: 

Fabrício Gama, Josias Higino e Pastora Salete, pelo bloco DEM – Patriota – 

Cidadania; Émerson Sampaio, Renan Normando, Roni Gás, Miguel Rodrigues e 

Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Blenda Quaresma, Zeca Pirão e John 

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

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

PSOL; 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; João Coelho, pelo PTB; Lulu das Comunidades, 

pelo PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante. Eu, 

segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, 

Palácio Augusto Meira Filho, dia 09 de novembro de 2021.      

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 
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No sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às doze 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. Havendo quórum, o presidente abriu a sessão. Entrou 

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

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025”, constante no 

Processo nº 1632/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém - PMB. Em 

seguida, o vereador Mauro Freitas pediu Questão de Ordem solicitando a realização 

de um minuto de silêncio em homenagem póstuma à senhora Lygia Bastos Veloso, 

esposa de Zeno de Castro Veloso. Fez-se então um minuto de silêncio, atendendo a 

esta solicitação. Findo este ato, o vereador Matheus Cavalcante pediu Questão de 

Ordem solicitando destaque de todas as emendas que apresentou ao projeto. O 

presidente respondeu que esta solicitação seria posta em votação no momento 

apropriado. Na discussão, manifestaram-se a seguir os vereadores Fernando Carneiro 

e Pablo Farah. O vereador Juá Belém pediu posteriormente Questão de Ordem 

solicitando que as emendas de sua autoria ao projeto fossem votadas em separado. O 

presidente respondeu que esta solicitação seria posta em votação no momento 

apropriado. A seguir, o vereador Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem 

solicitando que os artigos do projeto que não contivessem emendas fossem votados 

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

a leitura dos artigos do projeto que não continham emendas. Postos em votação, estes 

foram aprovadas por unanimidade, com trinta e um votos favoráveis. Posteriormente, 

o vereador Allan Pombo pediu Questão de Ordem solicitando que os pareceres 

favoráveis às emendas fossem votados em bloco. Posta em votação, esta sugestão foi 

aprovada por unanimidade. Fez-se posteriormente a leitura dos pareceres favoráveis 

da Comissão de Economia e Finanças às seguintes emendas: 618 e 619 (de autoria do 

vereador Goleiro Vinícius); 019, 028, 033, 045 e 052 (de autoria do vereador Fábio 

Souza); 655, 661, 662, 670, 671, 672, 680, 681 e 685 (de autoria do vereador Miguel 

Rodrigues); 009, 012, 013, 069a, 070a, 071a e 073a (de autoria do vereador Amaury 

da APPD); 581, 582, 590, 592 e 594 (de autoria da vereadora Bia Caminha); 617 (de 

autoria do vereador Bieco); 60 (de autoria do vereador Zeca Pirão) e 61 (de autoria do 

vereador Igor Andrade). Postos em votação, os pareceres foram aprovados por 

unanimidade, em bloco, com trinta votos favoráveis. Fez-se posteriormente a votação 

da Questão de Ordem do vereador Matheus Cavalcante solicitando a votação em 

separado de suas emendas ao projeto. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada 

por maioria, com vinte e cinco votos favoráveis, três votos contrários e duas 

abstenções. Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro e Matheus 

Cavalcante. Fez-se depois a leitura do parecer da Comissão de Economia e Finanças 

às emendas de números 715, 716, 717, 718, 719 e 720, de autoria do vereador 

Matheus Cavalcante. Posto em votação, o parecer foi rejeitado por maioria, com vinte 

e quatro votos contrários, quatro votos favoráveis e duas abstenções. Foi feita depois 

a leitura da emenda nº 715, de autoria do vereador Matheus Cavalcante. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro e Matheus Cavalcante. Posta em 

votação, a emenda foi rejeitada por maioria, com trinta votos contrários, dois votos 

favoráveis e uma abstenção. Passou-se em seguida à leitura da emenda nº 716, de 

autoria do vereador Matheus Cavalcante. Posta em votação, esta foi aprovada por 

maioria, com vinte e dois votos favoráveis e oito votos contrários, sem abstenções. 

