
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 07, 08, 09, 10 e 11 de março de 2022. ANO XXXIX Nº 1982 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 0068/2022, de 03 de janeiro de 2022. 

 

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, JORGE DO SOCORRO SILVA TEIXEIRA, para exercer 

o cargo em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do gabinete do Vereador JOSIAS 

HIGINO, com efeitos a partir de 01.01.2022.  

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 03 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0069/2022, de 03 de janeiro de 2022. 

 

 

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, ANA VITORIA DA SILVA SANTOS, para exercer o cargo 

em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do gabinete do Vereador GLEBSON 

CAVALCANTE DA SILVA (JUÁ BELÉM), com efeitos a partir de 01.01.2022.  

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 03 de janeiro de 2022. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0071/2022, de 03 de janeiro de 2022.       

 

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, SIDNEY DA SILVA SOBRINHO, para exercer o cargo em 

comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do gabinete do Vereador WASHINGTON 

COSTA DE ALBUQUERQUE (NENÉM ALBUQUERQUE), com efeitos a partir de 

01.01.2022.  

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 03 de janeiro de 2022. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 
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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 0052/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

RESOLVE: 

 

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

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

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

A-P, durante o período de 03/01/2022 à 01/02/2022, correspondente ao 10º triênio 

(2014/2017) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante no Processo nº 865/2017. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

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

 

ATO Nº 0053/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

CONSIDERANDO o disposto no Art.80, § 1º, Inciso IV, e Art.81, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre a 

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

efetivo exercício; 

RESOLVE: 

 

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

abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de 5% (cinco por cento), passando 

a perceber 15% (quinze por cento)de sua(s) respectiva(s) remuneração(ões), a partir de 

JANEIRO/2022.  

Nome do servidor                         Matrícula                 Grupo Func. / Cargo   
YULLY RAPHAELA GOMES GUIMARÃES         1500007                   GAU-REF. A 

01 Servidor(es) Listado(s) 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

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

 

ATO Nº 0066/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

RESOLVE: 

 

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

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador FABRICIO 

GAMA, com efeitos a partir de 01.01.2022. 

NÍVEL 01 

ALMIR KALUME KALIF 

ROSILENE LIMA CARDOSO 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

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

 

 

ATO Nº 0067/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

RESOLVE: 

 

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

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador IGOR 

ANDRADE, com efeitos a partir de 01.01.2022. 

 

NÍVEL 01 

ELISANGELA FERREIRA PINTO 

TANIA ROSEANE DOS SANTOS TAVARES TEIXEIRA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

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

 

 

ATO Nº 0070/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

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 

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete da Vereadora MARIA DE 

NAZARÉ ALVES DE LIMA (ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA), com efeitos a 

partir de 01.01.2022. 

 

NÍVEL 01 

LIANDRA DO AMARAL BARBOSA DA SILVA 

NÍVEL 03 

MARCIO DOS SANTOS CORDOVIL 

NÍVEL 04 

MARCO ANTONIO MESQUITA DA SILVA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

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

 

 

ATO Nº 0072/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, ANDRÉ WILLIN DAMASCENO DA SILVA, para 

exercer o cargo em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da 

Vereadora SALETE FERREIRA SOUZA (PASTORA SALETE), com efeitos a 

partir de 01.01.2022. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

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

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
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ATO Nº 0073/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

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 

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador TULIO 

NEVES, com efeitos a partir de 01.01.2022. 

NÍVEL 01 

FRANCISCO WILTERLANDY DE OLIVEIRA 

RENATA NEVES FIGUEIREDO 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

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

ATO Nº 0074/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

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 

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

cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador JOSÉ LUIZ 

PANTOJA MORAIS (ZECA DO BARREIRO), com efeitos a partir de 01.01.2022. 

 

NÍVEL 01 

DAYSE THAINARA SILVA DO MONTE 

THAMIRES EDRICIA COSTA FONSECA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

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

 

 

ATO Nº 0075/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, KATIA MARIA DO SOCORRO MONTEIRO 

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

Gabinete do Vereador ZECA PIRÃO, com efeitos a partir de 01.01.2022. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

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

 

ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA 

No décimo quarto 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 sob a presidência do 

vereador Josias Higino. 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. 

