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RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 2477/2021, de 31 de dezembro 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, FLÁVIO ALVES MIRANDA, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA 

(JUÁ BELÉM), a partir de 31.12.2021.  

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de dezembro 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 2478/2021, de 31 de dezembro 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 MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

(ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA), a partir de 31.12.2021.  

 

NÍVEL 01 

LARISSA LOHANNA DO NASCIMENTO BESSA 

NÍVEL 06 

MARCO ANTONIO MESQUITA DA SILVA 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de dezembro 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 2479/2021, de 31 de dezembro 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, RAQUEL SANTOS DA COSTA CORREA, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador WASHINGTON COSTA DE 

ALBUQUERQUE (NENÉM ALBUQUERQUE), a partir de 31.12.2021.  

 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

JOSE WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

Presidente – MDB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) 

1º Vice-Presidente – PL 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – REPUBLICANOS 
 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

1ª Secretária – PSOL 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) 

2º Secretário – PT 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

3º Secretário – PSB 

RENAN CENTENO NORMANDO 

4º Secretário – PODEMOS 

VEREADORES 

 

BLOCO 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 2354/2021, de 01 de dezembro 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 

01.12.2021 a 30.12.2021, com retorno em 31.12.2021. 

 

Nome do servidor                           Cargo                      Lotação                    Exercício   
CELITA CIPRIANO SERRÃO GNM- GRUPO N. MÉDIO SEMAP-SRV.MANUT APOI 2008-2009 

IDJON CARDOSO PINHEIRO ASL-SECRET LEGISLATIV  G.V. MAURO FREITAS 2019-2020 

JOÃO CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA GNS-GRUPO N. SUPERIOR G.V. MAURO FREITAS 2019-2020 

JOSÉ CANDIDO BARROS DE CAMPOS GNM- GRUPO N. MÉDIO DEP. LEGISLATIVO 2020-2021 

LUIS ANTONIO ALFAIA BATISTA DA SILVA GNM- GRUPO N. MÉDIO SRCD.SERV REGIS E CONT 2020-2021 

MARIO PAULO DE SOUZA CANTUARIA GAU-GRUPO AUXILIAR  SECER.SERV CERIMONIAL 2019-2020 

MOISES COELHO MAGALHÃES GNM- GRUPO N. MÉDIO G.V. RENAN NORMANDO 2020-2021 

ROSA FÁTIMA FERREIRA TEIXEIRA  GAU- GRUPO AUXILIAR SRCD.SERV REGIS E CONT 2004-2005 

RUBEM MORAES PINTO GNM- GRUPO N. MÉDIO SEPAT.SERV PATRIMONIO 2019-2020 

09 Servidores listados 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro 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 0027/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a concessão de 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que ANTONIO SERGIO MACEDO PEREIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor ANTONIO SERGIO MACEDO PEREIRA (GNM-

REF.A-P), Gratificação mensal no percentual de 50% (cinquenta por cento), calculado 

sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior Ref. U do Quadro de Pessoal 

deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da Resolução nº067/11, de 07.12.11, a 

partir de JANEIRO/2022.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 03 de janeiro 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 QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA. 

No décimo sexto 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. Fábio 

Souza aludiu às dificuldades enfrentadas pelas pessoas para chegar ao trabalho 

devido às precárias condições do transporte público em nossa cidade. A população de 

Mosqueiro, Outeiro e de alguns bairros de Belém estavam sendo muito castigadas e 

isso não era justo, pois pagavam seus impostos e contribuíam para o crescimento de 

nossa capital e do estado do Pará. Sugeriu a seus pares e à presidência da Casa que se 

construísse uma agenda sobre o tema junto à Prefeitura Municipal de Belém - PMB, à 

Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob e ao Sindicato das 

Empresas de Transporte de Passageiros de Belém – Setransbel para resolver o 

problema. Reportou ter ouvido relatos lamentáveis de trabalhadores descrevendo a 

situação desumana a que são submetidos nos coletivos. Em aparte, manifestou-se o 

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

vereador Augusto Santos. Zeca Pirão observou que o tema da precariedade do 

transporte público em nosso município é recorrente nesta Casa. É um problema 

complexo, difícil de resolver, avaliou, mas a aprovação da licitação para o sistema de 

transporte, feita por este parlamento na legislatura anterior, é parte da solução. O 

Tribunal de Contas dos Municípios – TCM enviou o projeto para a PMB, historiou, e 

esperava uma resposta do Executivo Municipal para a data de realização da licitação. 

O texto estabelecia regras e dava respaldo jurídico para fazer o que deveria ser feito, 

apontou. Reconheceu ser necessário modificar o sistema de transporte para melhorar 

a vida das pessoas, confessando ficar inquieto ao ouvir, pela televisão, as reclamações 

dos usuários. Na segunda sessão itinerante deste Poder, realizada em Outeiro, 

recordou, duas demandas da população daquele distrito sobressaíram: o 

abastecimento de água e a melhoria no transporte coletivo. Realizou-se nesta Casa 

uma audiência pública para tratar do abastecimento de água em Outeiro e algumas 

soluções foram encaminhadas, aditou. Em relação ao transporte público, prosseguiu, 

foi prometido um incremento de cinquenta ônibus à frota que serve à população do 

distrito, a partir do final deste mês de novembro. Tais medidas, destacou, resultaram 

do esforço coletivo dos parlamentares para atender às necessidades do povo da 

localidade. Em Mosqueiro, onde ocorreu a primeira sessão itinerante, ocorria a 

mesma situação, como também em Icoaraci e em outras regiões de Belém, indicou. 

No Bairro da Maracangalha, onde tem atuação, constantemente as pessoas esperavam 

pelos coletivos por mais de uma hora e ficavam aflitas, temendo perder seus 

empregos, relatou. Desde a gestão do ex-prefeito Duciomar Costa, passando pela 

gestão de Zenaldo Coutinho, reivindicava melhorias no transporte público, 

relembrou. Se fosse prefeito, revelou, investiria na criação de uma companhia 

municipal de transporte coletivo, utilizando ônibus elétricos fornecidos por 

fabricantes chineses, confortáveis, silenciosos e não poluentes. Estimou que isso 

reduziria o preço da passagem, pois ela serviria apenas para a manutenção da frota, e 

a Prefeitura não ficaria à mercê dos empresários. Os vereadores não estavam apenas 

discursando e debatendo problemas neste plenário, sublinhou, pois atuavam 

diuturnamente para encaminhar soluções. Tentavam dar respostas às demandas da 

população colhidas nas sessões itinerantes, assegurou, como ocorrera em relação às 

sessões realizadas em Outeiro e Mosqueiro e ocorreria em relação à sessão a ser 

realizada em Icoaraci. Para isso, continuou, acionavam a PMB, o governo estadual e 

conseguiam a destinação das emendas de deputados com os quais tinham ligações. 

Agradeceu ao governador Hélder Barbalho por atender às necessidades das 

populações de distritos de Belém que sempre foram abandonados. Explicitou aos 

demais vereadores que as ações desenvolvidas pela CMB repercutiam muito 

positivamente nas áreas beneficiadas, tendo ouvido somente elogios e o 

reconhecimento da população ao visitá-las, apesar de remanescerem algumas críticas 

ao poder público. Sobrelevou a importância de estar em meio ao povo, conversando e 

ouvindo o que as pessoas têm a dizer. Apesar de não ser agradável escutar algumas 

coisas, admitiu, é necessário porque é verdadeiro, pois o povo passa por isso. É 

preciso ter ouvidos para escutar e sensibilidade para resolver junto com a Prefeitura e 

o governador do estado, advertiu, exaltando o valor da união de todos em prol da 

população. Elogiou o prefeito Edmílson Rodrigues por preparar as ruas nas áreas 

periféricas de Belém, cerca de trinta vias por mês, melhorando a vida das pessoas, 

que já não pisam na lama com a chegada das chuvas. Mauro Freitas mencionou a 

votação para a definição do candidato à presidência da República pelo PSDB, que 

seria feita de forma virtual no próximo dia 21 de novembro. Eduardo Leite 

(governador do Rio Grande do Sul) e João Dória (governador de São Paulo) 

concorreriam nessas prévias, notificou, mostrando-se impressionado pela ferrenha 

disputa interna gerada. Declarou que votaria em João Dória, avaliando que ele fora 

um grande prefeito da cidade de São Paulo e era um excelente governador do estado. 

Chamou a atenção posteriormente para a intenção da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente – Semma de criar uma Área de Proteção Ambiental – APA na Ilha de 

Cotijuba. Alertou para a possibilidade de Cotijuba já ser, havia muito tempo, uma 

APA. Informou estar pesquisando a respeito para averiguar se essa informação 

procedia. Em caso afirmativo, conjecturou, não seria possível recriar a APA através 

de decreto, isso somente poderia ser feito através de uma alteração da Lei Orgânica 

do Município de Belém – Lomb e o projeto deveria ser remetido para discussão e 

votação nesta Casa. Pediu apoio ao Gabinete do prefeito para dirimir as dúvidas nesta 

questão. Os habitantes da ilha não estavam satisfeitos com a condução do processo 

porque a divulgação das reuniões e audiências para discutir a criação da APA fora 

feita somente através das redes sociais, afirmou. Noticiou a realização, por sua 

iniciativa, de uma audiência pública para discutir o tema, na sexta-feira seguinte, em 

Cotijuba, com a participação da população local e do Ministério Público Estadual do 

Pará – MPPA, convidando os demais parlamentares a participar. Inteirou ter 

protocolado documentação à Semma e ao MPPA solicitando que não fossem 

realizadas reuniões para discutir o assunto em Cotijuba antes do dia 19 de novembro 

corrente, para que os membros desta Casa pudessem escutar a população e ficar a par 

da situação. Como a Semma não atendeu a essa solicitação, teve que entrar com uma 

ação judicial contra a secretaria para que o processo de criação da APA em Cotijuba 

fosse feito de forma clara, comunicou. Pediu o apoio do prefeito Edmilson Rodrigues, 

da bancada do PSOL e das lideranças do governo nesta Casa para evitar 

arbitrariedades na condução desse processo, pois a população de Cotijuba exigia 

clareza e transparência. Enfatizou não estar se posicionando contrariamente à gestão 
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municipal, atuava para que tudo fosse realizado de modo mais democrático. Em 

aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Allan Pombo referiu-se ao 

encerramento no município, no último final de semana, da campanha de vacinação 

contra a covid-19 em pontos específicos como escolas e clubes. Doravante, 

complementou, a imunização seria realizada nas unidades municipais de saúde de 

forma diuturna. As pessoas não vacinadas, aquelas que estavam com a segunda dose 

atrasada ou as que estavam no prazo para receber a dose de reforço deveriam procurar 

uma unidade de saúde para obter a vacina, orientou. Encerrado o Horário do 

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

criticou a atuação dos empresários do transporte público, questionando a falta de 

informações sobre o sistema Passe Fácil e a forma como são descarregados os cartões 

com passagens não utilizadas. Acusou-os de apenas enriquecer ao longo dos anos 

com as concessões obtidas e usarem a crise econômica como justificativa para a falta 

de investimento na frota. Defendeu a criação de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito - CPI para investigar o assunto. Prestou depois condolências ao cantor de 

música sertaneja Thiago Costa, vitimado em um acidente fluvial em Belém, alertando 

para a necessidade de fiscalização do trânsito em nossos rios. Visando a isso, sugeriu 

que a Guarda Municipal de Belém – GMB fosse aparelhada com um grupamento 

fluvial. Solicitou à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental – CPAOR e à Polícia 

