
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 14, 15, 16, 17 e 18 de fevereiro de 2022. ANO XXXIX Nº 1979 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 2353/2021, de 01 de dezembro de 2021. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, CARLA CAROLINA TAVARES DE LIMA, para exercer 

o cargo comissão “Secretário Legislativo” Nível 04, do Gabinete da Vereadora BEATRIZ 

CAMINHA DOS SANTOS (BIA CAMINHA), a partir de 01.12.2021.  

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 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 2480/2021, 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, OSEAS PIMENTEL CORREA JUNIOR, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora SALETE FERREIRA 

SOUZA (PASTORA SALETE), 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 2482/2021, 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 do Vereador JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAES (ZECA DO 

BARREIRO), a partir de 31.12.2021.  

 

NÍVEL 01 

HELIO DA SILVA MARQUES 

PAULO ROBERTO MELO 

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 2483/2021, de 31 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 

RESOLVE: 

 

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

7.502/90, de 20.12.90, VANJA MARIA COUTINHO DIAS FERREIRA, ocupante 

do cargo comissionado “Secretario Legislativo” Nível 01, do gabinete do Vereador 

ZECA PIRÃO, a partir de 31.12.2021.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 2484/2021, de 31 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 

RESOLVE: 

 

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

7.502/90, de 20.12.90, MARIO FERNANDO MARTINS DA SILVA, do exercício 

do cargo em comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2, Sub-Chefe da Assessoria 

Militar ”, a partir de 31.12.2021.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 2485/2021, de 31 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 

RESOLVE: 

 

REVOGAR, a partir de 31.12.2021, o Ato nº 1983/2021, de 01.10.2021, que 

atribuiu Gratificação por Regime especial de Trabalho no percentual de 100% (cem 

por cento), ao servidor PAULO MARCELO CRUZ GOES, ocupante do cargo em 

comissão “Secretario Legislativo”. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 2486/2021, de 31 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 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR, a partir de 31.12.2021, o Ato nº 0090/2021, de 04.01.2021, que 

atribuiu Gratificação por Regime especial de Trabalho no percentual de 100% (cem 

por cento), à servidora ISABELA KAROLINE SANTOS LIMA, ocupante do cargo 

em comissão “Secretario Legislativo”. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 2487/2021, de 31 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 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR, a partir de 31.12.2021, o Ato nº 1014/2021, de 01.05.2021, que 

atribuiu Gratificação por Regime especial de Trabalho no percentual de 100% (cem 

por cento), ao servidor FILIPE DOS ANJOS GONÇALVES, ocupante do cargo em 

comissão “Secretario Legislativo”. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 2488/2021, de 31 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 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR, a partir de 31.12.2021, o Ato nº 0146/2021, de 04.01.2021, que 

atribuiu Gratificação por Regime especial de Trabalho no percentual de 100% (cem 

por cento), à servidora JOYCE CRISTINA LOBATO BRITO GONÇALVES, 

ocupante do cargo em comissão “Secretario Legislativo”. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 2489/2021, de 31 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 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR, a partir de 31.12.2021, o Ato nº 0096/2021, de 04.01.2021, que 

atribuiu Gratificação por Regime especial de Trabalho no percentual de 100% (cem 

por cento), à servidora ANDRESA BARROS DE ARAÚJO ABREU, ocupante do 

cargo em comissão “Secretario Legislativo”. 

 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 

Sede: Palácio “Vereador Augusto Meira Filho” 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 

 

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

 

PORTARIA Nº 0071/2021, de 07 de janeiro de 2021 

 

 

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

atribuições delegadas pela Lei nº 8.078/01, de 05.07.01, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Memorando nº.............................................. 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER à servidora MICHELLE NUNES PEREIRA ocupante do cargo 

comissionado “Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro-CMB-DAS-

200.5”, portadora do CPF nº 695.811.422-15, suprimento de fundos no valor de R$ 

694,20 (seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) com finalidade para 

despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros, com período de 

aplicação de 30 (trinta) dias, observando a classificação orçamentaria abaixo;    

 

111.01.031.0012.2.091.339030-FR-1001- R$ 324,20 

111.01.031.0012.2.091.339039-FR-1001- R$ 370,00 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 07 de janeiro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

  

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

 

PORTARIA Nº 0588/2021, de 11 de agosto de 2021 

 

 

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

atribuições enquanto ordenador de despesa. 

 

RESOLVE: 

 

DETERMINAR a partir de 11.08.2021, a habilitação à concessão de suprimento 

de fundos à servidora CHAMSI MITNE COUTINHO BRUNINI, ocupante do cargo 

comissionado “Diretor Geral-CMB-DAS-200.7”, portadora do CPF nº 171.661.102-44, 

lotada na Diretoria Geral.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 11 de agosto de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

 

  

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

 

 

PORTARIA Nº 0590/2021, de 12 de agosto de 2021 

 

 

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

atribuições delegadas pela Lei nº 8.078/01, de 05.07.01, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Memorando nº.............................................. 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER à servidora CHAMSI MITNE COUTINHO BRUNINI ocupante 

do cargo comissionado “Diretor Geral-CMB-DAS-200.7”, portadora do CPF nº 

171.661.102-44, suprimento de fundos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com 

finalidade para despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros, com 

período de aplicação de 30 (trinta) dias, observando a classificação orçamentaria 

abaixo;    

 

111.01.031.0012.2.091.339030-FR-1001- R$ 1.700,00 

111.01.031.0012.2.091.339039-FR-1001- R$ 300,00 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 12 de agosto de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

 

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

  

PORTARIA Nº 0851/2021, de 21 de dezembro de 2021 

 

 

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

atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso IV, COMBINADO COM O Art. 

103, da Lei nº 7.502, de 20.12.90, 122 (CENTO E VINTE E DOIS) dias de LICENÇA 

MATENIDADE à servidora BRENA DE FATIMA FERNANDES FREITAS, 

ocupante do cargo em comissão “Secretario Legislativo”, do Gabinete da Vereadora 

Beatriz Caminha dos Santos (Bia Caminha), durante o período de 21.12.2021 à 

21.04.2022, de acordo com Atestado Médico expedido pelo Dr. Antonio Sérgio Farias 

Alves. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 21 de dezembro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

  

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

 

ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo terceiro 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 Enfermeira Nazaré Lima. Esta solicitou aos demais parlamentares que 

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

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

inscritos. Igor Andrade parabenizou o governador Hélder Barbalho por entregar à 

população, no dia anterior, o Centro Integrado de Comando e Controle – CICC de 

segurança pública. O novo órgão auxiliaria a Guarda Municipal de Belém – GMB, 

integrando também as ações do Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBMPA, da 

Polícia Militar do Pará – PMPA, da Polícia Civil do Pará – PCPA e do Departamento 

de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA. A entrega do novo centro somava-se a 

outras ações do governo estadual fortalecendo a segurança pública em nosso estado, 

tais como o fornecimento de novas viaturas, motocicletas, coletes e armas, observou. 

Recordou que vivíamos uma crise nesse setor na gestão do ex-governador Simão 

Jatene. Parabenizou depois a Prefeitura Municipal de Belém – PMB pelas ações 

realizadas em diversas áreas, executadas por várias secretarias municipais, citando a 

reforma de praças e outros equipamentos públicos e a entrega de títulos de propriedade 

de terra. A parceria efetivada entre a PMB e o governo estadual beneficiava a 

população, assegurou, pois muitos problemas herdados de gestões anteriores estavam 

sendo resolvidos e outras melhorias aconteceriam em áreas como mobilidade urbana, 

saúde pública e na consecução de obras de infraestrutura. Várias ações estavam sendo 

realizadas individualmente, pelo estado e pela Prefeitura, e outras eram realizadas 

conjuntamente, complementou. Em aparte, manifestou-se o vereador Pablo Farah. 

Mauro Freitas manifestou seu contentamento por ter participado, no dia anterior, da 

assinatura da ordem de serviço para a revitalização de quatro quadras do Conjunto 

Gleba I, no Bairro da Marambaia, localidade onde nasceu e tem suas raízes, atuando 

ali intensamente como vereador. Notificou desenvolver naquela área o projeto Minha 

Comunidade Limpa, usando recursos próprios e limpando as doze quadras do 

conjunto. Ali ajudou a construir a Quadra D, a partir de um investimento de mais de 

400 mil reais, havia dois anos, colaborou para realizar o carnaval e outros movimentos 

culturais e apoiou a Paróquia Imaculada Conceição, enunciou. No evento do dia 

anterior, contou, preferiu falar como morador do bairro e não como parlamentar. 