Émerson Sampaio pediu à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental – CPAOR que 

fizesse a fiscalização nas ilhas do entorno de Belém para coibir os recorrentes abusos e 

transgressões existentes nos finais de semana cometidas geralmente por jovens em 

lanchas e jet skis. Recordou o acidente ocorrido há algumas semanas com o cantor 

Thiago Costa e a morte da jovem Yasmin Macedo durante um passeio de lancha, 

ocorrida no último dia 12 de dezembro. Observou haver denúncias de consumo de 

álcool e drogas ilícitas em farras promovidas nas embarcações e que muitos as 

conduzem sem habilitação. Externou suas condolências à família da jovem Yasmin 

Macedo, pedindo uma investigação rigorosa do caso à polícia para responsabilizar os 

eventuais culpados por sua morte. Reiterou a solicitação à CPAOR de maior 

fiscalização das embarcações de recreio na orla de nossa capital, principalmente nos 

finais de semana. Julgou importante criar uma força tarefa para atuar nesse sentido, 

envolvendo a Marinha do Brasil e a Prefeitura Municipal de Belém – PMB. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Mauro Freitas e Igor Andrade. Findo este 

pronunciamento, o vereador Zeca Pirão assumiu a presidência da Mesa. Josias Higino 

mencionou a comemoração, no sábado anterior, do Dia Municipal da Cultura 

Evangélica, data incluída no calendário municipal por um projeto de sua autoria, 

aprovado em seu primeiro mandato nesta Casa, e sancionado pelo ex-prefeito Zenaldo 

Coutinho. Manifestou alegria por saber que a cultura evangélica em nossa cidade é 

valorizada e respeitada. No domingo, continuou, comemorou-se o Dia Internacional da 

Bíblia, o livro mais lido no mundo, que norteia o caráter e a personalidade dos seres 

humanos, ensina o respeito mútuo entre as pessoas e a fé em Deus. Parabenizou depois 

o pastor Samuel Câmara, presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil – 

CADB, por sua atuação, dizendo que Deus dera a ele a missão de manter o texto 

bíblico original, sem acréscimos, e de manuscrevê-lo. Isso foi feito e Belém tornou-se 

um exemplo para o mundo, comentou, pois havia pessoas manuscrevendo a Bíblia nos 

Estados Unidos. Fez a leitura do Salmo 119, versículo 105: “Lâmpada para os meus 

pés é a tua palavra e luz para o meu caminho”. No Centenário Centro de Convenções 

da Igreja Assembleia de Deus, na noite deste dia, anunciou, aconteceria um culto de 

gratidão a Deus com a participação de muitas famílias – incluindo as crianças, jovens e 

adultos que manuscreveram a Bíblia – e as pessoas receberiam medalhas e 

certificados. Convidou seus pares a participar do evento, sugerindo que um deles 

recebesse a medalha em nome deste parlamento. Lembrou que funcionários e 

vereadores desta Casa manuscreveram o Novo Testamento, um total de 27 livros. A 

falta do conhecimento da Palavra de Deus conduz ao erro e o acesso a ela modifica o 

caráter das pessoas, tornando-as seres humanos melhores, assegurou. Fernando 

Carneiro expressou seu pesar pela morte abrupta da jovem Yasmin Macedo. O Rio 

Maguari, onde ocorreu o sinistro, não é largo em sua maior parte, sendo possível a um 

mau nadador atingir com relativa facilidade as margens, afirmou. Por outro lado, 

prosseguiu, quando alguém cai na água, o procedimento comum é a lancha parar e 

recolher a pessoa que caiu. Entretanto, ninguém sabia o que realmente havia 

acontecido, aduziu, manifestando solidariedade à família da jovem e reiterando a 

solicitação feita anteriormente de maior fiscalização das embarcações de passeio na 

orla de Belém. Solidarizou-se depois à categoria dos jornalistas pela morte de Paulo 

Roberto Souza, ex-editor do jornal O Liberal, acometido por uma doença grave, 

caracterizando-o como um profissional dedicado e exprimindo suas condolências à 

família. Tratou em seguida dos temporais que castigavam o sul da Bahia e o estado de 