Assumiu a seguir a presidência da Mesa o vereador Bieco. Justificaram seus votos os 

vereadores Zeca Pirão, Émerson Sampaio, Matheus Cavalcante, Allan Pombo e 

Miguel Rodrigues. Passou-se depois à votação da Questão de Ordem do vereador Juá 

Belém solicitando que suas emendas ao projeto fossem votadas em separado. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Juá Belém, Fábio Souza, Bia Caminha, Fernando 

Carneiro, Josias Higino e Roni Gás (com aparte do vereador Fabrício Gama). Posta 

em votação, a solicitação do vereador Juá Belém foi aprovada por maioria, com vinte 

e três votos favoráveis e oito votos contrários, sem abstenções. Fez-se depois a leitura 

do parecer contrário às emendas de números: 653 e 654 (de autoria do vereador Juá 

Belém); 694, 695, 696, 697 e 699 (de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima); 

020 e 027 (de autoria do vereador Fábio Souza); 631 e 632 (de autoria do vereador 

Túlio Neves); 659 (de autoria do vereador Miguel Rodrigues). O presidente Bieco 

suspendeu posteriormente a sessão por cinco minutos para deliberações. Em seguida, 

o parecer foi posto em votação, sendo rejeitado por maioria, com vinte e seis votos 

contrários e dois votos favoráveis, sem abstenções. Foi feita depois a leitura da 

emenda nº 654, de autoria do vereador Juá Belém. Fez o encaminhamento o vereador 

Juá Belém. Posta em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade, com vinte e 

nove votos favoráveis. Procedeu-se a seguir à leitura da emenda nº 653, de autoria do 

vereador Juá Belém. Reassumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador 

Zeca Pirão. Posta em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade, com vinte e 

nove votos favoráveis. Em seguida, o vereador Fabrício Gama pediu Questão de 

Ordem solicitando que os demais pareceres contrários fossem votados em bloco. 

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

presidência da Mesa, em seguida, o vereador Bieco. Fez-se depois a leitura dos 

pareceres contrários às emendas de números: 562, 585 e 597 (de autoria da vereadora 

Bia Caminha); 626, 627, 628, 629, 630 e 633 (de autoria do vereador Túlio Neves); 

069 e 559 (de autoria do vereador Moa Moraes); 011 e 072a (de autoria do vereador 

Amaury da APPD); 032 (de autoria do vereador Fábio Souza); 565, 568, 580, 586 e 

613 (de autoria da vereadora Bia Caminha); 657, 658, 659 e 660 (de autoria do 

vereador Miguel Rodrigues); 575 e 607 (de autoria da vereadora Bia Caminha); 616 e 

721 (de autoria do vereador Bieco); 675, 676, 677, 678 e 686 (de autoria do vereador 

Miguel Rodrigues); 563 e 566 (de autoria da vereadora Bia Caminha); 664 (de autoria 

do vereador Émerson Sampaio); 611 (de autoria da vereadora Bia Caminha); 059 (de 

autoria do vereador Moa Moraes); 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 701, 702, 703, 

704, 705, 706, 707 e 708 (de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima); 561, 

571, 572, 574, 583, 588, 598, 600, 602 e 603 (de autoria da vereadora Bia Caminha); 

015, 016 e 075a (de autoria do vereador Amaury da APPD); 620 (de autoria do 

vereador Goleiro Vinícius); 595 e 596 (de autoria da vereadora Bia Caminha); 694, 

695, 696, 697 e 699 (de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima); 020 e 027 (de 
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autoria do vereador Fábio Souza); 631 e 632 (de autoria do vereador Túlio Neves); 