Agradeceu ao chefe de gabinete Aldenor Júnior, ao secretário municipal de 

Planejamento e Gestão, Cláudio Puty, ao secretário municipal de Urbanismo, Deivison 

Costa Alves, e ao prefeito Edmilson Rodrigues a oportunidade, opinando que a CMB 

deve caminhar lado a lado com a Prefeitura de Belém. Nessas ocasiões, continuou, 

percebe-se a importância do parlamento para o atendimento de demandas das 

comunidades. Agradeceu a atuação da PMB, externando fazer parte dessa parceria em 

benefício de nossa capital. Divulgou depois a reunião pública realizada na Ilha de 

Cotijuba, na quinta-feira anterior, com ampla participação dos moradores e 

representantes de vários segmentos daquela comunidade, para debater a criação de 

uma Área de Proteção Ambiental – APA na localidade. Lembrou de ter exposto da 

tribuna deste parlamento anteriormente que o processo de criação da APA estava 

sendo realizado sem a participação dos moradores da ilha. Isentou, porém, a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente – Semma dessa falha, atribuindo-a ao engenheiro 

florestal encarregado da tarefa. Participaram da reunião a Superintendência do 

Patrimônio da União - SPU, o Ministério Público Estadual do Pará – MPPA, a CMB e 

a Semma, inteirou, sendo criada uma comissão formada por 33 representantes, a qual 

integra como representante desta Casa. Doravante, retomou, o processo de criação da 

APA seria conduzido de forma democrática, beneficiando os moradores da ilha e 

mantendo sua biodiversidade. Informou depois ter apresentado um projeto de 

indicação ao Executivo estabelecendo a separação de Cotijuba do Distrito de Outeiro, 

tornando-a um distrito independente, e pediu o apoio de seus pares junto ao prefeito 

Edmilson Rodrigues para sua efetivação. Amaury da APPD convidou os demais 

parlamentares a participar da sessão especial comemorativa aos 40 anos de existência 

da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência – APPD, no dia 25 de novembro 

corrente, neste Salão Plenário. A participação dos membros deste Poder na sessão seria 

importante porque as principais lideranças do movimento em defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência estariam presentes, frisou, e os vereadores teriam a 

oportunidade de ouvi-las, conhecer as demandas deste segmento e os rumos que 

pretendiam tomar. Há quarenta anos, memorou, os movimentos sociais debatiam a 
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redemocratização do país e o movimento das pessoas com deficiência buscava inserir 

suas pautas e propostas nessa discussão. Além disso, na época, elaboravam propostas a 

serem inseridas na futura constituição do país, que viria a ser a Constituição Federal de 

1988, sendo tudo pensado de forma minuciosa, tanto em nível federal, quanto estadual 

e municipal. Devido a esse esforço, declarou, a Lei Orgânica do Município de Belém – 

Lomb e a Constituição do Estado do Pará possuem capítulos específicos destinados às 

pessoas com deficiência, postulando que, desse modo, a cidadania da pessoa com 

deficiência começou a surgir. Salientou que não desejam políticas diferenciadas, 

rejeitam a construção de guetos promovendo o isolamento do segmento sob a 

justificativa de beneficiá-los. Lutavam pela adoção de políticas inclusivas colocando-

os no mesmo patamar das pessoas comuns, pois a deficiência não embaça o talento, 

asseverou, e não são inferiores aos demais. Encerrado o Horário do Expediente, 

iniciou-se o Horário de Liderança. Assumiu então a presidência da Mesa a vereadora 

Lívia Duarte. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima solidarizou-se aos 

moradores da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde ocorrera mais uma 

chacina com a participação da Polícia Militar daquele estado. Solidarizou-se também à 

família da jovem Édrica Moreira, mais uma vítima de feminicídio em nossa cidade, 

chamando a atenção para o aumento do número de casos de mulheres mortas por 

homens no Brasil. Questionou as causas dessa majoração, destacando que o 

feminicídio é um crime de ódio impulsionado pelo sentimento de posse, não é um 

crime de amor, não é passional. Para combatê-lo, indicou, deve-se educar mostrando 

que a mulher não é posse do homem, não é propriedade masculina e a traição e o 

adultério podem ocorrer em qualquer segmento da sociedade. A infidelidade conjugal 

não justifica o assassinato, não resgata a honra do homem nem o redime perante a 

sociedade, afiançou. Mencionou ter apresentado, na legislatura anterior, um projeto de 

lei determinando que a Secretaria Municipal de Educação – Semec introduzisse 

conteúdos relacionados ao tema nas escolas de Belém, mas o projeto não avançou com 

a justificativa de que este parlamento não poderia legislar sobre o assunto. Revelou ter 

refeito o projeto, informando que o apresentaria diretamente à secretária municipal de 

Educação, Márcia Mariana Bittencourt Brito, pois uma atitude deveria ser tomada 

diante da gravidade da situação. Findo este pronunciamento, a vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima reassumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do bloco PP – Podemos 

– Pros, Roni Gás disse ter identificado, fazendo a fiscalização das unidades municipais 

de saúde, casos de médicos que tratam mal os pacientes, médicos que não comparecem 

ao trabalho e ainda assim recebem o salário normalmente, maus profissionais que já 

foram denunciados, mas continuavam nas unidades de saúde prestando um péssimo 

serviço à sociedade. Referiu ter solicitado a colocação de um semáforo em um trecho 

na Avenida Independência onde ocorrem muitos acidentes, mas, após um ano, recebeu 

apenas respostas evasivas do poder público municipal. Reconheceu haver dificuldades 

burocráticas e financeiras na gestão do município, mas pediu aos ocupantes dos cargos 

públicos que fizessem o melhor, pois a demora na efetivação das medidas necessárias 

tornava a população cada vez mais insatisfeita e descrente. Cobrava então uma atuação 

mais eficiente do Executivo Municipal. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel 

Rodrigues. Pela liderança do Governo, Allan Pombo expressou que este foi um ano de 

muito trabalho para a atual gestão municipal, que lutou para organizar a cidade. Apesar 

das dificuldades, afirmou, avanços já eram notados, pois quase oitenta escolas 

municipais foram reformadas e, até o final do ano, cerca de cem ruas seriam asfaltadas 

e reorganizadas. Iniciou-se o ano fazendo-se a limpeza e dragagem de canais e a 

limpeza da doca do Ver-o-Peso – o que não ocorria havia catorze anos, sendo dali 

retiradas quase mil toneladas de lixo – e aprovou-se também o Bora Belém, programa 

de renda mínima que já atendera boa parte das pessoas necessitadas em nossa capital, 

aditou. Destacou o programa Donas de Si, que propicia o empreendedorismo às 

mulheres oriundas de programas sociais e do programa Bora Belém. Comentou serem 

exemplos de ações da PMB que avançaram neste ano, realizadas com o apoio desta 

Casa, que foi ágil em aprovar o Bora Belém e outros importantes projetos enviados 

pelo Executivo Municipal. Assinalou que este parlamento teria até o próximo dia 15 de 

dezembro para discutir e aprovar o Plano Plurianual para o período 2022-2025 (PPA 

2022-2025) e a Lei Orçamentária Anual - LOA para 2022, sendo realizadas as 

audiências públicas correspondentes, estabelecendo-se o diálogo com a coletividade. A 

nova gestão municipal, desde o primeiro dia de mandato, tem buscado ouvir a 

população, dialogar com os servidores públicos e dialogar com esta Casa, atestou. Essa 

atitude conciliadora e valorizadora do diálogo tem feito muito bem a Belém, avaliou, 

pois a Prefeitura mantém uma boa relação com a CMB e atua em parceria com o 

governo estadual. A população tem percebido na atual gestão municipal grande 

capacidade de articulação política visando à união em prol de nossa cidade, reputou, 

com o prefeito Edmilson Rodrigues, o governador Hélder Barbalho e esta Casa 

atuando juntos em benefício de nossa capital. Pela liderança do bloco DEM – Patriota 

– Cidadania, Josias Higino aludiu à rápida expansão da covid-19 no continente 

europeu e no Oriente Médio, que novamente estava ocorrendo. Fez referência às 

centenas de milhares de vidas perdidas, ceifadas pela pandemia em nosso país, 

atentando que inicialmente, apesar do risco de contágio, o carnaval aconteceu no 

Brasil, aumentando grandemente a proliferação do vírus. Atualmente, prosseguiu, 

havia um relativo controle da covid-19, mas muitas cidades brasileiras cancelaram o 

carnaval. Em Belém, entretanto, apesar de ainda haver o estado de calamidade pública, 

os preparativos para o carnaval continuavam a acontecer, referiu. Comunicou que 

protocolaria um requerimento solicitando ao prefeito Edmilson Rodrigues que 

cancelasse o carnaval e direcionasse o dinheiro que seria usado na festa aos projetos 

sociais da Prefeitura, pois ainda deveríamos agir com muita cautela em relação à 

pandemia em 2022. O prefeito correu sério risco de morte ao adoecer de covid-19, 

relembrou, tendo orado por ele. Na igreja onde atua as pessoas clamaram a Deus pela 

vida de Edmilson Rodrigues e o mesmo ocorreu em igrejas católicas, testemunhou. 

Pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante tratou da discussão e votação do PPA 

2022-2025, que ocorreria nesta Casa no dia seguinte, discorrendo sobre as emendas 

que fizera ao projeto. Uma delas, explicitou, criava um programa de regularização 

tributária, um Programa de Recuperação Fiscal – Refis em nível municipal, 

estabelecendo condições especiais aos hotéis para o cumprimento de suas obrigações 

junto ao fisco. Opinou que o setor de hotelaria fora o mais prejudicado pela pandemia, 

não tendo ainda retomado a plenitude de suas atividades. Apesar da retração 

econômica, o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU não teve sua alíquota 

reduzida e, por incidir sobre a propriedade (diferentemente de tributos como o Imposto 

Sobre Serviços – ISS e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS), continuava a ser cobrado com o mesmo valor. Fez notar que Belém havia dois 

anos não realizava sua principal festividade, o Círio de Nazaré, que movimentava 

grandemente a economia e o setor hoteleiro, mais do que o Natal e o Ano Novo. Pediu 

o apoio dos demais vereadores à aprovação dessa emenda para que a rede hoteleira 

tivesse mais fôlego na retomada da economia, observando que alguns hotéis 

encerraram suas atividades durante a crise provocada pela pandemia. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. 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 Parte da Ordem do Dia. Em seguida, o vereador Miguel 

Rodrigues pediu Questão de Ordem solicitando mudança no dia marcado para a visita 

da secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, a esta Casa. A presidente 

respondeu que não fora ainda feita nenhuma comunicação oficial sobre o dia em que 

ocorreria a visita da secretária Ivanise Gasparim a este parlamento. Foi feita 

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. Passou-se depois à leitura e votação do requerimento da 

vereadora Dona Neves solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 23 a 

25 de novembro corrente, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se a seguir a 

leitura do requerimento do vereador Matheus Cavalcante solicitando a inserção nos 

Anais da Casa de reportagem do jornal O Liberal informando o valor da quota parte do 

ICMS. Fizeram encaminhamentos os vereadores Matheus Cavalcante e Fernando 

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

e dois votos favoráveis. Justificou seu voto o vereador Matheus Cavalcante. Procedeu-

se em seguida à leitura do requerimento do vereador Lulu das Comunidades 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no portal de notícias 

G1, em 14/04/2021, intitulada “Equatorial realiza serviço de negociação de débitos em 

Marituba até sexta-feira”. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e três votos favoráveis. Foi feita posteriormente a leitura do 

requerimento do vereador Moa Moraes solicitando a inserção nos Anais da Casa da 

presença do governador Hélder Barbalho neste parlamento reunindo-se com os 

vereadores, tendo como pauta melhorias em várias áreas de nossa cidade, conforme 

noticiou matéria publicada pelo jornal O Liberal, em 31/08/2021. O vereador Moa 

Moraes solicitou votação simbólica do requerimento. Posto em votação, este foi 

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

requerimento do vereador Amaury da APPD solicitando a inserção nos Anais da Casa 

de matéria intitulada “Apenas 07 dos 144 municípios paraenses têm leis específicas 

sobre acessibilidade em espaços públicos”, publicada no site oliberal.com em 

28/05/2021. O vereador Amaury da APPD solicitou votação simbólica do 

requerimento. Posto em votação, este foi aprovado por unanimidade, de forma 

simbólica. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento do vereador Miguel 

Rodrigues solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal 

Diário do Pará, em 23/11/2021, intitulada “Famílias de baixa renda vão receber vale 

gás”. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues e solicitou que o 

requerimento fosse votado de forma simbólica. Posto em votação, este foi aprovado 

por unanimidade, de forma simbólica. Passou-se a seguir à leitura do requerimento do 

vereador Fabrício Gama solicitando a realização de uma sessão especial em alusão ao 

Dia Nacional do Marinheiro, celebrado anualmente em 13 de dezembro. O vereador 

Fabrício Gama solicitou votação simbólica do requerimento. Posto em votação, este 

foi aprovado por unanimidade, de forma simbólica.  Fez-se posteriormente a leitura do 

requerimento da vereadora Lívia Duarte solicitando a realização de uma sessão 

especial em alusão ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Ambulante, conforme 

proposta de inclusão da data no calendário oficial do município de Belém que enviara 

a este parlamento em 04/10/2021. Finda esta leitura, encerrou-se a Primeira Parte da 

Ordem do Dia, ficando o requerimento em votação. A presidente Enfermeira Nazaré 

Lima solicitou então 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, a presidente encerrou a 

sessão, às dez horas e quarenta e nove minutos, convocando os parlamentares para 

uma reunião do Colégio de Líderes na Sala VIP, anexa ao Salão Plenário. Estavam 

licenciados os vereadores Bieco e Dona Neves. Justificaram suas ausências os 

vereadores Bia Caminha e Émerson Sampaio. Estiveram presentes os vereadores: 

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

– Patriota – Cidadania; Roni Gás, Miguel Rodrigues e Túlio Neves, 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; Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo PSB; Mauro Freitas e 

Moa Moraes, pelo PSDB; Amaury da APPD, pelo PT; Altair Brandão, pelo PC do B;  

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

Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo 

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

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

Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 23 de novembro de 2021.    

   

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

 

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

 

ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo quarto 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 
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vereador José Dinelly. 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. Augusto 

Santos mencionou que Comunidade Fé em Deus, situada no quilômetro 10 da Rodovia 

Augusto Montenegro, sofre com a falta de saneamento e má qualidade da água. Disse 

ter comprovado pessoalmente esses problemas ao participar de uma reunião com os 

moradores do local, realizando várias ações junto aos órgãos públicos para tentar 

resolvê-los. Revelou também atuar em benefício da Comunidade Chico Mendes, na 

Ilha de Mosqueiro, e outras comunidades que lidam com a agricultura familiar e 

enfrentam o problema do transporte público deficiente. Agradeceu a seus pares a 

aprovação de duas sessões especiais, de sua iniciativa, que foram realizadas na semana 

anterior neste Salão Plenário. A sessão ocorrida na sexta-feira tratou do 

empreendedorismo feminino – objeto de lei municipal de sua autoria recentemente 

aprovada neste parlamento – e discutiu, entre outros aspectos, a maior escolaridade da 

população feminina em comparação com a masculina e o menor salário pago às 

mulheres no exercício da mesma função, segundo dados do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, informou. A sessão realizada na 

quinta-feira abordou a Lei Complementar nº 123/2006, que precisava ser 

regulamentada em nível municipal, havendo apenas um decreto nesse sentido, 

apontou. Essa legislação amparava e trazia muitos benefícios às micro e pequenas 

empresas, desburocratizando o processo para a abertura de novas entidades 

empresariais desse porte e permitindo a participação delas em licitações no âmbito 

municipal. Salientou que as pequenas empresas e as microempresas são as que menos 

demitem e as que mais geram empregos com carteira assinada em nosso país. Findo 

este pronunciamento, o vereador Augusto Santos assumiu a presidência da Mesa. 

Matheus Cavalcante referiu que, nos últimos dez anos, as microempresas e as 

pequenas empresas foram responsáveis por sete em cada dez novos empregos criados 

no Brasil. Tais organizações representam a base de nossa economia, correspondendo a 

42% de todos os salários pagos, complementou, ressaltando o empreendedorismo 

como gerador de empregos, promovendo o acesso à renda e a uma vida mais digna. 

Noticiou depois a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará - Alepa, 

no dia anterior, de um projeto readequando a Lei Estadual nº 7649, de 24 de julho de 

2012, que dispõe sobre as normas de licitação e contratação de uma Parceria Público-

Privada — PPP no âmbito do estado do Pará. Houve uma redução no valor do contrato 

para estabelecimento de uma PPP (de vinte para dez milhões de reais) e inúmeras 

barreiras burocráticas foram minoradas, aditou. Salientou a importância das PPPs para 

diminuir as despesas públicas e recuperar os bens e espaços públicos disponibilizando-

os à população, frisando não se tratar de privatização. Trata-se de uma delegação ao 

agente privado para que ele revitalize o espaço público e o utilize no exercício de uma 

atividade, sendo os preços cobrados aos consumidores pelos serviços e bens oferecidos 

regulados e até previstos no edital de licitação pelo agente público, esclareceu. 

Memorou que o Palacete Pinho foi reformado na primeira gestão municipal do ex-

prefeito Zenaldo Coutinho, mas após quatro anos estava novamente deteriorado. Isso 

ocorreu porque não se deu a ele uma destinação adequada, não havendo acesso da 

população àquele espaço de forma democrática, opinou. Vários empreendimentos 

poderiam ter sido realizados ali - como cafés, restaurantes e negócios afins, além de 

um museu de acesso gratuito - e a conservação do espaço seria custeada pelos 

empresários que o utilizassem, estimou Ao invés disso, lamentou, ocorreu o 

fechamento de um prédio histórico e depois seu abandono, pois a Prefeitura Municipal 

de Belém – PMB não teve condições de mantê-lo. Fez referência depois à revitalização 

do Palácio Antônio Lemos, que estava sendo realizada com dinheiro público, 

apontando que, finda esta recuperação, ele não deveria ficar simplesmente fechado, 

mas ser frequentado pela população assim como outros espaços públicos em Belém, 

citando o Mercado de São Brás, o Palacete Pinho, o Palacete Faciola e o Largo da 

Palmeira. Destacou a subtilização deste último logradouro, criado na gestão do ex-

prefeito Duciomar Costa para abrigar os vendedores ambulantes, pois estava 

totalmente fechado e ocorreu a ocupação irregular das calçadas pelos comerciantes, 

reduzindo a área para circulação das pessoas. Expressou ser essencial criar ambientes 

novos e ambientes inovadores em nossa cidade para que ela volte a crescer 

economicamente, gerando emprego e renda para a população. O setor de serviços 

poderia absorver grande parte da mão-de-obra que ficou desempregada na pandemia, 

postulou. Ressaltou que o eixo temático da retomada econômica no projeto do Plano 

Plurianual 2022-2025 incluiu o turismo, destacando que essa atividade permite o 

fortalecimento da economia circular e do setor de serviços, sem trazer impactos 

ambientais negativos. Expôs ter apresentado uma emenda ao projeto do PPA 2022-

2025 criando um programa especial de regularização tributária para as empresas 

atingidas pela pandemia, sobretudo as do setor hoteleiro. Explicou que as empresas de 

hotelaria têm como principal custo tributário o Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU e este, incidindo sobre os imóveis e não sobre a atividade econômica, não teve 

qualquer redução durante a crise provocada pelo novo coronavírus. Nestes dois 

últimos anos, atentou, não houve o Círio de Nazaré, evento que permite as maiores 

lotações e os maiores faturamentos nos hotéis, prejudicando grandemente o setor. 