Militar do Pará – PMPA, através do Grupamento de Polícia Fluvial, que 

intensificassem a fiscalização do trânsito nos rios, principalmente nos finais de 

semana, pois são frequentes os casos de crianças pilotando embarcações e pessoas 

embriagadas conduzindo barcos e jet skis. Em aparte, manifestou-se o vereador José 

Dinelly. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino pediu 

que houvesse uma participação mais equânime dos vereadores da Casa na lista dos 

projetos em pauta. Chamou em seguida a atenção para o grande número de homens 

morrendo em nosso país, vitimados pelo câncer de próstata. Ressaltando a campanha 

Novembro Azul, conclamou a população masculina a fazer o exame de toque retal 

para o diagnóstico precoce da doença. Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson 

Sampaio. Pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante reportou-se ao projeto da 

PMB para o Plano Plurianual 2022-2025 (PPA 2022-2025) enviado a esta Casa. O 

prazo para a apresentação de emendas ao projeto brevemente se encerraria, assinalou, 

já tendo apresentado algumas, após ter cautelosamente analisado todas as suas 112 

páginas. Reputou haver iniciativas acertadas da atual gestão municipal, como o 

programa Analfabetismo Zero, que estabelece uma meta para zerar o analfabetismo 

em nossa capital. Entretanto, opinou, havia também propostas absurdas, como o 

projeto TV Belém, que exigiria muitos recursos para ser efetivado, embora não fosse 

uma prioridade. Belém tem um dos piores saneamentos básicos do Brasil, frisou, e 

precisa de obras estruturantes nesse setor, não sendo aceitável que recursos preciosos 

se esvaiam em investimentos que não são prioritários. Pediu aos demais vereadores 

apoio para retirar a TV Belém do PPA 2022-2025, inclusive porque não era 

especificado o valor envolvido em sua consecução. Defendeu também a realização de 

uma CPI para investigar o funcionamento do transporte público em nosso município. 

Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Túlio Neves tratou das dificuldades 

enfrentadas pela população de Mosqueiro em relação ao transporte público. Os 

ônibus que apanhava para vir estudar em Belém, entre 2010 e 2012, são os mesmos 

que ali ainda circulavam, comentou, revelando ter morado na ilha por doze anos. 

Considerou absurdo que os moradores de algumas áreas de Mosqueiro tivessem que 

sair de lá duas ou três horas da manhã para conseguir chegar ao trabalho em Belém às 

sete horas. A ilha tem mais de trinta mil moradores, cresce cada vez mais, tem um 

enorme potencial turístico e muitas pessoas estudam ou trabalham em Belém, mas 

não dispõem de um transporte público de qualidade, relevou. Já apusera sua 

assinatura para a criação de uma CPI visando investigar o transporte público em 

nosso município, registrou. Como presidente da Comissão de Transportes e Sistema 

Viário desta Casa, cobrava uma resposta em relação à licitação do sistema de 

transporte de nossa capital e estava disponível para atender a população de 

Mosqueiro e de outras localidades para tratar do assunto, expressou. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Miguel Rodrigues e Zeca Pirão. Pela liderança do 

PSC, José Dinelly ressaltou que na sessão ordinária seguinte entraria em discussão o 

projeto de lei de sua autoria estabelecendo a obrigatoriedade de as agências bancárias 

do município de Belém disponibilizarem um intérprete da Língua Brasileira de Sinais 

– Libras (ou de sistema que integrasse e suprisse essa função) no horário de 

atendimento ao público. Trabalhando como funcionário da Caixa Econômica Federal 

havia trinta anos, contou, sentira ser necessário haver uma pessoa capacitada em 

Libras para atender as pessoas portadoras de deficiência auditiva. Externou ter certeza 

de que todos os parlamentares votariam pela aprovação do projeto. Expôs depois as 

mazelas do transporte público em nossa cidade, realizado por ônibus sucateados, 

sujos e sem ar condicionado, com muitos motoristas e cobradores mal educados, 

embora houvesse rodoviários atenciosos e responsáveis. Referiu posteriormente que a 

Rodovia Arthur Bernardes estava sendo chamada Rodovia da Morte devido ao grande 

número de acidentes graves que ali estavam ocorrendo. Na semana anterior, noticiou, 

ocorrera mais um sinistro quase fatal e todos os dias aconteciam problemas no 

trânsito daquela via. Questionou se o Setransbel não teria alguma responsabilidade 

nessa situação, sugerindo que fosse criado um curso de relações humanas para 

motoristas e cobradores funcionários das empresas de transporte público atuantes em 

nossa cidade. Pela liderança do PSB, Fábio Souza repudiou o crescimento da 

violência contra a mulher citando o assassinato de uma jovem de dezenove anos por 

um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Pediu o endurecimento das 

punições aos assassinos e o fim da progressão de pena, que permitia ao homicida 

ficar apenas cinco ou seis anos na cadeia. Encerrado o Horário de Liderança, o 

presidente Augusto Santos 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. O vereador Josias Higino pediu então 

Questão de Ordem, desculpando-se aos demais vereadores e à diretora legislativa, 

Éllen Farache, pelo que dissera em seu pronunciamento anterior. Fez-se 

posteriormente a leitura da matéria constante em pauta nesta parte da sessão e o 

vereador Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da 

leitura e do interstício aos projetos correspondentes. Posta em votação, esta 

solicitação foi aprovada pela plenária. O vereador Fernando Carneiro pediu depois 

nova Questão de Ordem solicitando que os projetos constantes em pauta na Primeira 

Parte passassem para a pauta da Segunda Parte da Ordem do Dia. Posta em votação, 

esta solicitação foi aprovada pela plenária. Em seguida, a vereadora Lívia Duarte 

pediu Questão de Ordem solicitando que se fizesse uma salva de palmas pelo retorno 

do prefeito Edmílson Rodrigues à Prefeitura de Belém, tendo se recuperado após 

contrair a covid-19. Em atenção a essa solicitação, fez-se a homenagem. Passou-se a 

seguir à leitura e votação do requerimento do vereador Igor Andrade solicitando seis 

dias de licença parlamentar, no período de 16 a 21 de novembro corrente, sendo este 

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

Lívia Duarte solicitando a realização de uma sessão especial, no dia 22 de novembro 

corrente, às 15 horas, para entregar honrarias e prestar homenagens aos agraciados 

segundo decretos legislativos de sua autoria. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento do 

vereador Fernando Carneiro solicitando a realização de uma sessão especial para 

debater a política municipal de mudança climática. Posto em votação, o requerimento 

foi aprovado por unanimidade, com vinte e oito votos favoráveis. Justificaram seus 

votos os vereadores Fernando Carneiro e Miguel Rodrigues. Procedeu-se em seguida 

à leitura do requerimento do vereador Josias Higino solicitando a inserção nos Anais 

da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, edição do dia 16/11/2021, página 

08, intitulada “Câncer de próstata, machismo faz exame ser descartado”. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Josias Higino (com aparte da vereadora Dona 

Neves), Pablo Farah (com aparte do vereador Zeca do Barreiro), Enfermeira Nazaré 

Lima (com aparte da vereadora Dona Neves) e Miguel Rodrigues. Posto em votação, 

o requerimento foi aprovado por unanimidade, de forma simbólica devido a um 

problema no painel eletrônico. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita 

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

quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Em seguida, o vereador 

Émerson Sampaio pediu Questão de Ordem solicitando que todos os projetos em 

pauta concedendo honrarias fossem votados em bloco. Posta em votação, esta 

solicitação foi aprovada pela plenária. Entraram então em discussão única e votação, 

com dispensa de interstício, os seguintes projetos: projeto que “Concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém ao 1º Sargento QPMP, Senhor Ruberval da Silva 

Santos”, constante no Processo nº 1003/2021, de autoria da vereadora Dona Neves; 

projeto que “Concede o Diploma Newton Miranda à senhora Cleidiane dos Santos 

Vieira”, constante no Processo nº 1048/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; 

projeto que “Concede o Título Honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Alberto 

Ferreira Puty”, constante no Processo nº 1047/2021, de autoria da vereadora Lívia 

Duarte; projeto que “Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém 

ao senhor João Faustino”, constante no Processo nº 1928/2021, de autoria do 

vereador Zeca Pirão; projeto que “Concede o Título Honorífico de Cidadão de Belém 

ao senhor Valter Citavicius Filho, vice-almirante da Marinha do Brasil”, constante no 

Processo nº 1052/2021, de autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que “Concede 

a Medalha Ecológica, para o senhor Nelson Luiz Teixeira Chaves, pessoa que presta 

relevantes serviços à ecologia e ao meio ambiente no município de Belém”, constante 

no Processo nº 1035/2021, de autoria do vereador Pablo Farah; projeto que “Concede 

a honraria da Comenda Paula Duarte às senhoras e aos senhores Paula Duarte, 

Dominique Marques, Renata Rios Taylor, Ian Bentes e Adrian (Boor Blue)”, 

constante no Processo nº 100/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que 

“Concede a medalha do Mérito Cultural e Patrimônio de Belém ao artista, compositor 

e turismólogo Herivelto Martins e Silva (Vetinho)”, constante no Processo nº 

1070/2021, de autoria do vereador Allan Pombo; projeto que “Concede o título 

honorífico de Honra ao Mérito/Cidadão de Belém ao senhor Oswaldo Cardoso Frazão 

Neto”, constante no Processo nº 1065/2021, de autoria do vereador Allan Pombo; 

projeto que “Concede o Título Honorífico de Cidadã de Belém à capitã do QOPM, 

senhora Ingrid Cristina Campos do Nascimento”, constante no Processo nº 

1004/2021, de autoria da vereadora Dona Neves; projeto que “Concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém a Iran Athaide Lima”, constante no Processo nº 