659 (de autoria do vereador Miguel Rodrigues); 022 (de autoria do vereador Fábio 

Souza); 074a (de autoria do vereador Amaury da APPD); 576, 578, 579, 587, 589, 

593, 604, 605, 609 e 610 (de autoria da vereadora Bia Caminha); 682, 683 e 684 (de 

autoria do vereador Miguel Rodrigues); 564, 569, 570, 573 e 608 (de autoria da 

vereadora Bia Caminha); 058 (de autoria do vereador Moa Moraes); 068 (de autoria 

do vereador Roni Gás); 037, 034, 025, 041, 042, 044, 039, 040, 043, 046, 047, 048, 

049, 050, 055, 056 e 057 (de autoria do vereador Fábio Souza); 567, 591, 599, 601 e 

606 (de autoria da vereadora Bia Caminha); 652 (de autoria do vereador Juá Belém); 

005, 014 e 010 (de autoria do vereador Amaury da APPD); 656, 673 e 674 (de autoria 

do vereador Miguel Rodrigues); 621 (de autoria do vereador Goleiro Vinícius); 698, 

712, 713, 714 (de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima); 710, 002 e 004 (de 

autoria do vereador Fernando Carneiro). Postos em votação, os pareceres foram 

aprovados por maioria, com vinte e cinco votos favoráveis, um voto contrário e uma 

abstenção. Passou-se depois à leitura do artigo 4º do projeto. Posto em votação, este 

foi aprovado por maioria, com vinte e oito votos favoráveis e uma abstenção, sem 

votos contrários. Em seguida, o vereador Fabrício Gama pediu Questão de Ordem 

solicitando que os pareceres favoráveis com sugestões de mudança às emendas 

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

plenária. Foi feita posteriormente a leitura dos pareceres favoráveis, com sugestões de 

mudança, às emendas de números: 560 e 614 (de autoria da vereadora Bia Caminha); 

634 (de autoria do vereador Túlio Neves); 668 e 669 (de autoria da vereadora Blenda 

Quaresma); 665 (de autoria do vereador Émerson Sampaio); 577, 584, 612 e 615 (de 

autoria da vereadora Bia Caminha); 666 (de autoria da vereadora Blenda Quaresma); 

023, 024, 029, 030, 031, 035, 036, 038, 051, 053 e 054 (de autoria do vereador Fábio 

Souza); 663 (de autoria do vereador Émerson Sampaio); 006, 007 e 017 (de autoria 

do vereador Amaury da APPD); 700 e 711 (de autoria da vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima); 635, 636, 639 e 642 (de autoria do vereador Lulu das Comunidades); 

021 e 026 (de autoria do vereador Fábio Souza); 062 e 067 (de autoria do vereador 

Roni Gás); 008 e 018 (de autoria do vereador Amaury da APPD); 649 e 650 (de 

autoria do vereador Fernando Carneiro); 651 e 709 (emendas ao artigo 2º, subscritas 

por todos os vereadores) e emenda 001 (feita ao artigo 11, também subscrita por 

todos os vereadores). Fizeram encaminhamentos os vereadores Roni Gás e Émerson 

Sampaio. Postos em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade, em 

bloco, com trinta votos favoráveis. Posteriormente, o presidente declarou aprovado o 

projeto que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025”, 

constante no Processo nº 1632/2021. Em seguida, o presidente Bieco encerrou a 

sessão, às quinze horas. Estava licenciada a vereadora Dona Neves. Justificaram suas 

ausências os vereadores Gleisson e Goleiro Vinícius. Estiveram presentes os 

vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante, Josias Higino e Pastora Salete, pelo 

bloco DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio, 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 e 

Augusto Santos, pela bancada do Republicanos; Lívia Duarte, Fernando Carneiro e 

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

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

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

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

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

Meira Filho, dia 07 de dezembro de 2021.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

 

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

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

01 – DO OBJETO: Contratação de empresa prestadora do serviço de 

locação de software de gestão de folha de pagamento e rotinas de 

recursos humanos, para atender às necessidades da Câmara Municipal 

de Belém. 