Pediu o apoio de seus pares à aprovação dessa emenda. Émerson Sampaio externou 

concordância com o exposto anteriormente pelo vereador Matheus Cavalcante em 

relação à má utilização dos espaços públicos em nossa cidade, criticando quanto a isso 

a gestão do ex-prefeito Zenaldo Coutinho. Mencionou requerimento de sua autoria, a 

ser votado nesta sessão, solicitando a realização de uma sessão especial para discutir a 

falta de saneamento em nossa capital. Em breve, alertou, teríamos novamente o 

período de chuvas intensas, sendo necessário avaliar as ações para prevenir enchentes 

e alagamentos de forma a melhor utilizar os parcos recursos disponíveis. Inteirou ter 

apresentado um projeto indicativo ao Executivo Municipal determinando a utilização 

do piso ecológico nas periferias de Belém. Participou que o prefeito de São Miguel do 

Guamá, Eduardo Gomes Leite, montou uma pequena fábrica de bloquete ecológico na 

cidade, operada pelos funcionários do município, e faz a pavimentação de ruas a um 

custo de 250 mil reais por quilômetro. A drenagem e pavimentação de um quilômetro 

de uma via em Belém custavam cerca de um milhão de reais, comparou, e a PMB não 

possuía recursos para isso. Pediu ao gestor municipal que avaliasse com atenção esse 

projeto, pois sua efetivação permitiria sanear a periferia de nossa cidade, onde vive a 

maioria de nossa população, pessoas que não podiam continuar a andar na lama, tendo 

suas casas periodicamente alagadas. Tal situação precária persistia havia décadas e 

mudanças não ocorriam porque não havia planejamento para mudar, recorrendo-se 

sempre à justificativa da falta de recursos. Parabenizou a população do Bairro da 

Marambaia, onde dez praças seriam revitalizadas pela PMB, contrapondo, entretanto, 

que no Bairro do Tapanã havia um único espaço público de lazer, a Praça Cordeiro de 

Farias, que estava abandonada havia dez anos, não recebendo sequer limpeza. 

Sobrelevou a necessidade de o poder público cuidar da cidade como um todo, 

observando que o ex-prefeito Zenaldo Coutinho concentrava as obras apenas nas áreas 

centrais de Belém. Em aparte, manifestou-se o vereador Juá Belém.Encerrado o 

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

DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino cientificou seus pares da realização, na 

segunda-feira seguinte, neste Salão Plenário, de sessão especial tratando sobre a 

doação de sangue. É imprescindível conscientizar as pessoas para que doem sangue, 

um ato de amor e solidariedade, pontuou. Contou que precisou receber sangue, quinze 

anos antes, ao ser operado da coluna vertebral, informando que uma bolsa de sangue 

pode salvar até quatro vidas. Na sessão haveria as apresentações de um coral de 

mulheres e de um coral de homens e dela participariam algumas autoridades, dentre 

elas o presidente da Fundação Hemopa e representantes da Secretaria Municipal de 

Saúde – Sesma e da Secretária de Estado de Saúde do Pará – Sespa, notificou. A 

Unidade Móvel de Coleta de Sangue do Hemopa ficaria na Travessa do Chaco, nos 

fundos da CMB, e pessoas seriam mobilizadas para fazer a doação de sangue nas 

dependências desta Casa, anunciou. Tinham por objetivo chegar, no mínimo, a cem 

doações, o que seria importante para dar suporte ao Hemopa, aumentando o estoque de 

sangue para o final de ano. Estavam trabalhando para atingir essa meta, envolvendo 

inclusive a Missão com Mulheres da Igreja Assembleia de Deus, onde sua esposa 

atuava, auxiliando a pastora Honorata, reportou, pedindo a seus pares que também 

estimulassem pessoas a doar sangue nesse dia. Pela liderança da Oposição, Matheus 

Cavalcante reiterou que a PMB não tem orçamento suficiente para sanear toda a 

cidade, sendo necessário realizar operações de crédito para obter os recursos e 

financiar projetos de macrodrenagem. Por outro lado, assinalou, havia no projeto para 

o PPA 2022-2025 enviado pela PMB a esta Casa a previsão de inúmeros gastos não 

prioritários. Dentre eles destacou a TV Belém, cujas características não estavam 

especificadas no projeto, não se definindo a forma de funcionamento e o conteúdo que 

seria por ela veiculado. Avaliou que os meios ora existentes disponíveis à Prefeitura – 

redes sociais institucionais, Agência Belém e a Secretaria Municipal de Comunicação - 

permitiam a publicidade adequada aos atos da gestão municipal. Pediu aos demais 

parlamentares apoio à aprovação de uma emenda que apresentou ao projeto do PPA 

2022-2025 eliminando a TV Belém. Estabeleceu também que o projeto de PPA 2022-

2025 previa a execução de obras de saneamento basicamente nos bairros do Distrito 

Administrativo do Guamá - Dagua (Canudos, Condor, Cremação, Guamá, Jurunas e 

Terra Firme) não contemplando outras áreas da cidade. Criticou esta determinação, 

afirmando não ser possível pensar em uma cidade que garanta direitos sem dispor no 

PPA 2022-2025 as obras de saneamento necessárias à população. Pelo Solidariedade, 

Igor Andrade elogiou o projeto de lei da deputada federal Celina Leão (PP – DF), 

aprovado pela Câmara Federal no dia anterior, aumentando a pena para os crimes 

cometidos contra a mulher em situação de violência doméstica, comentando que tais 

delitos frequentemente ficavam impunes em nossa sociedade. Recordou ter 

apresentado nesta Casa um projeto de lei, aprovado no ano anterior, determinando que 

um percentual das vagas de emprego nas empresas prestadoras de serviço à PMB fosse 

destinado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Explicitou que o 

projeto, já tornado lei, tenciona fazer com que as mulheres sujeitas à agressão e em 

situação de vulnerabilidade social tenham oportunidade de trabalho e possam mudar 

suas vidas. O projeto da deputada Celina Leão modifica a Lei Maria da Penha, o 

Código Penal e o Código de Processo Penal aumentando as penas aplicadas, 

permitindo que qualquer pessoa faça a denúncia da agressão à mulher e eliminando a 

possibilidade de extinção do processo por um pedido de perdão do agressor à vítima, 

deslindou. Falando em seguida pela liderança do Governo, Igor Andrade discorreu 

sobre o aumento assustador nos índices de feminicídio em nosso país durante a 

pandemia, defendendo uma atuação forte das instituições sociais para reverter esse 

quadro. Em aparte, manifestou-se o vereador Fábio Souza. Pelo PSC, José Dinelly 

relatou ter visitado, na sexta-feira anterior, o Instituto de Assistência dos Servidores do 

Estado do Pará – Iasep, sendo recebido com muito carinho e respeito pelo presidente 

do órgão, senhor Bernardo Albuquerque. Exprimiu ter ficado muito feliz ao saber que 

ele e vários funcionários, de forma espontânea, estavam de saída para o Hemopa, onde 

fariam a doação de sangue, um ato de amor e solidariedade. Pediu a todas as pessoas 

que doassem sangue se pudessem fazê-lo, contando que, no sábado, na estrada velha 

do Outeiro, um motociclista chocara-se com um caminhão que vinha na direção 

contrária ao desviar de um ônibus mal estacionado. Em consequência, perdeu uma 

perna e estava em uma Unidade de Terapia Intensiva precisando muito de sangue. 

Parabenizou o presidente do Iasep e os funcionários por mostrarem-se solidários ao 

próximo fazendo a doação. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Émerson 

Sampaio cedeu aparte ao vereador Lulu das Comunidades. 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. Retomou-se então a votação do 

requerimento da vereadora Lívia Duarte solicitando realização de uma sessão especial 

em alusão ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Ambulante, conforme proposta de 

inclusão da data no calendário oficial do município de Belém que enviara a este 

parlamento em 04/10/2021. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. A 

vereadora Lívia Duarte pediu depois Questão de Ordem solicitando que o 

requerimento fosse votado simbolicamente. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade, de forma simbólica. Foi feita em seguida a leitura e 

votação do requerimento do vereador Fábio Souza solicitando dois dias de licença 

parlamentar, em 26 e 29 de novembro corrente, sendo este aprovado por unanimidade. 

Fez-se posteriormente a leitura do requerimento da vereadora Enfermeira Nazaré Lima 

solicitando que esta Casa manifestasse Moção de Apoio à aprovação pelo Senado 

Federal do Projeto de Lei nº 2564/2020, a ser votado na tarde deste dia, que institui o 

piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de 

enfermagem e da parteira. A vereadora Enfermeira Nazaré pediu Questão de Ordem 

solicitando que o requerimento fosse votado simbolicamente. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro, Enfermeira Nazaré Lima, Zeca do 

Barreiro e Miguel Rodrigues. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, de forma simbólica. Passou-se a seguir à leitura do requerimento do 
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vereador Émerson Sampaio solicitando a realização de uma sessão especial para 

debater a falta de saneamento básico no município de Belém. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Émerson Sampaio, Zeca Pirão, Gleisson Silva, 

Miguel Rodrigues e Fabrício Gama (com apartes dos vereadores Roni Gás e Miguel 

Rodrigues), ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem 

do Dia, foi feita a chamada nominal dos vereadores para a verificação de quórum. 

Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. O vereador Zeca Pirão 

pediu então Questão de Ordem solicitando a mudança da ordem dos projetos em pauta, 

de forma que o projeto constante no Processo nº 1640/2021 entrasse em discussão. 