742/2021, de autoria do vereador Émerson Sampaio; projeto que “Concede a 

Medalha Isaac Soares ao senhor Mauro Cezar Klautau Bonna”, constante no Processo 

nº 855/2021, de autoria do vereador Pablo Farah; projeto que “Concede o título 

honorífico de Honra ao Mérito ao senhor vereador Augusto Santos”, constante no 

Processo nº 718/2021, de autoria do vereador Juá Belém; projeto que “Concede o 

título honorífico de Cidadão de Belém ao Tenente Coronel do QOPM, senhor 

Ubirajara Nagela de Sousa Falcão”, constante no Processo nº 748/2021, de autoria da 

vereadora Dona Neves; projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito 

ao excelentíssimo senhor vereador Juá Belém”, constante no processo nº 699/2021, 

de autoria do vereador Augusto Santos; projeto que “Concede a honraria Diploma 

Maria da Penha à senhora Jereuda Duarte Guerra”, constante no Processo nº 

731/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém ao excelentíssimo senhor vereador Juá Belém”, 

constante no Processo nº 698/2021, de autoria do vereador Augusto Santos; projeto 

que “Constitui o título honorífico de Cidadão de Belém a Walter Ricardo Cercal”, 

constante no Processo nº 1523/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 

projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao programa Bom Dia 

Pará”, constante no Processo nº 1250/2021, de autoria do vereador Mauro Freitas; 

projeto que “Concede a Medalha Isaac Soares ao jornalista senhor Marcio Lins”, 

constante no Processo nº 1249/2021, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto 

que “Concede o Diploma Amazônia Para Sempre ao excelentíssimo senhor deputado 

federal Wagner Bach, o Vavá Martins, pessoa que presta relevantes serviços à 

ecologia e à manutenção ao meio ambiente no município de Belém”, constante no 

Processo nº 1231/2021, de autoria do vereador Augusto Santos; projeto que “Concede 

o Diploma e a Medalha Benemérito Evangélico ao pastor Vavá Martins, ao pastor. 

Fábio Freitas e ao pastor Juá”, constante no Processo nº 1230/2021, de autoria do 

vereador Augusto Santos; projeto que “Constitui a Comenda e Diploma Gaspar Viana 

a Isabel Cristina Neves de Souza”, constante no Processo nº 1351/2021, de autoria do 

vereador Fernando Carneiro; projeto que “Constitui a Comenda e Diploma Gaspar 

Viana a Luiz Carlos Santana da Silva”, constante no Processo nº 1352/2021, de 

autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Concede a Medalha 

Condecorativa Brasão D'Armas de Belém ao senhor Edson Matoso”, constante no 

Processo nº 1927/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão; projeto que “Concede a 

Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém à Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE)”, constante no Processo nº 1641/2021, de autoria do 

vereador Zeca Pirão; projeto que “Concede a Medalha e Diploma Círio de Nazaré ao 
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diácono senhor Sílvio Bezerra Vila Nova, pessoa que presta relevantes serviços e se 

destaca pela efetiva colaboração à festa católica no município de Belém”, constante 

no Processo nº 1888/2021, de autoria do vereador Pablo Farah; projeto que “Concede 

a Medalha Condecorativa Brasão D’Armas de Belém ao senhor Alex Carlos Martins 

Moraes”, constante no Processo nº 1483/2020, de autoria do vereador Mauro Freitas; 

projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor César de 

Barros Coelho Sarnento”, constante no Processo nº 1838/2021, de autoria do 

vereador Mauro Freitas; projeto que “Constitui o título honorífico de Cidadão de 

Belém a Wagner Sabino da Silva, MC Dourado”, constante no Processo nº 

1881/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Constitui o título 

honorífico de Cidadão de Belém a Max Ney do Rosário Cabral”, constante no 

Processo nº 1764/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que 

“Concede a Medalha Isaac Soares à senhora Anna Paula Mello”, constante no 

Processo nº 1753/2021, de autoria do vereador Miguel Rodrigues; projeto que 

“Concede o Diploma Serzedelo Corrêa ao senhor Antônio Félix Teixeira Negrão 

Júnior”, constante no Processo nº 1848/2021, de autoria do vereador Miguel 

Rodrigues; projeto que “Concede o Diploma Amigos da Síndrome de Down à 

senhora Mirian Santa Brígida Leão”, constante no Processo nº 1748/2021, de autoria 

do vereador Miguel Rodrigues; projeto que “Concede o Diploma do Mérito de 

Proteção aos Animais de Belém ao senhor Alexandre da Silva Corrêa”, constante no 

Processo nº 1754/2021, de autoria do vereador Miguel Rodrigues; projeto que 

“Concede o título honorífico de Honra ao Mérito à senhora Antoniana Araújo 

Cardoso”, constante no Processo nº 1751/2021, de autoria do vereador Miguel 

Rodrigues; projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao senhor 

Jorge Rui Pinheiro dos Santos”, constante no processo nº 1480/2021, de autoria do 

vereador Lulu das Comunidades; projeto que “Concede o Prêmio Rômulo Maiorana – 

Escola Empreendedora à Escola Municipal Ayrton Sena”, constante no Processo nº 

1485/2021, de autoria do vereador Lulu das Comunidades; projeto que “Concede a 

Medalha do Mérito Cultural e Patrimônio de Belém ao senhor Elielson de Jesus 

Ferreira da Costa”, constante no Processo nº 1478/2021, de autoria do vereador Lulu 

das Comunidades; projeto que “Concede a Comenda Paulo Frota ao senhor pastor 

Rui Duarte”, constante no Processo nº 1479/2021, de autoria do vereador Lulu das 

Comunidades; projeto que “Concede o Diploma Maria da Penha à senhora Jandira 

Campos Sodré”, constante no Processo nº 1477/2021, de autoria do vereador Lulu das 

Comunidades; projeto que ”Concede o título Repórter Padrão e a Medalha Isaac 

Soares ao senhor Ricardo Kzan Lourenço”, constante no Processo nº 1486/2021, de 

autoria do vereador Lulu das Comunidades; projeto que “Concede a Plaqueta e 

Diploma Esporte Paraense – Reconhecimento Nacional ao senhor Lucivaldo Moreira 

da Costa, o Diploma do Profissional da Comunicação ao senhor Jean Geovane 

Rodrigues Leal e o Prêmio Maestro Adelermo Matos de Folclore ao senhor Elielson 

de Jesus Ferreira da Costa”, constante no Processo nº 1487/2021, de autoria do 

vereador Lulu das Comunidades; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadã 

de Belém à senhora vereadora Dona Neves”, constante no Processo nº 1692/2021, de 

autoria da vereadora Pastora Salete; projeto que “Concede a Medalha Ecológica para 

o excelentíssimo senhor deputado federal Wagner Bach, o Vavá Martins, pessoa que 

presta relevantes serviços à ecologia e ao meio ambiente no município de Belém”, 

constante no Processo nº 1229/2021, de autoria do vereador Augusto Santos; projeto 

que “Concede o título honorífico de Cidadã de Belém à senhora Cleidiane dos Santos 

Vieira”, constante no Processo nº 1839/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; 

projeto que “Concede o título de Honra ao Mérito aos (às) senhores (as) Luiz Alberto 

Chaves Cardoso; Wagner Davi Pantoja de Moura; Joel Monteiro Ribeiro; Lia Maria 

Dias Pinheiro, Francisco Carlos Lima de Araújo, Regivaldo Nazareno da Silva 

Velasco Azevedo e Evaldo Carvalho Furtado”, constante no Processo nº 1895/2021, 

de autoria dos vereadores Fernando Carneiro, Igor Andrade e Bieco; projeto que 

“Concede a Medalha Vereador Clodomir Grande Colino à senhora Madalena Paula 

de Oliveira”, constante no Processo nº 1750/2021, de autoria do vereador Miguel 

Rodrigues; projeto que “Concede o Diploma Amazônia Para Sempre à senhora Carla 

Letícia Pará da Silva Corrêa”, constante no Processo nº 1749/2021, de autoria do 

vereador Miguel Rodrigues; projeto que “Concede a Medalha de Direitos Humanos 

Jaime Teixeira ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 

do Pará – UFPA”, constante no Processo nº 2112/2021, de autoria do vereador 

Fernando Carneiro; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém a 

Afrânio de Azevedo Andrade”, constante no Processo nº 2115/2021, de autoria do 

vereador Fernando Carneiro; projeto que “Concede a Medalha do Mérito Cientifico 

Evandro Chagas a Sheila de Souza Corrêa de Melo”, constante no Processo nº 

2114/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém ao excelentíssimo senhor Sebastião de Oliveira 

Campo”, constante no Processo nº 2011/2021, de autoria do vereador Amaury da 

APPD; projeto que “Concede a Medalha ao Mérito Municipal Organizações Rômulo 

Maiorana à excelentíssima promotora de justiça do estado Elaine Carvalho Castelo 

Branco”, constante no Processo nº 2010/2021, de autoria do vereador Amaury da 

APPD; projeto que “Concede o título de Repórter Padrão à Bianca Conde Leão”, 

constante no Processo nº 2113/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 

projeto que “Concede o Diploma Maria da Penha para Natasha Vasconcelos”, 

constante no Processo nº 2088/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 

projeto que “Dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Cultural e Patrimônio 

de Belém, nos termos da Resolução nº 135, de 05 de dezembro de 2002, alterada pela 

Resolução 040, de 22 de abril de 2015, a João Januário Furtado Guedes”, constante 

no Processo nº 2169/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que 

“Dispõe sobre a concessão do Diploma Amigos da Síndrome de Down, nos termos da 

Lei nº 2.666, de 29 de dezembro de 2016, a Andréa da Silva Miranda”, constante no 