Minas Gerias, atingindo milhares de pessoas e causando dezenas de mortes. Fenômeno 

semelhante acontecia nos Estados Unidos, onde uma série de tornados deixava as 

regiões afetadas com aspecto similar ao de áreas em guerra, apontou. Tais eventos 

eram consequências das mudanças climáticas, indicou, sendo essencial cuidar do meio 

ambiente e cuidar da geração de emprego e renda sem opor essas iniciativas. Criticou 

depois a postura negacionista do governo federal ao recorrer da decisão do Supremo 

Tribunal Federal - STF, referendando posicionamento da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – Anvisa, estabelecendo o passaporte vacinal. Relembrou que, no 

início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro posicionara-se contrariamente ao 

isolamento social e às medidas preventivas argumentando que isso prejudicaria a 

economia. Sabe-se atualmente, afirmou, que a falta de vacinação é o que realmente 

prejudica a economia, dificultando a retomada das atividades econômicas. O 

presidente da República, ao insistir na postura negacionista opondo-se ao passaporte 

vacinal, demonstra não ter compromisso nem com a vida e nem com a recuperação 

econômica de nosso país, opinou. Mencionou o alto valor dos gastos secretos do cartão 

corporativo da Presidência da República. Em aparte, manifestou-se o vereador Amaury 

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

liderança do PSDB, Mauro Freitas parabenizou o defensor público geral do estado do 

Pará, senhor João Paulo Ledo, por coordenar o projeto Balcão de Direitos, fornecendo 

documentação às pessoas que precisam. Censurou os políticos que utilizam essa 

demanda da população para a autopromoção, visando obter votos, ressaltando que a 

Defensoria Pública do Estado realiza esse trabalho de forma abnegada. Exprimiu sua 

intenção de obter uma audiência com o defensor público João Paulo Ledo para 

cumprimentá-lo pessoalmente pela ação que desenvolve. Pediu depois ao prefeito 

Edmilson Rodrigues que vetasse a emenda feita ao projeto de sua autoria 

estabelecendo a obrigatoriedade da contratação de bombeiros civis por empresas 

privadas ou especializadas em prestação de serviços, aprovado nesta Casa. A emenda 

desobriga os condomínios verticais e horizontais de fazê-lo, explicitou. Findo este 

pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. 

Pela liderança do MDB, Zeca Pirão explicou que os vereadores aprovaram a emenda 

ao projeto, citada anteriormente, após analisar a situação por quase um mês. Foi feito 

um levantamento entre os condomínios de nossa cidade e a totalidade deles foi 

contrária à ideia, pois isso aumentaria a despesa dos condôminos, que rateiam entre si 

todos os custos, esclareceu. Chamou a atenção para o fato de que os condomínios 

teriam um aumento de despesa com a obrigatoriedade de fiscalização da estrutura dos 

prédios, a ocorrer de cinco em cinco anos, segundo a nova determinação legal. Disse 

entender a boa intenção do vereador Mauro Freitas, frisando ser necessário, porém, 

acatar a opinião da maioria. Pela liderança do Republicanos, Juá Belém avaliou ter 

sido difícil o ano que terminava, mais um ano em que se contemplou o choro e o 

desespero de muitas famílias. Expôs que neste dia, quando se votaria a Lei 

Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2022, aproximando-se o fim do atual 

período legislativo, não poderia deixar de agradecer pelo bom tratamento que recebera 

nesta Casa, apesar das divergências ideológicas entre os vereadores. A este respeito, 

sublinhou ser da natureza deste Poder a convivência entre pensamentos e 

posicionamentos diferentes, buscando-se encontrar as melhores soluções para o 

município. Agradeceu particularmente aos dezessete vereadores novos que entraram 

neste parlamento junto consigo, pois, juntamente com os demais, demonstraram 

preocupação genuína em trazer boas mudanças para a cidade. Reiterou depois ser 

realmente alarmante a falta de fiscalização das embarcações de passeio na orla de 

Belém, alertando para o risco de novos acidentes nos finais de semana devido ao 
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grande número de lanchas e jet skis em circulação e ao consumo de bebidas alcoólicas 

em uma situação desordenada. Em aparte, manifestou-se o vereador Pablo Farah. Pela 

liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Émerson Sampaio solicitou à Secretaria 