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

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

9668, de 08 de junho de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de 

bombeiros civis, no âmbito do município de Belém, por estabelecimentos onde haja 

grande circulação de pessoas”, constante no Processo nº 1640/2021, de autoria do 

vereador Zeca Pirão. Na discussão, não houve oradores. Procedeu-se posteriormente à 

leitura do projeto. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. Postos a 

seguir em votação, os artigos do projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco, 

com vinte e oito votos favoráveis. O presidente declarou então aprovado o projeto de 

lei que “Altera a Lei nº 9668, de 08 de junho de 2021, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis, no âmbito do município de Belém, 

por estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas”, constante no Processo 

nº 1640/2021. Justificaram seus votos os vereadores Zeca Pirão e Miguel Rodrigues. 

Em seguida, o presidente Augusto Santos encerrou a sessão, às dez horas e cinquenta e 

nove minutos. Estavam licenciados os vereadores Bieco e Dona Neves. Justificaram 

suas ausências os vereadores Goleiro Vinícius, Mauro Freitas e João Coelho. 

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

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

Gás, Miguel Rodrigues, Renan Normando 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; Pablo Farah, pelo PL; Gleisson Silva 

e Fábio Souza, pelo PSB; Moa Moraes, pelo PSDB; Amaury da APPD e Bia Caminha, 

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

PSC; Lulu das Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade; 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 24 de novembro de 

2021.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 
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ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA. 

No trigésimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 

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

Administrativo de Icoaraci – Daico, sob a presidência da vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima. Esta fez o registro nominal da presença dos vereadores. Em seguida, invocando 

as bênçãos de Deus, abriu a sessão. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-

se os vereadores inscritos. José Dinelly lembrou que a Escola Liceu de Artes e Ofícios 

Mestre Raimundo Cardoso, onde ocorria a sessão, fora escolhida para ser a primeira 

escola cívico-militar de Belém, assumindo essa condição em 2020, através de um 

convênio entre a Prefeitura Municipal de Belém - PMB e o Programa Nacional das 

Escolas Cívico-Militares – Pecim (parceria entre o Ministério da Educação e o 

Ministério da Defesa). O convênio deve ser renovado anualmente e estava com um 

requerimento solicitando ao prefeito Edmilson Rodrigues que o fizesse, comunicou, 

pedindo aos demais vereadores que o subscrevessem. Matheus Cavalcante definiu a 

sessão itinerante como um instrumento para aproximar a CMB da população. Dentre 

as dificuldades enfrentadas pela população do distrito, destacou a falta de médicos nas 

unidades de saúde locais e a deficiência do transporte público. A CMB, atuando em 

parceria com a PMB, deve encontrar soluções para os problemas que afligem os 

moradores de Icoaraci, apontou. Sugeriu a utilização da via fluvial como alternativa ao 

transporte por ônibus para melhorar o fluxo das pessoas entre o distrito e o centro de 

Belém. Além do turismo, deveriam ser desenvolvidas novas alternativas para geração 

de emprego e renda para o povo da vila, cogitou, integrando-a ao centro de Belém a 

partir de uma gestão mais presente e eficiente. Informou ter subscrito o requerimento 

do vereador José Dinelly solicitando a continuidade do convênio, mantendo o Liceu de 

Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso como escola cívico-militar. Defendeu 

maiores investimentos em educação e a adoção de cursos profissionalizantes nas 

escolas municipais de Icoaraci. Findo este pronunciamento, a presidente Enfermeira 

Nazaré Lima convidou a compor a Mesa a agente distrital de Icoaraci, senhora Ellana 

Fiama Souza da Silva. Pablo Farah apontou ser Icoaraci um dos maiores distritos de 

nossa capital, com cerca de 400 mil habitantes. Opinou que a vila recebia pouco de 

Belém, faltando melhorias em saneamento, educação, transporte público e 

fornecimento de água potável. Foram anos de investimentos reduzidos nas gestões 

municipais anteriores, mas os vereadores estavam juntos com a atual gestão municipal 

e cobrariam melhorias para Icoaraci, afirmou. Investimentos em turismo, como a 

recuperação da orla da vila, gerariam emprego e renda, gerando o sustento das 

famílias, indicou. Parabenizou os cidadãos presentes à sessão por demonstrarem 

interesse na melhoria de suas comunidades, confessando, porém, que esperava ver o 

espaço lotado. As sessões itinerantes eram realizadas para aproximar a CMB do povo, 

pois se as pessoas não iam ao parlamento, então os parlamentares deveriam ir até a 

população. Disse que o prefeito Edmilson Rodrigues preocupava-se com Icoaraci, 

tendo sido um dos responsáveis pela construção de sua orla, e que grandes melhorias 

viriam para a vila a partir dos investimentos definidos no Plano Plurianual para o 

período 2022-2025 (PPA 2022-2025) e na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 

2022 (LOA 2022). Agradeceu por fim ao deputado federal José Priante por destinar 

dez milhões de reais em emendas parlamentares para a construção do Terminal 

Hidroviário de Icoaraci, obra a ser realizada pelo governo estadual em convênio com 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, o que ajudaria a 

fomentar o turismo. Findo este pronunciamento, o vereador Bieco assumiu a 

presidência da Mesa. Enfermeira Nazaré Lima qualificou Icoaraci com um distrito 

lindo, mas muito maltratado, pouco valorizado, carecendo de políticas públicas, de 

saneamento e transporte adequado. A má qualidade do transporte público é a principal 

queixa dos moradores da vila, informou, e a construção do sistema BRT ainda não 

resultara em melhorias no serviço, embora a Superintendência Executiva de 

Mobilidade Urbana – Semob estivesse presentemente tentando, através de um projeto 

de integração, beneficiar todo o distrito. Os artesãos de Icoaraci precisavam de 

visibilidade e de formas de escoamento de suas produções, indicou, relatando ter 

visitado o Bairro Paracuri e verificado a necessidade de uma política pública de 

valorização do artesanato. Em seguida, enumerou os requerimentos que fizera em 

atenção às demandas dos moradores da vila: construção de uma creche no Bairro do 

Cruzeiro, limpeza da Estrada da Maracacuera, limpeza dos residenciais do Projeto 

Taboquinha, limpeza do Morro da 7ª Rua do Residencial Mestre Cardoso I, reforma e 

revitalização do Mercado Municipal de Icoaraci. Salientou que a PMB ainda estava em 

um processo de recuperação, mas contava com a ajuda da população e a atuação da 

agente distrital Ellana Fiama Souza da Silva para fazer de Icoaraci a terra da nossa 

gente. Icoaraci tinha grande potencial turístico, opinou, e o Terminal Hidroviário traria 

muito mais viabilidade e recursos a este setor de sua economia. Zeca do Barreiro 

elogiou a agente distrital Ellana Silva por ser dinâmica, ativa, não ficando apenas em 

seu gabinete esperando as coisas acontecerem. Chamou a atenção depois para o 

alagamento recorrente, ocorrendo a cada chuva havia muitos anos, do Conjunto Cohab 

Icoaraci. Pediu à Agência Distrital, com a anuência do prefeito Edmilson Rodrigues, 

que atuasse para resolver o problema, lembrando que, no ano seguinte, haveria 

recursos para tal. Defendeu o fortalecimento do turismo na vila, protestando contra a 

insegurança em sua orla e pedindo a instalação de um posto da Guarda Municipal de 

Belém – GMB naquela área, para dar mais tranquilidade aos visitantes. Referiu-se 

também à falta de médicos nas unidades de saúde do distrito, solicitando que isso fosse 

resolvido. Lívia Duarte ressaltou a importância da sessão itinerante por reunir a 

população, a agente distrital e os vereadores para discutir os problemas e levantar as 

principais demandas do povo da vila. Uma das adversidades enfrentadas, relevou, é a 

falta de creches em Icoaraci, sugerindo a criação de um projeto piloto de creche 

noturna na vila. Pediu apoio à aprovação de um requerimento que fizera nesse sentido, 

revelando haver o comprometimento da Secretaria Municipal de Educação – Semec 

para sua efetivação. O grande número de pedintes na orla deve-se ao desemprego na 

vila, urgindo criar uma política de geração de empregos para amenizar o problema. 

Referiu ser inaceitável ver todos os dias ônibus quebrados nas vias e a população nas 

calçadas esperando outro coletivo, sugerindo a substituição das empresas que 

prestavam o serviço. As empresas do centro de Belém relutavam em empregar os 

moradores de Icoaraci devido aos atrasos decorrentes do péssimo transporte público, 

acrescentou. Émerson Sampaio frisou que o objetivo principal da sessão itinerante é 

ouvir a população do Distrito de Icoaraci e elaborar, ao final, um documento oficial do 

Poder Legislativo Municipal levando as demandas e os problemas dos moradores ao 

gestor municipal. Belém passava por um processo de reconstrução, atestou, criticando 

as gestões municipais anteriores, cabendo essa árdua missão ao prefeito Edmilson 

Rodrigues. Visando isso, os vereadores estavam presentes nesta sessão, somando 

esforços com a PMB e com a população. Fabrício Gama referiu-se também à 

construção do Terminal Hidroviário de Icoaraci, elogiando o deputado federal José 

Priante por destinar verbas à sua construção. Tal investimento constituía um marco na 

história da vila, pois resolveria o problema crônico de sua orla, tratando-se de um 

terminal completo, climatizado, com sala de espera e sala de segurança, inteirou. José 

Priante pediu também a realização de um estudo para expansão da rede de água em 

Icoaraci, atendendo a mais de mil famílias, divulgou. Pastora Salete agradeceu a 

presença de todos, parabenizando o presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, pela 

iniciativa de trazer a CMB junto à população com a realização das sessões itinerantes. 