Processo nº 2168/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que 

“Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao advogado Madson Soares 

Lobato”, constante no Processo nº 2116/2021, de autoria do vereador Fernando 

Carneiro; projeto que “Concede o Diploma Amazônia Para Sempre ao Instituto do 

Homem e Meio Ambiente da Amazônia - Imazon”, constante no Processo nº 

2147/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Dispõe sobre a 

concessão do Diploma Edson Luís, nos termos da Resolução nº 054, de 02 de agosto 

de 2016, a Edilza Joana Oliveira”, constante no Processo nº 2170/2021, de autoria do 

vereador Fernando Carneiro; projeto que “Dispõe sobre a concessão do Diploma de 

Mérito Zumbi dos Palmares, nos termos da Resolução nº 041, de 22 de abril de 2015, 

a Allan Roosevelt Miranda Conceição, conhecido como Pelé do Manifesto”, 

constante no Processo nº 2171/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 

projeto que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito Defensor da Ilha de Mosqueiro 

ao senhor Natanael Pinheiro Lopes (Natasha Fox) e o título de Mérito Comunitário ao 

senhor José Waldemir Silva Costa”, constante no Processo nº 1488/2021, de autoria 

do vereador Lulu das Comunidades; projeto que “Concede o Diploma de Mérito 

Zumbi dos Palmares a Zélia Amador de Deus”, constante no Processo nº 2059/2021, 

de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma de Mérito 

LGBTQI Walter Bandeira à senhora Jane Patrícia Gama”, constante no Processo nº 

2110/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Dispõe sobre a 

concessão do diploma honorífico de Honra ao Mérito, nos termos da Resolução nº 60 

de 02 de dezembro de 1976, a Luana Gouveia”, constante no Processo nº 2172/2021, 

de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Concede o título Mérito 

Comunitário à senhora Tamara da Silva Mesquita”, constante no Processo nº 

2091/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma 

Maria da Penha à senhora. Eveny da Rocha Teixeira”, constante no Processo nº 

2063/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma de 

Mérito Zumbi dos Palmares à senhora. Elza Fátima Rodrigues dos Santos”, constante 

no Processo nº 2062/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que 

“Concede o Diploma Benemérito Evangélico e a Medalha Benemérito Evangélico ao 

senhor Edmilson Novaes”, constante no Processo nº 2060/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma de Mérito Afro-Religioso 

Fé e Resistência Babá Tayando à senhora Luíza Ninfa de Oliveira (Mãe Lulu)”, 

constante no Processo nº 2109/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto 

que “Concede a Medalha Cordolina Fontelles de Lima à senhora Zinalda Castelo 

Branco Puty”, constante no Processo nº 2057/2021, de autoria da vereadora Lívia 

Duarte; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Iury 

Paulino”, constante no Processo nº 2058/2021, da autoria da vereadora Lívia Duarte; 

projeto que “Concede o Diploma e a Medalha Benemérito Evangélico ao senhor 

Jackson Souza Soeiro”, constante no Processo nº 2092/2021, de autoria da vereadora 

Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma e a Medalha Benemérito Evangélico à 

senhora Danielle Costa Soeiro”, constante no Processo nº 2093/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de 

Belém a Nivaldo Farias Brederode”, constante no Processo nº 2195/2021, de autoria 

do vereador Matheus Cavalcante; projeto que “Concede o Diploma Benemérito 

Evangélico e a Medalha Condecorativa Benemérito Evangélico ao senhor cônego 

Roberto Emílio Cavalli Júnior”, constante no Processo nº 2007/2021, de autoria da 

vereadora Pastora Salete; projeto que “Concede o Diploma e a Medalha Benemérito 

Evangélico à senhora Simone Rosa da Silva Gonçalves”, constante no Processo nº 

2094/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede a Medalha do 

Mérito Cultural e Patrimônio de Belém à senhora Ruth Costa”, constante no Processo 

nº 2111/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma 

de Mérito Afro-Religioso Fé e Resistência Babá Tayando à senhora Elizabeth Leite 

Pantoja (Mam’Etu Muagile)”, constante no Processo nº 2108/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito 

à senhora Lilia Melo”, constante no Processo nº 2055/2021, de autoria da vereadora 

Lívia Duarte; projeto que “Concede a Medalha Vereador Clodomir Grande Colino ao 

professor Laércio Homci da Costa Silva”, constante no Processo nº 2117/2021, de 

autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Concede o Diploma e a 

Medalha Vereador Clodomir Grande Colino a Antony David Costa de Sena”, 

constante no Processo nº 2005/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão; projeto que 

“Concede o Diploma Serzedelo Corrêa a Janaina do Socorro Costa da Silva”, 

constante no Processo nº 2278/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 

projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito à professora doutora 

Maria Betânia de Carvalho Fidalgo Arroyo”, constante no Processo nº 2285/2021, de 

autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Concede o título honorífico de 

Honra ao Mérito ao professor doutor Dirceu Costa dos Santos”, constante no 

Processo nº 2286/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que 

“Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao professor mestre Adaelson Souza 

dos Santos”, constante no Processo nº 2300/2021, de autoria do vereador Fernando 

Carneiro; projeto que “Concede o título Repórter Padrão à senhora Joyce Cristina 

Cursinho de Abreu”, constante no Processo nº 2301/2021, de autoria da vereadora 

Lívia Duarte; projeto que “Concede o título Mérito Comunitário à senhora Joelma 

dos Santos Ferreira”, constante no Processo nº 2302/2021, de autoria da vereadora 

Lívia Duarte; projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito Defensor 

da Ilha de Mosqueiro ao senhor Eloi Iglesias”, constante no Processo nº 2303/2021, 

de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Titulo Mérito 

Comunitário ao senhor Benedito de Oliveira Costa”, constante no Processo nº 

2304/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede a Medalha do 

Mérito Cultural e Patrimônio de Belém ao senhor Lourival Monteiro Barros”, 

constante no Processo nº 2306/2021, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima; projeto que “Concede o título Mérito Comunitário à senhora Suzanira Brito 

Santos”, constante no Processo nº 2308/2021, de autoria da vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima; projeto que “Concede a Plaqueta Comemorativa Dulce Accioli à 

senhora Maria Barbosa Trindade”, constante no Processo nº 2311/2021, de autoria da 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto que “Concede a Medalha Brasão 

D'Armas de Belém à senhora Danielle Cruz Rocha”, constante no Processo nº 

2307/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão (a pedido da vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima); projeto que “Concede o título de Honra ao Mérito a Flávia Domingues 

Gomes”, constante no Processo nº 2241/2021, de autoria do vereador Fernando 

Carneiro; projeto que “Concede a Medalha Isaac Soares a Tarso Sarraf”, constante no 

Processo nº 2240/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que 

“Concede o título de Honra ao Mérito a Sabrina Pinheiro de Moraes Barbosa”, 

constante no Processo nº 2242/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 

projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao Sindicato das 

Empresas de Serviços Terceirizáveis Trabalho Temporário Limpeza e Conservação 

Ambiental do Estado do Pará  - SEAC/PA”, constante no Processo nº 2259/2021, de 

autoria do vereador Augusto Santos; projeto que “Concede o título honorífico Brasão 

D’Armas de Belém ao  Instituto de Educação Tecnológica Avançada da Amazônia – 
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Ietaam”, constante no Processo nº 2210/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão; 

projeto que “Concede o título honorífico, post mortem, de Cidadão de Belém ao 

senhor Paulo Maria Evangelista Barbosa dos Santos”, constante no Processo nº 

2330/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o título 

honorífico, post mortem, de Cidadã de Belém à senhora Maria José de Sousa 

(Baby)”, constante no Processo nº 2329/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; 

projeto que “Concede o Diploma Francisco Bolonha à senhora Taynara do Vale 

Gomes”, constante no Processo nº 2320/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; 

projeto que “Concede a Medalha dos Direitos Humanos Jaime Teixeira ao senhor 

Adolfo da Costa Oliveira Neto”, constante no Processo nº 2323/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Mérito Judiciário Dr. Elder 

Lisboa ao senhor José Braz Mello Lima”, constante no Processo nº 2324/2021, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o título Mérito Comunitário 

ao senhor Marcos Roberto Santos da Silva”, constante no Processo nº 2327/2021, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Corrêa 

à senhora Georgina Tolosa Galvão”, constante no Processo nº 2325/2021, de autoria 

da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Corrêa ao 

senhor Michel Pinho Silva”, constante no Processo nº 2326/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Corrêa ao senhor 

Rodrigo Moraes”, constante no Processo nº 2328/2021, de autoria da vereadora Lívia 

Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Corrêa ao senhor Rodrigo 

Rodrigues”, constante no Processo nº 2322/2021, de autoria da vereadora Lívia 

Duarte; projeto de decreto legislativo que “Dispõe sobre a concessão do título 

honorífico de Honra ao Mérito, nos termos da Resolução nº 09, de 04 de julho de 

1977, a Thompsom Alberto Chaves”, constante no Processo nº 2391/2021, de autoria 

do vereador Fernando Carneiro; projeto de decreto legislativo que “Dispõe sobre a 

concessão da Medalha Condecorativa Cordolina Fontelles de Lima, nos termos da 

Resolução nº 58, de 13 de novembro de 2001, e decreto legislativo 023/06 a Eneida 

de Villas Boas Costa de Moraes”, constante no Processo nº 2390/2021, de autoria do 

vereador Fernando Carneiro; projeto de decreto legislativo que “Concede a Medalha 

Isaac Soares ao radialista e jornalista Edson Matoso”, constante no Processo nº 

2368/2021, de autoria do vereador Zeca do Barreiro; projeto de decreto legislativo 

que “Concede o título Mérito Comunitário ao senhor Manoel Quaresma Pinheiro”, 

constante no Processo nº 2412/2120, de autoria do vereador Miguel Rodrigues; 

projeto que “Concede o Diploma Mérito Judiciário ao senhor Ellison Costa Cereja”, 

constante no Processo nº 2413/2021, de autoria do vereador Miguel Rodrigues; 

projeto que “Concede a Medalha e Diploma Círio de Nazaré ao senhor Carlos 

Reginaldo de Oliveira Santa Brígida”, constante no Processo nº 2414/2021, de autoria 

do vereador Miguel Rodrigues; projeto que “Concede o Diploma Celina Martins 

Albuquerque à senhora Maria Damásia Silva Souza”, constante no Processo nº 

2415/2021, de autoria do vereador Miguel Rodrigues; projeto que “Concede o 

Diploma do Profissional da Comunicação ao senhor Ronaldo do Socorro Lopes dos 

Santos Filho”, constante no Processo nº 2416/2021, de autoria do vereador Miguel 

Rodrigues; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Corrêa à senhora Márcia 

Mariana Bittencourt Brito”, constante no Processo nº 2411/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Corrêa ao senhor 

Raimundo Luiz Silva Araújo”, constante no Processo nº 2410/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito 

ao senhor Edmilson Brito Rodrigues”, constante no Processo nº 2409/2021, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Corrêa 

ao senhor Aldenor Monteiro de Araújo Júnior”, constante no Processo nº 2408/2021, 

de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Dom Pedro 

Casaldáliga à senhora Célia Aparecida de Azevedo (Célia Maracajá)”, constante no 

Processo nº 2407/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o 

Diploma Serzedelo Corrêa à senhora Edilene Brito Rodrigues”, constante no 

Processo nº 2406/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o 

Diploma de Mérito de Proteção aos Animais de Belém à senhora Joyce Garófolo e 

Santos”, constante no Processo nº 2405/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; 

projeto que “Concede o Diploma Dom Pedro Casaldáliga à senhora Juma Xipaya”, 

constante no Processo nº 2404/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto 

que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Pedro Wenilton 

Barbosa Duarte”, constante no Processo nº 2403/2021, de autoria da vereadora Lívia 

Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Corrêa à senhora Vívian Lis Paes 

de Freitas Andrade”, constante no Processo nº 2402/2021, de autoria da vereadora 

Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Dom Pedro Casaldáliga ao senhor Tel 

Filho Guajajara”, constante no Processo nº 2401/2021, de autoria da vereadora Lívia 

Duarte; projeto que “Concede a Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira ao 

senhor Fernando Albuquerque de Oliveira”, constante no Processo nº 2360/2021, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede a Medalha de Direitos 

Humanos Jaime Teixeira ao senhor José Augusto Ewerton de Souza”, constante no 

Processo nº 2362/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede a 

Medalha Condecorativa Cordolina Fontelles de Lima à senhora Maria Aciolina Melo 

Lima”, constante no Processo nº 2364/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; 

projeto que “Concede o título honorifico de Cidadão de Belém ao excelentíssimo 

senhor Lúcio Cavalcante”, constante no Processo nº 2366/2021, de autoria do 

vereador Augusto Santos; projeto que “Concede a Medalha e Diploma Brasão 

D’Armas de Belém ao excelentíssimo senhor Francisco da Chagas Silva Melo Filho – 

Deputado Chicão”, constante no Processo nº 2355/2021, de autoria do vereador Zeca 

Pirão (a pedido do vereador Igor Andrade); projeto que “Concede o Diploma Maria 

da Penha à senhora Cláudia Regina Moreira”, constante no Processo nº 2363/2021, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o título honorífico de 

Cidadão de Belém ao excelentíssimo senhor Francisco da Chagas Silva Melo Filho – 

Deputado Chicão”, constante no Processo nº 2353/2021, de autoria do vereador Igor 

Andrade; projeto que “Concede o Diploma Maria da Penha à senhora Ierecê 

Guerreiro Barroso”, constante no Processo nº 2361/2021, de autoria da vereadora 

Lívia Duarte; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao 

Deputado Estadual Dirceu Tem Caten”, constante no Processo nº 2417/2021, de 

autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede a Medalha Clodomir 

Grande Colino a Sandra Suely Moreira Lurine Guimarães”, constante no Processo nº 

2418/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede a Comenda 

Gaspar Viana ao excelentíssimo senhor  Afonso Peres”, constante no Processo nº 

2419/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede a Comenda 

Gaspar Viana à excelentíssima senhora Ilma Pastana Ferreira”, constante no Processo 

nº 2420/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede o título de 

Cidadão de Belém a Wellington Dias”, constante no Processo nº 2421/2021, de 

autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede o Diploma de Mérito 

Zumbi dos Palmares a Thales Miranda”, constante no Processo nº 2422/2021, de 

autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede o Diploma Edson Luís à 

coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes - DCE da UFPA, Ana 

Cláudia Neri”, constante no Processo nº 2423/2021, de autoria da vereadora Bia 

Caminha; projeto que “Concede o Diploma Edson Luís ao diretor da União Nacional 

dos Estudantes - UNE Tel Guajajara”, constante no Processo nº 2424/2021, de autoria 

da vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede o Diploma Amazônia Para Sempre 

ao Instituto Tucunduba”, constante no Processo nº 2425/2021, de autoria da 

vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede o Diploma Mérito LGBTQI Walter 

Bandeira à excelentíssima senhora Safira Clausberg Messias Costa”, constante no 

Processo nº 2428/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede 

o Diploma Mérito LGBTQI Walter Bandeira a Janaina Barbosa de Oliveira”, 

constante no Processo nº 2429/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha; projeto 

que “Concede o título de Cidadão de Belém ao deputado federal Airton Faleiro”, 

constante no Processo nº 2430/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha; projeto 

que “Concede o Diploma Mérito LGBTQI Walter Bandeira à excelentíssima senhora 

Symmy Larrat”, constante no Processo nº 2431/2021, de autoria da vereadora Bia 

Caminha; projeto que “Concede o Diploma Maria da Penha à excelentíssima senhora 

Camila Castro de Oliveira – diretora de mulheres rurais da Federação dos 

Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará 

(Fetagri - PA)”, constante no Processo nº 2432/2021, de autoria da vereadora Bia 

Caminha; projeto que ‘Concede o título de Honra ao Mérito Defensor da Ilha do 

Mosqueiro ao empresário Mário Cardoso”, constante no Processo nº 2433/2021, de 

autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede o título de Cidadã de Belém 

à deputada estadual Dilvanda Faro”, constante no Processo nº 2434/2021, de autoria 

da vereadora Bia Caminha; projeto que “Concede o título de Cidadão de Belém ao 

deputado Beto Faro”, constante no Processo nº 2435/2021, de autoria da vereadora 

Bia Caminha; projeto que “Concede o título de Cidadã de Belém a Gleisi Helena 

Hoffmann”, constante no Processo nº 2436/2021, de autoria da vereadora Bia 

Caminha; projeto que “Concede a Plaqueta Comemorativa Waldemar Henrique ao 

senhor Máximo Rogério Passos”, constante no Processo nº 2437/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede a Medalha do Mérito Cultural e 

Patrimônio de Belém à senhora Júlia Passos”, constante no Processo nº 2438/2021, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Corrêa 

à senhora Ghyslaine Almeida e Cunha”, constante no Processo nº 2439/2021, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte. Na discussão, não houve oradores. Seria feita 

posteriormente a leitura dos projetos, mas o vereador Moa Moraes pediu Questão de 

Ordem solicitando a dispensa desta, uma vez que todos os vereadores tiveram acesso 

à pauta e tinham conhecimento dos projetos em votação. Posta em votação, esta 

solicitação foi aprovada pela plenária. Postos depois em votação, os projetos foram 

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

presidente Augusto Santos declarou então aprovados os projetos anteriormente 

citados e, em seguida, encerrou a sessão, às onze horas e quatro minutos. Estava 

licenciado o vereador Igor Andrade. Justificaram suas ausências os vereadores Altair 

Brandão, Bieco, Renan Normando e Goleiro Vinícius. Estiveram presentes os 

vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante, Josias Higino e Pastora Salete, pelo 

bloco DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio, Roni Gás, Miguel Rodrigues e 

Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Blenda Quaresma, Neném 

Albuquerque, Zeca Pirão e John Wayne, pelo MDB; Juá Belém e Augusto Santos, 

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

Lima, pelo PSOL; 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; Lulu das Comunidades, pelo PTC; 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 16 de novembro de 2021.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

No décimo sétimo 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 da 

vereadora Pastora Salete. Esta solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

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

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

Fabrício Gama aludiu à troca de comando do 4º Distrito Naval, com a substituição do 

vice-almirante Valter Citavicius Filho pelo vice-almirante Edgar Luiz Siqueira 

Barbosa, a ocorrer no próximo dia 06 de dezembro. Lamentou a partida do vice-

almirante Valter Citavicius, comentando que ele deixou um grande legado para nosso 

estado, pois atuou para trazer a Segunda Esquadra da Marinha para o Pará e traria o 

navio hospital, que serviria a quarenta municípios paraenses entre o baixo Amazonas 

e a Ilha de Marajó, em fevereiro vindouro. Além disso, adicionou, Valter Citavicius 

Filho conseguiu unir as forças políticas do estado. Agradeceu ao governador Hélder 

Barbalho por destinar um milhão de reais para a compra de remédios que estarão à 

disposição dos pacientes atendidos no navio hospital. Agradeceu também ao 
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deputado federal José Priante por destinar verbas parlamentares que tornarão o navio 

hospital autossuficiente. A disputa pela Segunda Esquadra da Marinha estava 

praticamente perdida para o Pará, observou, mas houve uma reviravolta, passando-se 

ulteriormente a considerar a Ilha de Caratateua como o melhor lugar para sediá-la, 

muito contribuindo para isso o empenho do vice-almirante Valter Citavicius Filho. 

Além disso, notificou, Valter Filho acertara com o governador Hélder Barbalho a 

construção de um novo prédio para abrigar a Capitania dos Portos da Amazônia 

Oriental e de um museu da Marinha, que seria instalado na área do Porto Futuro. 

Agradeceu à secretária estadual de Cultura, Úrsula Vidal, a dedicação em prol da 

criação desse museu. Reconheceu o trabalho da Marinha no combate à pandemia em 

nosso estado, parabenizando o vice-almirante Valter Citavicius Filho pelo excelente 

desempenho. Reportou depois ter visitado o novo complexo da CMB, em construção, 

que permitiria aos vereadores melhor atender o público e trabalhar. Pediu uma salva 

de palmas ao presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, por esse empreendimento, 

dando ao Núcleo de Apoio ao Cidadão – Naci um espaço digno para funcionamento. 

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

Santos. José Dinelly elogiou a atuação do vereador Zeca Pirão como presidente da 

CMB. Elogiou também o deputado estadual e ex-vereador desta Casa, Adriano 

Coelho, dizendo ser ele uma pessoa amiga a quem Deus reservou voos mais altos. 