Municipal de Saneamento – Sesan que regularizasse o serviço de coleta de lixo na 

região do Bengui e Parque Verde, pedindo o apoio das lideranças do Governo nesta 

Casa a essa demanda. Disse que a Rua Padre Bruno Sechi estava cheia de lixo na 

manhã deste dia porque os caminhões coletores não estavam entrando nas ruas 

transversais para retirar o material e os moradores jogavam os resíduos no canteiro 

central daquela via. A coleta irregular dos resíduos sólidos é um problema antigo e 

recorrente, constatou, requisitando que as empresas contratadas para realizar o serviço 

fossem fiscalizadas. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Miguel Rodrigues e 

Lívia Duarte. Pelo Solidariedade, Igor Andrade parabenizou a equipe da Comissão 

Municipal da Defesa Civil de Belém - Comdec, que comemorava neste dia 37 anos de 

existência, avaliando que faziam um trabalho fenomenal e eficaz. Somente em 2021, 

desde primeiro de janeiro até três de dezembro, notificou, realizaram quase quatro mil 

atendimentos, atuando em fatos ocorridos e na prevenção de acidentes. Lamentou 

também a morte trágica da jovem Yasmin Macedo, salientando não se saber ainda se 

decorreu de um acidente ou ato criminoso, esperando-se a conclusão da investigação 

policial. Defendeu, porém, a intensificação da fiscalização das embarcações de passeio 

na orla de Belém, principalmente nos finais de semana, apontando haver muito mais 

controle e vigilância sobre o fluxo de veículos nas vias terrestres do que nos rios. Em 

consequência, havia superlotação de lanchas e barcos de passeio, consumo de bebidas 

alcoólicas e ocorrência de outras irregularidades, complementou. Pela liderança do 

bloco DEM – Patriota – Cidadania, Matheus Cavalcante comunicou ter participado de 

um curso de formação política na cidade de Embu das Artes, no estado de São Paulo, 

no último final de semana. O evento foi promovido pela escola de educação política 

RenovaBR e dele tomaram parte mais de vinte agremiações partidárias, aditou. 

Estudou políticas públicas que vinham sendo adotadas e davam certo no Brasil e no 

mundo, visando replicá-las em nossa cidade, para que Belém voltasse a crescer, 

declarou. A gestão pública deve ser inovadora e focar na melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, sobretudo das mais pobres, advogou. Destacou o fato de que o 

chorume produzido no aterro sanitário de Marituba é transportado por mais de mil 

quilômetros para ser tratado em Teresina – PI. Considerou isso um exemplo de como a 

falta de planejamento urbano de nossa cidade afeta municípios que não fazem parte da 

Região Metropolitana, gerando poluição ambiental. 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 verificação de quórum. Havendo 

quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então colocadas em 

votação e aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias 53ª, 54ª e 55ª, 

sendo todas do Segundo Período da Primeira Sessão Legislativa desta legislatura. 

Posteriormente, foi feita a leitura da matéria constante em pauta nesta parte da Ordem 

do Dia 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. A seguir, foi feita a leitura da convocação do 

presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, aos demais parlamentares para se reunir em 

sessões extraordinárias, em regime de tantas sessões quantas fossem necessárias, a 

partir do dia 15 de dezembro de 2021, a partir das doze horas, neste salão plenário, 

para discutir e votar os projetos de lei de autoria do Executivo Municipal: projeto que 

“Altera dispositivos da Lei nº 9686, de 27 de julho de 2021, que ‘Autoriza o município 

de Belém, através do Chefe do Poder Executivo, a realizar operação de crédito de 

natureza financeira com o Banco do Brasil S.A.’”, constante no Processo nº 

2677/2021; projeto que “Dispõe sobre a concessão de abono aos agentes comunitários 

de saúde e de combate às endemias em razão da vigência da calamidade de saúde 

pública decorrente do coronavírus”, constante no Processo nº 2713/2021; projeto que 

“Estima a receita e fixa a despesa para o Exercício de 2022”, constante no Processo nº 

2220/2021. Finda esta leitura, o vereador John Wayne pediu Questão de Ordem 

solicitando que os projetos constantes em pauta na Primeira Parte da Ordem do Dia 

passassem para a Segunda Parte e houvesse alteração da ordem da pauta de modo que 

o projeto constante no Processo nº 2617/2021 entrasse em discussão. Posta em 

votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Em seguida, iniciou-se a Segunda 