Em uma sessão itinerante, arrazoou, há realmente a participação e a representação 

popular, pois os vereadores ouvem o povo. Blenda Quaresma sublinhou a falta de 

investimentos, por anos, em Icoaraci, sobrelevando as dificuldades enfrentadas pela 

juventude e pelas mulheres. Evidenciou o número reduzido de unidades de saúde e a 

falta de recursos para tratamento especializado na vila. Manifestou a certeza de que, 

com a atual gestão municipal, a situação de Icoaraci melhoraria efetivamente, com o 

apoio da CMB ao prefeito Edmílson Rodrigues. Igor Andrade expressou que as 

lideranças comunitárias deveriam ser ouvidas, mas somente aquelas realmente 

representativas que visassem melhorar e desenvolver cada vez mais o Distrito de 

Icoaraci. Não aceitaria falsas lideranças empenhadas em obter destaque pessoal, 

declarou. Acentuou a importância do Hospital Regional Abelardo Santos, obra de 

vulto do governo estadual entregue na gestão de Hélder Barbalho. Recordou que o 

hospital atendeu, em regime de portas abertas, os pacientes com covid-19 quando as 

unidades municipais de saúde estavam fechadas, durante a gestão do ex-prefeito 

Zenaldo Coutinho. O Terminal Hidroviário alavancaria o turismo em Icoaraci, 

assegurou, destacando a colaboração do deputado federal José Priante em sua 

construção. Discorreu que as mazelas do distrito decorriam de dezesseis anos de más 

gestões municipais, externando a convicção de que, com a parceria entre a PMB e o 

governo estadual e a participação da CMB e das lideranças comunitárias, avanços 

significativos seriam obtidos em Icoaraci. Roni Gás reiterou que a CMB estava 

presente na vila para ouvir as demandas dos moradores e conhecer os problemas que 

os afligiam. Saudou todos os habitantes, agradecendo os votos que ali tivera. Em seu 

primeiro ano de mandato, visitara Icoaraci, acompanhando as dificuldades enfrentadas 

pela população, que não eram diferentes em outras regiões de Belém, comentou. 

Avaliou que as gestões mudam, mas as mudanças não acontecem, julgando que a 

Agência Distrital de Icoaraci não tinha autonomia para atuar. Disse ser essencial 

profissionalizar a gestão pública, delegando-se tarefas a pessoas competentes. Dona 

Neves exprimiu estar muito feliz por ser bem recebida nas secretarias municipais, 
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levando até elas as demandas da população. Relatou ter visitado várias vezes a agente 

distrital Ellana Silva, acompanhada de lideranças comunitárias, inteirando-a sobre 

solicitações e problemas das comunidades. Fez notar que chegou à vereança atuando 

também como liderança comunitária. Esclareceu atuar trazendo a bandeira da paz e do 

entendimento, evitando brigas e conflitos e buscando soluções. Juá Belém aludiu aos 

problemas de Icoaraci, citando a existência de ruas intrafegáveis, a falta de creches, a 

desvalorização da orla e a necessidade premente de geração de emprego e renda. 

Entretanto, afiançou, a CMB confia na atual gestão municipal e demonstrou isso ao 

autorizar o prefeito Edmilson Rodrigues a contratar um empréstimo de mais de 500 

milhões de reais. Parabenizou o governador Hélder Barbalho pelo que tem feito não 

apenas por Belém, mas por todo o Pará. Fernando Carneiro parabenizou a Mesa 

Diretora da CMB por realizar as sessões itinerantes em vários distritos de Belém, 

informando ser um projeto de sua autoria, elaborado havia muitos anos, mas aprovado 

somente neste ano. Notificou haver outro projeto de sua autoria, também tornado lei, a 

Tribuna Livre, estabelecendo o pronunciamento de representantes de entidades na 

tribuna da CMB, por dez minutos, durante as sessões ordinárias da Casa, às quartas-

feiras. Ninguém conhece melhor os problemas de Icoaraci do que seus moradores, 

ajuizou, e esta sessão destinava-se a ouvi-los, estabelecer prioridades e levar essas 

demandas à gestão municipal. A vila estava sem investimentos havia dezesseis anos, 

reiterou, recordando que sua orla fora construída durante a gestão anterior de Edmilson 

Rodrigues. Icoaraci precisava da geração de emprego e renda, de respeito e de 

investimentos públicos, sobrelevou. Lulu das Comunidades externou ter orgulho de 

morar em Icoaraci, sendo, na atual legislatura, o único vereador originário da vila. 

Relembrou ter participado de várias manifestações, congressos e conferências junto 

com as lideranças comunitárias, conhecendo o sentimento de indignação que 

frequentemente as mobiliza. Enunciou que, sendo morador de Icoaraci e vereador 

eleito por seus habitantes, estava realmente preocupado com o distrito, levando os 

anseios e as preocupações da comunidade à Prefeitura e ao governo estadual. Exaltou a 

importância da orla de Icoaraci como ponto turístico, importante para a economia da 

vila. Pediu a continuidade do projeto cívico-militar na Escola Liceu de Artes e Ofícios 

Mestre Raimundo Cardoso, declarando que solicitaria uma audiência com o prefeito 

Edmilson Rodrigues para discutir o assunto. Fábio Souza ponderou que todas as vozes 

devem ecoar na CMB, mas algumas vozes não representavam Icoaraci e somente a 

prejudicavam. Havia pouco tempo, reportou, tentara solucionar o problema dos 

autônomos da área de brinquedos, que sofriam por terem sido retirados da orla da vila. 

Graças à movimentação da Secretaria Municipal de Economia – Secon e da Semob o 

caso foi resolvido. Enfatizou a relevância de fomentar a atividade dos trabalhadores 

autônomos em uma época de desemprego e dificuldades econômicas advindas da crise 

provocada pela pandemia. Julgou indispensável manter o projeto cívico-militar na 

Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Amaury da APPD 

discorreu sobre o trabalho que desenvolvia em Icoaraci, juntamente com outros 

ativistas, em prol do desenvolvimento das atividades culturais, como os bois, as 

quadrilhas e os pássaros na quadra junina. Refletiu ainda existir em Icoaraci um 

sentimento separatista em relação a Belém devido à ausência de políticas públicas 

voltadas para o distrito. A vila tinha uma população maior do que a grande maioria dos 

municípios paraenses e devia receber atenção diferenciada do poder público, indicou, 

sendo prioritário melhorar o transporte público e oferecer um atendimento em saúde de 

qualidade à população. Esta sessão deve resultar em um documento, que seria levado 

ao Executivo Municipal, contendo as principais reivindicações e necessidades do povo 

de Icoaraci, finalizou. Miguel Rodrigues agradeceu pelo grande trabalho desenvolvido 

no Hospital Regional Abelardo Santos, sob a coordenação do diretor-executivo Marcos 

Silveira. Contou ter feito recentemente uma visita àquela casa de saúde, em companhia 

da vereadora Dona Neves, constatando in loco a excelência da gestão, sendo muito 

bem recebidos. Reportou depois ter recebido reclamações sobre a retirada das linhas de 

ônibus Paracuri I e Paracuri – Ver-o-Peso, o que prejudicava a população de Icoaraci. 

Solicitou à agente distrital Ellana Silva que levasse o fato ao conhecimento da Semob 

e do prefeito Edmilson Rodrigues para que a situação fosse regularizada. Acrescentou 

ter solicitado, através de requerimento à Mesa, a realização de um trabalho de 

sinalização e iluminação nas duas pontes de concreto da Rodovia Arthur Bernardes, 

pois à noite tornava-se difícil enxergar as vigas invertidas de concreto e isso poderia 

causar acidentes. Recordou que a CMB aprovara empréstimo de 500 milhões de reais 

para a PMB realizar obras de saneamento básico. Mencionou depois que, havia uma 

semana, não era realizada a coleta de lixo domiciliar na Passagem das Flores, pedindo 

providências. Renan Normando aludiu a um projeto de lei de sua autoria, que logo 

entraria em pauta na CMB, instituindo o artesanato cerâmico como Patrimônio 

Cultural Imaterial de Belém. Icoaraci é referência, sendo pioneira nesta atividade, 

reconhecida nacionalmente e internacionalmente por esta forma de cultura, apontou. 

As gestões municipais anteriores não exploraram de forma correta os aspectos cultural 

e turístico de Icoaraci, reputou, manifestando a esperança de que o prefeito Edmilson 

Rodrigues tivesse mais atenção e cuidado com o turismo e a rica cultura da vila. 

Acrescentou estar dialogando com a Fundação Cultural do Município de Belém – 

Fumbel para verificar a viabilidade de políticas públicas de incentivo aos artesãos de 

Icoaraci e que solicitara junto ao Banco do Povo uma linha de crédito em benefício 

dessa categoria. Túlio Neves, como presidente da Comissão de Transportes da CMB, 

notificou que apresentaria um requerimento solicitando a reativação das linhas 

Paracuri I e Paracuri – Ver-o-Peso. Acrescentou ter ido à Semob, sendo bem recebido 

pela superintendente Ana Valéria Borges e por ela informado sobre a nova conexão do 

sistema de transporte por ônibus no sistema BRT que estava sendo implantado. 

Entretanto, continuou, é fundamental aumentar a capacidade de transporte utilizando a 

via fluvial, ligando Icoaraci ao centro de Belém, sendo este o objeto de outro 

requerimento, elaborado conjuntamente com os vereadores Igor Andrade e Fábio 

Souza, a ser apresentado ao prefeito Edmilson Rodrigues. John Wayne expressou sua 

gratidão por estar, em duas eleições, entre os dez vereadores mais votados em Icoaraci, 

afirmando nunca ter abandonado o povo da vila. Cientificou que apresentaria nesta 

sessão diversos requerimentos em benefício de sua população. Assumiu a palavra 

posteriormente a agente distrital de Icoaraci, Ellana Silva, e valorizou a iniciativa da 

CMB de realizar as sessões itinerantes afirmando que ela permite o amadurecimento 

da democracia em Belém, aproximando o Poder Legislativo da população e permitindo 

que se escute o povo. Icoaraci é um distrito importantíssimo e estratégico e enfrentava 

muitos desafios, ponderou, e esperava que, através dessa escuta, o parlamento 

municipal em parceria com o Executivo melhorasse de fato a vida de seus moradores. 