Contou ter um filho militar, capitão da Marinha, que no próximo dia 25 de dezembro 

ascenderia na hierarquia, tornando-se capitão de corveta. Disse depois não ter dúvida 

de que jamais tivemos um governador que trabalhasse tanto quanto Hélder Barbalho, 

pedindo a Deus que o protegesse para que continuasse a fazer o bem. Aludiu em 

seguida à discussão, nesta sessão, de seu projeto tornando obrigatória a presença nas 

agências bancárias de Belém, durante o horário de atendimento ao público, de um 

intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras visando atender melhor as pessoas 

portadoras de deficiência auditiva. Relatou ter estudado a Libras durante três anos 

porque sentia muita dificuldade quando atendia a esse público específico ao trabalhar 

como bancário na Caixa Econômica Federal – CEF. Assegurou ter aprendido o 

suficiente para interagir bem com a maioria dessas pessoas. Em aparte, manifestou-se 

o vereador Pablo Farah. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Fabrício Gama 

parabenizou o vereador José Dinelly pelo projeto de sua autoria que seria discutido 

nesta sessão, elogiando sua atuação profissional como bancário. Avaliou que sua 

aprovação permitiria um melhor atendimento àqueles que muitas vezes eram 

ignorados por serem portadores de deficiência auditiva. Declarou sentir-se honrado 

por ser vereador ao lado de José Dinelly por mais um mandato, atestando que votaria 

pela aprovação do projeto. Expressou que José Dinelly merecia todo o respeito por 

ter trilhado mais de trinta anos de serviço público com decência, caráter e lealdade à 

sua instituição. Louvou também a atuação do vereador Amaury da APPD em defesa 

dos direitos das pessoas com deficiência. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Amaury da APPD. Pela liderança da Oposição, Josias Higino parabenizou o vereador 

José Dinelly pelo projeto que apresentou, declarando que votaria favoravelmente à 

sua aprovação. Reconheceu o importante trabalho desenvolvido pelo vereador 

Amaury da APPD em defesa do segmento das pessoas portadoras de deficiência, 

desejando que continuasse a atuar por essa causa. A aprovação do projeto do 

vereador Dinelly nesta sessão, conjecturou, seria muito benéfica às pessoas com 

deficiência auditiva. Parabenizou depois o Instituto Evandro Chagas que completava 

85 anos de existência, sendo uma referência mundial em ciência, tecnologia e 

inovação em saúde. Parabenizou também a coordenação das atividades religiosas 

nesta Casa, sendo realizadas missas às terças-feiras e cultos evangélicos às quartas-

feiras, inteirando ter tido a grata satisfação de ser o pregador no culto ocorrido neste 

dia. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro parabenizou também o vereador José 

Dinely pela iniciativa de apresentar um projeto facilitando a inclusão de pessoas 

muitas vezes invisibilizadas em nossa sociedade, os deficientes auditivos. Atestou ser 

um compromisso da Prefeitura Municipal de Belém – PMB estabelecer políticas de 

governo que se transformassem em políticas de estado permitindo a inclusão de 

pessoas com deficiência e o projeto apresentado representava mais um passo nesse 

sentido. Assinalou que esta Casa tinha a sorte de ter entre seus membros um legítimo 

representante deste segmento, o vereador Amaury da APPD, mas isso não impedia os 

demais parlamentares de colaborar nesse processo. Comunicou ser autor de um 

projeto estabelecendo a tradução em Libras de todas as sessões parlamentares 

televisionadas desta Casa, tendo conversado com o presidente Zeca Pirão a respeito 

da possibilidade de fazê-lo a partir do ano seguinte. Noticiou em seguida que a PMB 

faria neste dia um agradecimento a todas as pessoas que se voluntariaram e ajudaram 

na campanha de vacinação contra a covid-19, informando que ela agora entraria em 

nova etapa, passando a ser realizada diuturnamente nas unidades municipais de saúde 

e em dois shoppings da cidade. A imunização ainda é a melhor forma de combater a 

pandemia, testificou, salientando que o retorno às atividades presenciais somente foi 

possível a partir do avanço da vacinação. Afirmou depois que a criação de uma Área 

de Proteção Ambiental – APA na Ilha de Cotijuba permitiria auferir recursos do 

governo federal, obter proteção ambiental e não interferiria no cotidiano dos 

moradores. A forma como o processo foi encaminhado talvez não tivesse sido 

adequada, presumiu. Alegou, porém, que a ilha e a cidade de Belém ganhariam com a 

criação da APA. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues 

anunciou que os vereadores do bloco votariam pela aprovação do projeto do vereador 

José Dinelly. Pediu depois apoio às lideranças do governo na Casa para uma resposta 

ágil do Executivo Municipal a um ofício que encaminhara sobre a obra de 

pavimentação no Marahú, em Mosqueiro, iniciada ainda na gestão do ex-prefeito 

Zenaldo Coutinho. Explicou que os moradores da localidade solicitavam informações 

sobre o serviço e gostaria de repassá-las a essa comunidade. Alertou em seguida para 

a inutilidade da passarela existente na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à 

Avenida Júlio César, onde havia risco de assaltos, ocorrendo ali ultimamente o 

trânsito de motocicletas. Divulgou posteriormente a realização, por sua iniciativa, de 

uma sessão especial - às quinze horas, neste dia - para homenagear os profissionais de 

saúde, convidando todos a participar. Em aparte, manifestou-se o vereador Pablo 

Farah. Pelo PSC, José Dinelly externou seu contentamento pela presença de muitos 

amigos na galeria anexa ao plenário, pessoas que vieram acompanhar a votação do 

projeto de sua autoria. Disse ter ficado surpreso porque não esperava tanta gente, 

reconhecendo, porém, que a imprensa televisionada dera, neste dia, destaque a essa 

votação. Reiterou ter tido, na maioria das vezes, dificuldades ao atender pessoas com 

deficiência auditiva em seu trabalho na CEF e buscou aprender um pouco de Libras 

para melhor se comunicar com essa clientela. A aprovação de seu projeto reduziria 

muito as atribulações sofridas pelas pessoas deficientes auditivas nas agências 

bancárias, julgou. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Juá Belém e Lívia 

Duarte. Pela liderança do PSB, Fábio Souza considerou que constituiria um avanço 

imenso a aprovação do projeto do vereador José Dinelly em uma cidade grandemente 

excludente àqueles que possuem qualquer tipo de deficiência. Avaliou que ele seria 

aprovado, pois trazia a inclusão tão necessária e solicitada tanto pelos profissionais 

bancários quanto pelas pessoas com deficiência auditiva. Encerrado o Horário de 

Liderança, o presidente Augusto Santos pediu aos demais vereadores que fizessem o 

registro de suas presenças no painel eletrônico para a verificação de quórum. A 

vereadora Blenda Quaresma pediu então Questão de Ordem solicitando que se fizesse 

um minuto de silêncio em homenagem póstuma às duas jovens mulheres vítimas de 

feminicídio nesta semana em Belém, Édrica Moreira e Joele Fontes Palmeira, 

estendendo-a a todas as mulheres assassinadas dessa forma. Posteriormente, o 

vereador José Dinelly pediu Questão de Ordem solicitando que a intérprete de Libras, 

Sheila, fizesse a tradução dos pronunciamentos em linguagem de sinais durante a 

discussão de seu projeto nesta sessão. Feita a verificação de presença e havendo 

quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Em seguida, o vereador 

Amaury da APPD pediu Questão de Ordem solicitando que se passasse logo à 

Segunda Parte da Ordem do Dia, fazendo-se a mudança na ordem dos processos em 

pauta nesta parte da sessão de modo que o projeto de lei constante no Processo nº 

1945/2021 entrasse em discussão e seus artigos fossem votados em bloco. Posta em 

votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Em seguida, o vereador Josias 

Higino pediu Questão de Ordem solicitando que se fizesse um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao pastor Valter, da Igreja Assembleia de Deus do Bairro da 

Condor. O vereador Pablo Farah pediu que esta homenagem fosse estendida ao 

sambista Serginho Melo. O vereador Zeca do Barreiro pediu que também fosse assim 

homenageado o senhor Roberto Macedo, ex-diretor da Unidade Municipal de Saúde 

do Bengui. O vereador Roni Gás pediu que do mesmo modo se prestasse homenagem 

a um membro de sua família, falecido nesta manhã, Dalmon. O vereador Allan 

Pombo pediu que se homenageasse o cartunista paraense Ubiratan Porto. O vereador 

Miguel Rodrigues pediu que também fosse homenageado postumamente o seu primo, 

Raimundo. Foi feito então um minuto de silêncio em atenção a todas as solicitações. 

Posteriormente, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia e entrou em discussão 

única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que “Altera a Resolução nº 

119, de 15 de dezembro de 2004”, constante no Processo nº 1945/2021, de autoria da 

Comissão Executiva da CMB. Na discussão, não houve oradores. Fez-se a seguir a 

leitura do projeto. Postos em votação, os artigos do projeto foram aprovados por 

maioria, em bloco, com vinte e seis votos favoráveis e um voto contrário, sem 

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

nº 119, de 15 de dezembro de 2004”, constante no Processo nº 1945/2021. Passou-se 

depois à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), no horário de atendimento ao público, ou sistema que integre e supra 

essa função em todas as agências bancárias do município de Belém”, constante no 

Processo nº 851/2020, de autoria do vereador José Dinelly. O vereador José Dinelly 

pediu então Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto fossem votados 

em bloco, de forma simbólica. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela 

plenária. Na discussão, pronunciaram-se os vereadores José Dinelly (com aparte do 

vereador Fabrício Gama), Miguel Rodrigues (com aparte do vereador Pablo Farah) e 

Amaury da APPD. Fez-se depois a leitura do projeto. Postos em votação, os artigos 

do projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco, de forma simbólica. O 

presidente Augusto Santos declarou então aprovado o projeto que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da presença de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), no 

horário de atendimento ao público, ou sistema que integre e supra essa função em 

todas as agências bancárias do município de Belém”, constante no Processo nº 

851/2020. Em seguida, o presidente encerrou a sessão, às dez horas e vinte e nove 

minutos. Estava licenciado o vereador Igor Andrade. Justificaram suas ausências os 

vereadores Bia Caminha, Bieco, Goleiro Vinícius, John Wayne, Moa Moraes, Neném 

Albuquerque e Zeca Pirão. 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; Blenda Quaresma, pelo MDB; Juá 

Belém e Augusto Santos, pela bancada do Republicanos; Lívia Duarte, Fernando 

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

e Gleisson Silva, pelo PSB; Mauro Freitas, pelo PSDB; Amaury da APPD, pelo PT; 

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

Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; Lulu das Comunidades, pelo PTC; 

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 17 de 

novembro de 2021.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 
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ATA DA SEXAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo segundo 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 



        ANO XXXIX 

        Nº 1978 

DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: : 07, 08, 09, 10 e 11 de fevereiro de 2022. 77  
 

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. Josias Higino expressou defender a família tradicional, criada por Deus, 

atribuindo a morte prematura de muitos jovens à desobediência aos pais. Noticiou a 

realização, no final de semana anterior, do Congresso Brasileiro da Missão com 

Famílias, promovido pela igreja evangélica Assembleia de Deus, caracterizando-o 

como um momento especial diante do Senhor. Parabenizou os coordenadores do 

evento - pastor Odalvo e sua esposa, pastora Nira. Apontou depois que, com a 

chegada das chuvas, é recomendável a secretária municipal de Saneamento, Ivanise 

Gasparim, reunir sua equipe para fazer um levantamento dos principais pontos de 

alagamento na cidade. Pediu que se fizesse um planejamento para uma ação 

preventiva da Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, evitando ou reduzindo 

assim os danos causados pelas chuvas intensas. Disse haver mais de cem pontos de 

alagamentos em toda cidade e isso deveria ser mapeado. A limpeza dos canais e a 

capinação estavam ocorrendo, reconheceu, mas uma ação mais contundente fazia-se 

necessária. Assinalou, em seguida, que na Unidade Municipal de Saúde do Guamá 

faltavam médicos, havendo dificuldades na marcação de consultas e no 

encaminhamento de exames. A demanda por atendimento era muito grande e a oferta 

era precária, complementou. Pediu ao secretário municipal de Saúde, Maurício 

Bezerra, que resolvesse o problema, ressaltando não criticar simplesmente a gestão, 

mas buscar soluções. Todos os membros desta Casa, salientou, desejam o melhor 

para a cidade com um bom funcionamento do setor de saúde e a melhoria do 

transporte público e do saneamento básico, atendendo de forma digna os moradores. 