02 – FUNDAMENTAÇÃO: A dispensa se fundamenta no disposto no artigo 

75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

03 – CONTRATADA: J C do Nascimento (INFOPUBLIC - Soluções em 

Informações Públicas), inscrita no CNPJ nº 07.334.405/0001-05. 

 

04 – RAZÃO DA ESCOLHA DO PRESTADOR: O prestador acima foi 

escolhido porque é do ramo pertinente ao objeto demandado, possuindo capacitação 

técnica para execução do objeto da contratação, e porque ofertou o menor preço 

global dentre aqueles que participaram da pesquisa de preços, o que caracteriza a 

proposta mais vantajosa para Administração. 

 

05 – DO PREÇO: O preço para contratação importa no valor mensal de R$ 

2.916,66 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), o qual 

corresponde ao valor total de R$ 34.999,92 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa 

e nove reais e noventa e dois centavos), no período de 12 (doze) meses, no presente 

exercício financeiro. 

06 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O preço constante da proposta da 

empresa escolhida apresenta valor compatível ao praticado no âmbito da 

Administração Pública local, conforme se verifica comparando-o com os dados 

constantes nas demais propostas acostas aos autos. 

07– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta contratação 

e aquisição será lastreada contabilmente com a seguinte dotação orçamentárias: 

 
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Belém 

 

Programa: 2170 – Operacionalização dos Trabalhos Administrativos 

 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39-00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

Fonte: 10010100 

 

 

08 - DECISÃO/ENCAMINHAMENTO: Encaminho ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Belém, ordenador de despesas, a dispensa de licitação, com 

fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, para contratação da J C do 

Nascimento (INFOPUBLIC - Soluções em Informações Públicas), inscrita no CNPJ 

nº 07.334.405/0001-05, Inscrição Municipal nº 163.654-5, com sede na Rua dos 

Mundurucus, nº 17, Bairro Nazaré, Município de Belém, Estado do Pará, aasim, face 

ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, submeto o presente ato à autoridade 

superior para correspondente ratificação. 

 

Belém(PA), 26 de janeiro de 2022. 

 

RODIMAR MANITO DOS SANTOS 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Ato nº 076/2021 – CMB 

 

 

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

 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 

 

 

RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº. 002/2022 – Autorizo a despesa, e 

emissão de empenho para a empresa J C do Nascimento (INFOPUBLIC - Soluções 

em Informações Públicas), inscrita no CNPJ nº 07.334.405/0001-05, com sede na 

Rua dos Mundurucus, nº 17, Bairro Nazaré, Município de Belém, Estado do Pará, no 

valor mensal de R$ 2.916,66 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis 

centavos), correspondente ao valor total de R$ 34.999,92 (trinta e quatro mil, 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), no período de 12 

(doze) meses, no presente exercício financeiro, para execução do objeto relativo à 

Contratação de empresa prestadora do serviço de locação de software de gestão de 

folha de pagamento e rotinas de recursos humanos, para atender às necessidades da 

Câmara Municipal de Belém, em conformidade com o artigo 75, inciso II, da Lei nº 

14.133/2021. 

Belém(PA), 26 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

PRESIDENTE DA CMB 

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

EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 001/2022 

CARTA CONTRATO N° 001/2022, PROCEDENTE DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 025/2022 (DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2022). 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM (CNPJ/MF n° 

05.416.029/0001-72). CONTRATADA: J. C. NASCIMENTO – INFOPUBLIC 

(CNPJ/MF n° 07.334.405/0001-05). VALOR DO CONTRATO: R$ 34.999,92 

(TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E 

NOVENTA E DOIS CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2.170 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS; 3.3.90.39.00 - 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO 

DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS, PARA 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021. 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. DATA DA ASSINATURA: 26 DE JANEIRO DE 

2022. ORDENADOR DE DESPESA: JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO – 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM. 

 