Informou ter realizado reuniões com a comunidade do Paracuri e representantes da 

Semob, quando foram retiradas as linhas de ônibus que atendiam aquele bairro, para 

dar um retorno à população sobre as tratativas feitas junto à empresa concessionária. 

Divulgou a proposta de fazer reuniões com os representantes dos bairros Paracuri, 

Paricás, Tenoné, Cruzeiro e Ponta Grossa na Semob, no dia seguinte, objetivando 

conhecer as reivindicações da população e realizar posteriormente uma audiência 

pública com as comunidades para explicar a terceira fase da integração do novo 

projeto de implantação direta do sistema BRT. Todos os pedidos que chegavam à 

Agência Distrital de Icoaraci eram mapeados, informou, e a Operação Inverno de 

limpeza de canais logo chegaria ao distrito. Houve muito avanço na recuperação 

asfáltica das vias da vila, assegurou, embora muito ainda houvesse a fazer. Todas as 

solicitações da população eram consideradas e realizadas dentro das limitações, 

inclusive orçamentárias, que havia neste ano, esclareceu, ressaltando ser o final de um 

exercício, trabalhando-se dessa forma até a abertura do novo exercício financeiro. 

Neste dia, realizava-se uma grande ação cidadã no Bairro Tenoné, na Escola Paulo 

Freire, atendendo a comunidade local, noticiou. Garantiu que a PMB, através do 

prefeito Edmilson Rodrigues, faria tudo que pudesse fazer para trazer dignidade e 

melhorar cada vez mais o distrito de Icoaraci. Advertiu que o trabalho estava apenas 

começando, com um ano de gestão a ser completado, e havia muita coisa a reformar na 

orla da vila, com a entrega apenas da primeira parte. Finalizou seu pronunciamento 

conclamando todos a ir à luta, expressando contar com o apoio da CMB para fortalecer 

a atuação da Prefeitura cada vez mais. Em seguida, foi concedida a palavra às 

lideranças comunitárias. Paulo Cabral, representante da Comissão de Saúde de 

Icoaraci, denunciou o serviço precário nas unidades de saúde do distrito. Inicialmente, 

relatou, não foi atendido ao chegar à Unidade Municipal de Saúde às seis e meia da 

manhã, sendo orientado a voltar às oito horas. Ao voltar depois, não conseguiu 

atendimento adequado, pois passava mal sentindo dores e recebeu apenas remédios 

paliativos, sendo mandado de volta para casa. Foi diagnosticado com apendicite ao 

fazer um exame particular de ultrassonografia, após três dias tendo crises de dor, e 

procurou tratamento no Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM 

Mário Pinotti). Entretanto, foi ali agredido por três guardas que faziam a segurança do 

hospital após discutir com as técnicas de enfermagem ao protestar contra a forma 

como era feita a limpeza do vômito de um paciente. Wesley Nonato, presidente do 

Partido dos Trabalhadores no Distrito de Icoaraci, expôs que a sessão itinerante 

tornava os vereadores mais próximos ao povo. O mandato da vereadora Bia Caminha, 

que residia em Icoaraci, estava à disposição de todos na comunidade e buscava-se 

honrar o voto de cada um dos eleitores do distrito, anunciou. Conheciam as principais 

necessidades de Icoaraci – transporte, saúde e segurança pública – e lutariam junto 

com o povo por melhorias em nossa cidade, atestou. Piauí disse que a coragem deve 

vencer o medo e lutava havia mais de trinta anos em prol do povo de Icoaraci. Pediu a 

realização de uma auditoria na gestão municipal atual, classificando-a como ditatorial. 

A Unidade Municipal de Saúde tornara-se uma ditadura e a direção da Escola Liceu de 

Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso não dialogava com o povo, não atendendo 

as lideranças comunitárias. Reivindicou a troca da atual agente distrital de Icoaraci, 

Ellana Silva, dizendo que ela não era da localidade e não a representava. Havia mais 

de uma semana não era feita a coleta de lixo nas ruas da vila e elas estavam cheias de 

mato, denunciou. Jossimar Santos parabenizou o empenho do vereador José Dinelly 

em trazer o projeto cívico-militar para a Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre 

Raimundo Cardoso. Maria Elza Silveira, representante do Bairro do Tenoné, reclamou 

da falta de recursos para a área de saneamento e meio ambiente na localidade. Apesar 

das várias discussões realizadas, não vieram recursos para saneamento básico, sistema 

de esgoto, macrodrenagem e microdrenagem, completou, e a única verba vinda para o 

Tenoné, no valor de 500 mil reais, destinou-se à construção de duas praças. Doravante, 

ficaria atenta à destinação das emendas parlamentares dos vereadores da CMB, um 

montante de 48 milhões de reais, advertiu. Pediu a transformação da Unidade Básica 

de Saúde do Tenoné II em uma Unidade Municipal de Saúde para dar conta do 

atendimento à população do bairro, que aumentou expressivamente nos últimos anos. 

Rosa da Taboquinha, conselheira de Meio Ambiente e Saneamento, apelou aos 

vereadores para que atentassem às baixadas e que a Secretaria Municipal de 

Saneamento – Sesan tivesse uma atuação efetiva nesses locais. Reconheceu haver 

grande dificuldade para a ação da PMB porque os recursos existentes foram 

estabelecidos pela gestão anterior. Expressou acreditar muito no governo de Edmilson 

Rodrigues e na plataforma Tá Selado, onde as discussões eram feitas com a 

participação da população. Várias plenárias foram convocadas e não apenas as 

lideranças vieram discutir, mas também membros das comunidades, afirmou. 

Exprimiu ter confiança de que tudo daria certo, salientando, entretanto, ser essencial a 

colaboração de todos. Parabenizou a CMB por comparecer ao distrito realizando a 

sessão itinerante, pedindo aos vereadores que viessem mais vezes conhecer a realidade 

local, não apenas em época de eleição. William avultou a ineficiência do transporte 

público em Icoaraci, apontando ser insuficiente a quantidade de ônibus disponíveis e 

haver reduzido número de itinerários, fazendo com que as pessoas não conseguissem 

chegar a Belém em horário adequado. Criticou a atuação das empresas concessionárias 

de transporte Forte e Belém Rio, denunciando o grande número de ônibus que 

quebravam nas ruas diariamente. Pediu que fosse levada adiante na CMB a Comissão 

Parlamentar de Inquérito - CPI para investigar o transporte público em Belém, 

considerando que nas duas gestões municipais anteriores houve descaso em relação ao 

tema. Kátia Melo, sargento da reserva e ativista pelas causas sociais, relatou lutar pela 

criação de uma creche e por educação de base no Jardim Sideral. Denunciou que a 

obra do BRT trouxe efeitos deletérios para as casas da região, provocando o 

entupimento dos canos de esgotamento. Elogiou a iniciativa de realizar a sessão 

itinerante, permitindo que a população fosse ouvida pelos vereadores. Hugo Menezes 

defendeu a manutenção do projeto cívico-militar na Escola Liceu de Artes e Ofícios 

Mestre Raimundo Cardoso, explicitando que muitos pais tiraram seus filhos de outras 

escolas para matriculá-los ali. Notificou que a comunidade estava mobilizada em prol 

dessa causa, havendo um abaixo-assinado pedindo a continuidade do convênio. Os 

habitantes de Icoaraci conheciam as necessidades do distrito, enfatizou, reclamando da 

retirada da linha de ônibus que servia os moradores do Bairro Paracuri. Vanciclei 

Portal elogiou o trabalho da agente distrital Ellana Silva. Criticou depois o serviço 

prestado pela Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci, apontando a falta de médicos, 

o mau atendimento ao público e a falta de respeito da direção às lideranças 

comunitárias. Externou apoiar a continuidade do projeto cívico-militar na Escola Liceu 
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de Artes e Ofícios Mestre Cardoso. Rosivaldo da Luz, morador do Residencial Quinta 

dos Paricás, enumerou as dificuldades enfrentadas pelos que ali residem: transporte 

público ineficiente, fornecimento precário de energia elétrica, falta de médicos na 

Unidade Básica de Saúde e inexistência de uma feira. Pediu o apoio dos vereadores 

para solução desses problemas. Zunilde, líder comunitária, relatou que as gestões 

municipais se sucediam, mas as comunidades continuavam a enfrentar as mesmas 

adversidades. Agradeceu à agente distrital Ellana Silva por ser acessível e atenciosa, 

atendendo suas solicitações. Expressando ser justa, reconheceu que a agente distrital 

não tinha autonomia para resolver todas as situações. Pediu aos vereadores que dessem 

mais atenção às baixadas e às comunidades mais carentes, citando especificamente o 