Enfermeira Nazaré Lima aludiu às comemorações do Dia da Consciência Negra, 

expressando ser uma data criada para lembrar às pessoas de ascendência africana que 

elas existem e não podem mais aceitar as condições ruins em que vivem, pois, como 

provam as estatísticas, os afrodescendentes têm os piores indicadores sociais. A 

abolição da escravidão em nosso país ocorreu sem a criação de políticas de emprego, 

renda, educação e habitação para a população negra, estabeleceu, não havendo a 

preocupação com a inclusão dos pretos em nossa sociedade. Atualmente há uma 

política afirmativa, a política de cotas, comentou, classificando-a como uma forma de 

reparação da injustiça perpetrada pela abolição inacabada, que deixou os ex-escravos 

e seus descendentes em situação de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, explicou, 

pode ser temporária ou permanente e os afrodescendentes vivenciam uma 

vulnerabilidade permanente, pois, mesmo após duzentos anos, ainda demorarão a 

atingir os índices sociais de pessoas brancas. Em 2022, prosseguiu, a política de cotas 

será reavaliada, mas não deve ser extinta, pois os índices ainda são alarmantes, 

inclusive e principalmente em relação à saúde. Enquanto os afrodescendentes 

continuarem a morar em habitações indignas, precárias, não terão saúde, postulou. 

Considerou muito pertinente o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio 

– Enem deste ano: a invisibilidade social e o registro civil. Indicou ser grande o 

número de pessoas invisíveis por não terem documentação, sendo difícil adquiri-la 

devido à burocracia, especialmente se falta o registro de nascimento. Em relação a 

isso, pediu ao presidente Zeca Pirão que colocasse em funcionamento novamente o 

Núcleo de Apoio ao Cidadão – Naci desta Casa, frisando a importância desse órgão 

por permitir o reconhecimento da cidadania, pois quem não tem documentos não 

pode ser considerado cidadão, uma vez que não goza plenamente dos direitos. A falta 

de documentos impede a conclusão de transações comerciais, a contratação de 

empréstimos e o recebimento de benefícios, inclusive o Bolsa Família, sendo 

essencial estimular mais instituições a emitir registros de identidade, pontificou. 

Dentre essas pessoas invisíveis, observou, a maioria é formada por pessoas negras. 

Enquanto houver racismo, não haverá igualdade, frisou, não sendo possível negar a 

existência do racismo em um país onde os piores indicadores sociais referem-se à 

população afrodescendente. Miguel Rodrigues convidou o público a comparecer à 

Praça Waldemar Henrique, onde ocorreriam eventos, inclusive ação social, até as 

dezessete horas deste dia, em comemoração ao Dia Nacional do Músico. Informou 

que haveria também a apresentação de vários cantores e bandas e a participação de 

algumas secretarias municipais, como a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer – 

Sejel. Fábio Souza denunciou o uso contumaz de crianças na mendicância em frente a 

farmácias, supermercados e lanchonetes em nossa cidade. Infantes ficavam todos os 

dias em situação de vulnerabilidade, fora da escola, e urgia montar uma força tarefa e 

procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Comdac e 

o Ministério Público Estadual do Pará – MPPA para discutir uma ação que inibisse 

ou, pelo menos, reduzisse essa prática, defendeu. Relatou que, na maioria das vezes, 

ao abordar mulheres pedintes acompanhadas de crianças ouve que os menores não 

são seus filhos, são filhos de vizinhos, primos ou irmãs. Externou não suportar mais 

ver essa situação, que, entretanto, parecia não sensibilizar os órgãos de defesa da 

criança e do adolescente. Todos os programas sociais de transferência de renda 

estavam funcionando, desde o Bora Belém até os recursos federais, ressaltou. Em 

aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Encerrado o Horário do 

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

Patriota – Cidadania, Fabrício Gama parabenizou a equipe do Holanda, campeã no 

futebol em Outeiro no dia anterior. Reiterou depois as denúncias feitas anteriormente 

pelo vereador Fábio Souza e recordou ter tratado desse tema na legislatura passada, 

quando foi acionado o MPPA. Julgou inadmissível as crianças ficarem sob sol e 

chuva todos os dias, sendo usadas na prática da mendicância. A situação social é 

grave, assentiu, mas usar menores dessa maneira é crime. Supôs ser válido reunir 

novamente com o MPPA para enfrentar o caso de forma mais incisiva. Lembrou ter 

conversado com o vereador Émerson Sampaio e outros parlamentares desta Casa 

sobre a possibilidade de formar uma comissão para combinar uma ação conjunta, 

unindo o município e o MPPA, para efetivamente punir as pessoas que usavam as 

crianças na mendicância. Reportou depois ter participado de uma reunião no 

Gabinete do Prefeito com o chefe de gabinete, Aldenor Júnior, para tratar do Círio de 

Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci. Na ocasião, continuou, Aldenor Júnior 

comprometeu-se, juntamente com a agente distrital de Icoaraci, Ellana Fiama da 

Silva, a realizar as operações de tapa buraco e limpeza da Praça da Igreja Matriz. 

Infelizmente, acrescentou, até a sexta-feira anterior nada havia sido feito e ligaria 

neste dia para o chefe de gabinete a para a agente distrital de Icoaraci cobrando as 

providências acertadas. Criticou a colocação de três brinquedos do tipo cama elástica 

pula-pula no estacionamento da orla em Icoaraci, afirmando que prejudicavam a 

atividade dos restaurantes da área e expunham as crianças a riscos, por ficarem em 

local inadequado. Revelou que pediria neste dia uma audiência com a agente distrital 

Ellana Silva para discutir o assunto. Pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante 

elogiou a criação de um novo espaço no Theatro da Paz, o Café da Paz. Avaliou que 

isso democratizou o lugar, levou à maior circulação de pessoas e gerou mais 

segurança aos frequentadores, considerando acessíveis os preços ali praticados. 

Recordou que anteriormente o Bar do Parque era um espaço subutilizado, mas 

atualmente tem uma destinação mais adequada, sendo ali instalada recentemente uma 

estátua de Ruy Barata, grande personalidade paraense. Sobrelevou a importância da 

Parceria Público-Privada - PPP por permitir o investimento de agentes privados em 

bens públicos, recuperando-os e disponibilizando-os ao usufruto da população. 

Louvou a iniciativa de incluir o programa Conviver Belém no Plano Plurianual – 

PPA para o período 2022-2025, prevendo a recuperação de espaços públicos. 

Ajuizou, porém, que a criação de PPPs permitiria que os recursos públicos fossem 

utilizados onde são mais necessários, como no saneamento básico. Os bairros 

periféricos, observou, são os mais carentes em obras de infraestrutura e saneamento, 

mas não recebem os recursos de que precisam, pois os investimentos são feitos nas 

áreas centrais da cidade. Findo este pronunciamento, a vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima assumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do MDB, Zeca Pirão aludiu à 

homenagem aos profissionais e trabalhadores que atuaram no combate à pandemia, 

realizada na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) na semana anterior. Opinou 

ter sido um ato necessário e justo, pois essas pessoas enfrentaram uma doença ainda 

desconhecida, colocando-se em risco e colocando em risco suas famílias para atender 

a população. O secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, pronunciou-se na 

ocasião relatando não ter ocorrido em uma semana sequer uma internação por covid-

19 em Belém e nenhuma morte, contou. Em contrapartida, o Jornal Nacional da TV 

Globo incluía o Pará entre os estados onde ocorrera aumento da média de mortes, 

contrastou. Supôs que isso se devia à briga política entre a Rede Globo e o presidente 

Jair Bolsonaro. Disse ter elogiado o prefeito Edmilson Rodrigues pela postura 

adotada na gestão do município, dando a ele as boas vindas no retorno ao trabalho, do 

qual estava afastado havia semanas por ter contraído a covid-19. A pandemia quase 

leva o prefeito, apontou, apesar de ele ter tomado as duas doses da vacina. Exprimiu a 

esperança de que não tivéssemos mais tantos problemas com a covid-19, pois a 

pandemia já durava quase dois anos e levara muitas pessoas amigas. Pela liderança 

do PT, Bia Caminha mencionou a realização do Enem no domingo anterior, 

expressando sua tristeza ao ver o que o exame se tornou. A educação pública já vinha 

sendo destruída anteriormente, mas a situação piorou muito depois do início da 

pandemia, reputou. Com a expansão da Covid-19 no país, após duas semanas, 

relembrou, o governo federal adotou o ensino remoto como forma de enfrentar a 

doença. Tal modalidade não permitiu à maioria dos jovens pobres o acesso às aulas, 

pois não dispunham de celular e de um sinal de internet de qualidade, indicou. Para 

todos tornou-se mais difícil estudar durante a pandemia, não apenas para as pessoas 

mais pobres, reconheceu, mas ocorreu um acirramento das desigualdades em nosso 

país. O Enem democratizou o acesso ao ensino superior, afirmou, exemplificando que 

o exame ocorre em todos os municípios paraenses, diferentemente dos vestibulares da 

Universidade Federal do Pará – UFPA e da Universidade do Estado do Pará – Uepa, 

realizados somente em cidades onde existem campi destas instituições. Apesar disso, 

analisou, houve uma tentativa de politização do Enem por parte do governo federal, 

apregoando-se que o exame teria a “cara do governo”. Entretanto, houve uma redução 

de 41% no número de inscritos em comparação com os anos anteriores, havendo 

drástica diminuição do número de estudantes pretos e pardos participantes, sendo 

estes fatos indicadores do enorme aumento das desigualdades em nosso país nos 

últimos anos, destacou. No Pará, aditou, houve 46 mil faltosos, representando 27,5% 

do total - 1,5% a mais do que a média nacional. Tais dados, interpretou, mostram a 

falta de perspectiva da juventude: os jovens pobres não têm perspectiva de futuro, 

não planejam estudar e entrar em uma universidade porque têm que trabalhar, pois 

devem se preocupar com o que vão comer no dia seguinte. Os pais, mais velhos, não 

conseguem emprego devido à idade e então os filhos vão trabalhar com a Uber ou 

como entregadores do iFood, usando bicicletas, sabendo-se que assim não chegarão a 

lugar algum, destinados à informalidade e ao subemprego. É fundamental levar o país 

a novos rumos, de modo que a juventude possa sonhar novamente e consiga entrar 

em uma universidade, adquirir formação acadêmica, fazer mestrado e viajar ao 

exterior para fazer doutorado, ter oportunidades de emprego. Elogiou a atuação dos 

técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 

Inep, pois eles permitiram a realização do Enem, apesar dos pedidos de demissão em 

massa de funcionários insatisfeitos com a gestão máxima do órgão, feitos às vésperas 

da realização do exame. Agradeceu por fim ao prefeito Edmilson Rodrigues a sanção 

da lei de sua autoria estabelecendo o Dia de Luta contra a LGBTfobia em nosso 

município. Pela liderança do PL, Pablo Farah agradeceu ao governador Hélder 

Barbalho e aos prefeitos dos municípios da Região Metropolitana de Belém a 

concessão da gratuidade do transporte público aos alunos que fizeram o Enem no 

domingo anterior. Parabenizou depois os agentes da segurança pública por garantirem 

a tranquilidade durante a realização da prova através de uma força tarefa, coibindo a 

ocorrência de ilicitudes. O aumento da violência nas cidades da região norte foi 

combatido de forma enérgica pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social – Segup, pois não podemos voltar aos índices sombrios da gestão 

estadual anterior, estabeleceu, lamentando a perda recente de dois policiais na semana 

anterior. A vigilância contínua é fundamental no combate à criminalidade, atestou, 

porque os criminosos se reorganizam, se reinventam. Deve haver valorização e 

investimento na segurança pública, mas é essencial, sobretudo, adotar um modelo 

eficiente, pois o atual não funciona. A este respeito, confessou sentir-se decepcionado 

com o governo federal, pois a Constituição Brasileira já tem mais de trinta anos e 

nunca foi feita a necessária reforma no sistema de segurança pública. O projeto de 

reforma administrativa pretende acabar com o servidor público, alertou, acabando 

com a estabilidade do cargo. Não é possível criar policiais temporários sem fragilizar 

a segurança pública, advertiu, observando ter sido sabiamente retirado de pauta na 

Assembleia Legislativa do Pará – Alepa um projeto de lei com essa intenção. Pediu a 

união de todos os vereadores da Casa em defesa dos servidores públicos municipais, 

visando à equiparação do salário base desses funcionários ao salário mínimo 

nacional. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente Enfermeira Nazaré Lima 

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 
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Parte da Ordem do Dia. Em seguida, fez-se a leitura e votação do requerimento do 

vereador Bieco solicitando seis dias de licença parlamentar, no período de 23 a 28 de 

novembro corrente, sendo este aprovado por unanimidade. Procedeu-se depois à 

leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a realização de 

uma sessão especial para debater os impactos da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 32/2020 (PEC 32/2020) no município de Belém. Posto em votação, o requerimento 

foi aprovado por unanimidade, com vinte e três votos favoráveis. Justificou seu voto 

o vereador Fernando Carneiro. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento do 

vereador Zeca do Barreiro solicitando a realização de uma sessão especial em 

homenagem à médica Cynthia Charone. Fizeram encaminhamentos os vereadores 

Zeca do Barreiro e Miguel Rodrigues. Assumiu, a seguir, a presidência da Mesa o 

vereador Bieco. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por maioria, com 

vinte e dois votos favoráveis e um voto contrário, sem abstenções. Justificou seu voto 

o vereador Zeca do Barreiro. Passou-se depois à leitura do requerimento da vereadora 

Bia Caminha solicitando a realização de uma sessão especial para discutir a Caravana 

da Educação, iniciativa de seu mandato que já visitara vinte e oito escolas no 

município de Belém e pretendia chegar a quarenta escolas visitadas até o final do 

mês. Fizeram encaminhamentos os vereadores Miguel Rodrigues, Josias Higino e 

Fábio Souza. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por maioria, com vinte 

e cinco votos favoráveis e uma abstenção, sem votos contrários. Justificou seu voto o 

vereador Roni Gás. 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 a 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 quarenta e seis minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Altair 

Brandão, Gleisson Silva, Goleiro Vinícius, Igor Andrade, Mauro Freitas e Renan 

Normando. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante, 

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

Sampaio, Roni Gás, Miguel Rodrigues e Túlio Neves, 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; Moa Moraes, pelo PSDB; Amaury da APPD e Bia Caminha, pelo 

PT; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; João 

Coelho, pelo PTB; Lulu das Comunidades, pelo PTC; 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 22 de novembro de 2021.      

 

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

 

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

  

 

ATA DA DÉCIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo quarto 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 “Altera o inciso II da Lei nº 8295/03, Fundo Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade de Belém”, constante no Processo nº 

1930/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém – PMB. Na discussão, não 

houve oradores. O vereador Mauro Freitas pediu posteriormente Questão de Ordem 

solicitando que os artigos que não tivessem emendas fossem votados em bloco. Posta 

em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Fez-se em seguida a leitura 

do projeto. Postos em votação, os artigos do projeto que não tinham emendas foram 

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

presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Altera o inciso II da Lei 

8295/03, Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da 

Cidade de Belém”, constante no Processo nº 1930/2021. A seguir, entrou em 

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

dispositivos da Lei nº 9363, de 06 de abril de 2018, que ‘Altera o art. 4º da Lei nº 

7722/94, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação e Cultural da Cidade de 

Belém’”, constante no Processo nº 2618/2021, de autoria da PMB. Na discussão, não 

houve oradores. O vereador Matheus Cavalcante pediu então Questão de Ordem 

solicitando que os artigos sem emendas fossem votados em bloco. Posta em votação, 

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

Postos em votação, os artigos do projeto que não tinham emendas foram aprovados 

por unanimidade, em bloco, com trinta votos favoráveis. O presidente declarou então 

aprovado o projeto de lei que “Altera dispositivos da Lei nº 9363, de 06 de abril de 

2018, que ‘Altera o art. 4º da Lei nº 7722/94, que dispõe sobre o Sistema Municipal 

de Educação e Cultural da Cidade de Belém’”, constante no Processo nº 2618/2021. 

Justificou seu voto a vereadora Bia Caminha. Entrou depois em discussão única e 

votação, com dispensa de interstício, o projeto que “Altera dispositivos da Lei n.º 

9363, de 06 de abril de 2018, que institui o bônus-moradia no âmbito do município de 

Belém, para permitir que os imóveis afetados pelo Programa de Saneamento da Bacia 

da Estrada Nova – Promaben utilizem o bônus-moradia nas avaliações dos imóveis 

em até R$ 90.000,00 (noventa mil reais)”, constante no Processo nº 2650/21, de 

autoria da PMB. Na discussão, não houve oradores. Em seguida, o vereador Allan 

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

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

Posteriormente, foi feita a leitura do projeto. Postos em votação, os artigos do projeto 

que não tinham emendas foram aprovados por unanimidade, em bloco, com trinta 

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

dispositivos da Lei n.º 9363, de 06 de abril de 2018, que institui o bônus-moradia no 

âmbito do município de Belém, para permitir que os imóveis afetados pelo Programa 

de Saneamento da Bacia da Estrada Nova – Promaben utilizem o bônus-moradia nas 

avaliações dos imóveis em até R$ 90.000,00 (noventa mil reais)”, constante no 

Processo nº 2650/21. A seguir, entrou em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto que “Dispõe sobre a concessão do Abono-FME-FUNDEB aos 

profissionais em efetivo exercício da educação básica e suas modalidades vinculados 

à Secretaria Municipal”, constante no Processo nº 2652/2021, de autoria da PMB. Na 

discussão, não houve oradores. O vereador Allan Pombo pediu então Questão de 

Ordem solicitando que os artigos sem emendas fossem votados em bloco. Posta em 

votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Fez-se depois a leitura do projeto. 

Postos em votação, os artigos do projeto que não tinham emendas foram aprovados 

por unanimidade, em bloco, com trinta votos favoráveis. O presidente declarou então 

aprovado o projeto de lei que “Dispõe sobre a concessão do Abono-FME-FUNDEB 

aos profissionais em efetivo exercício da educação básica e suas modalidades 

vinculados à Secretaria Municipal”, constante no Processo nº 2652/2021. Em 

seguida, entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto 

que “Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana - REURB”, constante no 

Processo nº 2651/2021, de autoria da PMB. Na discussão, não houve oradores. O 

vereador Allan Pombo pediu posteriormente Questão de Ordem solicitando que os 

artigos sem emendas e as alterações ao projeto feitas pelo Gabinete do Prefeito e 

enviadas por ofício a esta Casa (Ofício 193/2021 – Gabinete do Prefeito) fossem 

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

seguir, foi feita a leitura do projeto. Em seguida, o vereador Pablo Farah pediu 

Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura das alterações ao projeto enviadas 

a este parlamento pelo Gabinete do Prefeito, uma vez que todos os vereadores já as 

haviam recebido por escrito. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela 

plenária. Postos em votação, os artigos do projeto que não tinham emendas e as 

alterações feitas a ele foram aprovadas por maioria, em bloco, com vinte e oito votos 

favoráveis e uma abstenção. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei 

que “Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana - REURB”, constante no 

Processo nº 2651/2021. Em seguida, entrou em discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, o projeto de lei que “Altera dispositivos da legislação 

tributária do município de Belém”, constante no Processo nº 2653/2021, de autoria da 

PMB. Na discussão, não houve oradores. O vereador Allan Pombo pediu 

posteriormente Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto que não 

tivessem emendas e uma emenda corretiva feita a ele fossem votados em bloco. Posta 

em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Procedeu-se depois à leitura 

do projeto e da emenda corretiva feita ele, de autoria do vereador Igor Andrade. 

Postos em votação, os artigos do projeto que não tinham emendas e a emenda feita a 

ele foram aprovados por unanimidade, em bloco, com trinta votos favoráveis. O 

presidente Zeca Pirão declarou então aprovado o projeto de lei que “Altera 

dispositivos da legislação tributária do município de Belém”, constante no Processo 

nº 2653/2021. Em seguida, encerrou a sessão, às treze horas e dezenove minutos. 

Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão e Gleisson Silva. 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; 

Goleiro Vinícius, 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; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, 

pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; Lulu das Comunidades, 

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

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

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

Palácio Augusto Meira Filho, dia 14 de dezembro de 2021.      

 

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 
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