Bairro Maracacuera, que se encontrava abandonado. Reivindicou melhorias no 

atendimento em saúde no Distrito de Icoaraci. Marcelo Ribeiro pediu a continuidade 

do projeto cívico-militar na Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Cardoso, 

lembrando que isso foi uma conquista do povo de Icoaraci, obtida com muita 

dificuldade. O projeto cívico-militar ensina empatia, solidariedade, cordialidade, 

educação, justiça, honestidade, humildade e responsabilidade aos alunos, alegou, 

solicitando o apoio dos vereadores à sua manutenção. Considerou muito oportuna a 

realização da sessão itinerante em Icoaraci, pois deu ensejo aos moradores para expor 

suas reivindicações. Em seguida, o presidente Bieco anunciou que todos os vereadores 

presentes haviam assinado um documento em apoio à manutenção do convênio entre a 

PMB e o Pecim, permitindo a continuidade do projeto cívico-militar na Escola Liceu 

de Artes e Ofícios Mestre Cardoso. Leila Palheta - presidente do PSOL Belém e do 

Instituto Viver Periferia, moradora de Icoaraci - pediu que na próxima sessão itinerante 

fossem escutados primeiramente as lideranças comunitárias e após elas se 

pronunciassem os vereadores. Divulgou depois a entrega, neste dia, de títulos de terra 

em Icoaraci, através da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área 

Metropolitana de Belém – Codem, às dezenove horas, na quadra de esportes do 

Colégio de Ensino Icoaraciense – CEI. Os vereadores vieram ao distrito ouvir as 

demandas do povo e eram comprometidos com a gestão municipal e com Icoaraci, 

asseverou. A vila precisava de mais atenção e cuidado por parte do poder público e 

estava obtendo isso na atual gestão municipal, opinou, dizendo ter certeza de que 

muito se melhoraria o Distrito de Icoaraci. Hipotecou sua solidariedade à agente 

distrital Ellana Silva, comentando não ser fácil para as mulheres ter atuação política. 

Ana Cláudia, conselheira tutelar, parabenizou os vereadores pela iniciativa de ouvir a 

população. Declarou comparecer à sessão em apoio aos pais que lutavam pela 

continuidade do projeto cívico-militar na Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre 

Cardoso. Sobrelevou a importância da permanência do projeto para garantir às 

crianças uma educação de qualidade. Fez a leitura do artigo 4º do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA, argumentando que a retirada do projeto cívico-militar 

constituía uma violação dos direitos das crianças e adolescentes de Icoaraci. Pediu o 

apoio dos parlamentares à sua manutenção. Paulo Marques agradeceu a presença dos 

vereadores em Icoaraci e observou que em outras épocas isso não ocorria, julgando 

benéfica a proximidade entre os políticos e a população. As comunidades buscavam o 

atendimento de suas demandas, entretanto, pouco se obtinha, pontuou. Atribuiu isso à 

falta de recursos, reconhecendo ser bem recebido pela agente distrital Ellana Silva. O 

transporte público deficiente é um problema antigo e fazia a população de Icoaraci 

sofrer muito, destacou. Além disso, continuou, solicitações simples como a retirada de 

entulho, limpeza e abertura de valetas não eram atendidas. Valdenez Lima, 

representante dos pais dos alunos da Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Cardoso, 

revelou haver dificuldades na escola. Citou o alagamento da via onde ela se situa em 

dias de chuva, restringindo o acesso dos alunos, e a falta de professores. Defendeu a 

permanência do projeto cívico-militar, afirmando ter havido mudanças positivas no 

comportamento das crianças após sua implantação. Ana Paula Neves saudou o 

vereador Fernando Carneiro por ser o autor da lei que estabeleceu as sessões 

itinerantes, fazendo valer a democracia em nossa cidade. Qualificou o programa de 

participação popular Tá Selado, no qual a população estava engajada, como uma 

conquista dos moradores de todos os bairros. Saudou também a agente distrital Ellana 

Silva por atender os delegados e as delegadas do Tá Selado quando isso era necessário. 

Enfatizou ser urgente criar programas de emprego e renda para a juventude, dar aos 

jovens a oportunidade de desenvolvimento e permitir a eles o acesso à cultura e ao 

lazer. Na Rua Oito de Maio, participou, há um complexo cultural que estava 

abandonado, mas foi limpo, sendo necessário que a população o utilizasse através de 

políticas públicas. Maria de Nazaré Ribeiro disse estar alegre com a presença dos 

vereadores em Icoaraci. Reiterou ser fundamental a continuação do projeto cívico-

militar na Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Cardoso. Os moradores desejavam 

que o melhor acontecesse em relação à educação, à formação cultural e à segurança 

dos filhos, exprimiu. Gilmar Brito, membro da Comissão de Saúde e do Conselho de 

Pais da Comissão de Educação do Distrito de Icoaraci, expôs que as principais 

deficiências de Icoaraci estavam no transporte público, na educação e, sobretudo, na 

saúde. Pediu respeito ao povo sofrido do distrito, que passava por mazelas ainda não 

superadas, e que as políticas públicas fossem ali aplicadas de forma efetiva. O setor de 

saúde em Icoaraci estava em péssimo estado, sentenciou, pois havia uma única 

Unidade Municipal de Saúde, o Hospital Regional Abelardo Santos fora terceirizado e 

não era mais acessível à população e a Unidade de Pronto Atendimento – UPA não 

funcionava. Relatou que protocolaram, no mês de agosto deste ano, na Secretaria 

Municipal de Saúde – Sesma, um pedido de reunião com o secretário Maurício Cezar 

Soares Bezerra, mas ainda não haviam sido atendidos. Solicitou aos vereadores que 

contatassem a Sesma para que a secretaria desse um retorno a essa demanda da 

comunidade. Edival Júnior, morador de Icoaraci e pai de um aluno da Escola Liceu de 

Artes e Ofícios Mestre Cardoso, reclamou da situação difícil em que se encontrava a 

escola, com os estudantes tendo que pisar na lama para assistir às aulas. Reivindicou a 

continuidade do projeto cívico-militar naquela unidade de ensino, afirmando que ele 

trouxera benefícios para a comunidade. Morava no Bairro Paracuri havia quinze anos, 

contou, mas nunca dispunha de água encanada em sua casa - tendo que comprar água 

para beber - e várias ruas da localidade não eram asfaltadas. Marquinhos julgou 

pequeno o comparecimento da população à sessão itinerante, estimando que Icoaraci 

tivesse cerca de 400 mil habitantes, possuindo infraestrutura para ser independente de 

Belém. Mesmo com a nova demarcação, Icoaraci passaria a ter em torno de 300 mil 

habitantes e ainda seria o terceiro maior município do Pará, aditou. Lamentou depois 

que muitas pessoas ainda não tivessem se vacinado contra a covid-19 por motivações 

ideológicas, dificultando a retomada da economia e a liberação de atividades culturais 

como o carnaval. Em consequência, o bloco Rabo do Peru, no qual atuava, não saiu 

neste ano, prejudicando muitas famílias, apontou. Fabrício Modesto lembrou ser 

comemorado nesta data o Dia do Evangélico, citando o versículo 02 do capítulo 29 do 

livro de Provérbios: “quando os justos governam, o povo se alegra, quando os 

perversos estão no poder, o povo geme”. Disse testemunhar havia 24 anos o 

sofrimento do povo do canal do Paracuri. Recordou ter sido colocada pela gestão 

municipal anterior, a um ano e meio das eleições, uma placa anunciando a obra no 

canal no valor de mais de 69 milhões de reais. Entretanto, completando-se um ano da 

nova gestão, nada fora feito, a não ser uma visita ao buraco que existe há mais de dez 

anos na Travessa Souza Franco, inteirou. Pediu à agente distrital Ellana Silva a 

averiguação do que ocorrera à verba designada a essa obra. Fez referência 

posteriormente à mobilização de várias lideranças pela permanência do projeto cívico-

militar na Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Cardoso e defendeu sua 

continuidade, avaliando que a assinatura do convênio fora a única coisa boa feita por 

Icoaraci pela gestão anterior. Diego Correia, representante dos trabalhadores e 

ambulantes da orla de Icoaraci, agradeceu ao vereador Fábio Souza o empenho em 

ajudar a categoria, permitindo-lhes trabalhar no Dia da Criança, quando têm maior 

renda. Haviam sido retirados da orla, mas puderam voltar, trabalhando 

temporariamente no estacionamento, conforme fora determinado pela Agência 

Distrital. Não era o espaço adequado, pois demandava muita atenção, admitiu. Pediu 

depois o envolvimento dos vereadores para acabar com os alagamentos que ocorriam 

no Bairro da Campina e defendeu a permanência do projeto cívico-militar na Escola 

Liceu de Artes e Ofícios Mestre Cardoso. Findo este pronunciamento, o presidente 

Bieco agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, às onze horas e trinta e sete 

minutos. Estava licenciado o vereador Allan Pombo Justificaram suas ausências os 

vereadores Josias Higino, Neném Albuquerque, Zeca Pirão, Augusto Santos, Goleiro 

Vinícius, Gleisson Silva, Mauro Freitas, Bia Caminha, Altair Brandão e João Coelho. 

Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante e Pastora 

Salete, pelo bloco DEM - Patriota - Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, 

Renan Normando, Túlio Neves e Roni Gás, pelo bloco PP - Podemos - Pros; John 

Wayne e Blenda Quaresma, pela bancada do MDB; Juá Belém, pela bancada do 

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

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

bancada do PSB; Moa Moraes, pela bancada do PSDB;  Amaury da APPD, pela 

bancada do PT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; Lulu das 

Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo 

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

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

Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 30 de novembro de 2021.      

 

BIECO  

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

 

 

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

 

 

 

ATO Nº 2352/2021, 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, 

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, RENATA NEVES FIGUEIREDO, para exercer o 

cargo em comissão “Secretário Legislativo” Nível 04, do gabinete do Vereador 

TULIO NEVES, a partir de 01.12.2021.  

 

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 

 

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

 

  