Parte da Ordem do Dia, entrando então em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de lei que “Altera o art. 35 da Resolução nº 01, de 08 de janeiro 

de 1991, plano de carreira do Quadro Único da CMB”, constante no Processo nº 

2617/2021, de autoria da Comissão Executiva da CMB. Na discussão, não houve 

oradores. O vereador John Wayne pediu depois Questão de Ordem solicitando que os 

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

aprovada pela plenária. Fez-se posteriormente a leitura do projeto. Postos em seguida 

em votação, os artigos do projeto foram aprovados por maioria, em bloco, com vinte e 

dois votos favoráveis, um voto contrário e duas abstenções. A presidente declarou 

então aprovado o projeto de lei que “Altera o art. 35 da Resolução nº 01, de 08 de 

janeiro de 1991, plano de carreira do Quadro Único da CMB”, constante no Processo 

nº 2617/2021. A seguir, a vereadora Dona Neves pediu Questão de Ordem solicitando 

a mudança na ordem da pauta de modo que o projeto de lei constante no Processo nº 

970/2021, de sua autoria, entrasse em discussão e que seus artigos fossem votados em 

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

plenária. Entrou posteriormente em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de lei que “Estabelece ao município de Belém dar prioridade nas 

vagas em creches municipais aos filhos de mulher vítima de violência doméstica”, 

constante no Processo nº 970/2021, de autoria da vereadora Dona Neves. Na 

discussão, não houve oradores. Procedeu-se depois à leitura do projeto. Fez o 

encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. Postos em seguida em votação, os 

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

A presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Estabelece ao município de 

Belém dar prioridade nas vagas em creches municipais aos filhos de mulher vítima de 

violência doméstica”, constante no Processo nº 970/2021. Justificaram seus votos os 

vereadores Dona Neves, Pastora Salete, Fábio Souza, Émerson Sampaio, Fernando 

Carneiro, Lívia Duarte, Enfermeira Nazaré Lima (assumindo a presidência da Mesa o 

vereador Fernando Carneiro), Juá Belém (reassumindo a presidência da Mesa, neste 

ínterim, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima), Bia Caminha e Igor Andrade. Em 

seguida, a presidente encerrou a sessão, às dez horas e trinta e nove minutos. 

Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão e Gleisson Silva. Estiveram 

presentes os vereadores: Fabrício Gama, Josias Higino, Matheus Cavalcante 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; Goleiro 

Vinícius, Juá Belém e Augusto Santos, pela bancada do Republicanos; Enfermeira 

Nazaré Lima, Lívia Duarte e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Bieco e Pablo Farah, 

pelo PL; Fábio Souza, pelo PSB; Moa Moraes e Mauro Freitas, pelo PSDB; Amaury 

da APPD e Bia Caminha, pelo PT; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; 

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

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

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

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

Palácio Augusto Meira Filho, dia 14 de dezembro de 2021.      

 

BIECO   

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 
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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No décimo quinto 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 sob a presidência do 

vereador Émerson Sampaio. 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. 

Igor Andrade reputou que esta Casa, em 2021, apesar das divergências ideológicas de 

seus membros, convergiu no sentido de lutar por uma Belém cada vez melhor. No 

início do ano, memorou, aprovou-se o programa Bora Belém beneficiando a população 

mais pobre de nossa cidade. Ao longo do ano, continuou, diversos projetos de lei 

importantes para nossa capital foram aprovados – alguns de autoria dos vereadores e 

outros encaminhados pelo Executivo Municipal. Parabenizou a CMB por sua atuação, 

julgando que todos os vereadores contribuíram para o crescimento de nosso município, 

principalmente no âmbito da parceria estabelecida entre a Prefeitura Municipal de 

Belém – PMB e o governo estadual.  Recordou que o ex-prefeito Zenaldo Coutinho 

declarara - na sessão solene realizada nesta Casa para a transmissão do cargo ao 

prefeito Edmilson Rodrigues - estar deixando 26 milhões de reais em caixa na PMB. 

Na verdade, contrapôs, Zenaldo Coutinho deixou uma dívida de quase 200 milhões de 

reais para a atual gestão municipal. O Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 

(PPA 2022-2025) fora votado na semana anterior neste parlamento, lembrou, e neste 

dia, em sessão extraordinária, seria votada a Lei Orçamentária Anual – LOA para o 

ano de 2022 (LOA 2022), cabendo a esta Casa dar o aval para que a PMB pudesse, 

pela primeira vez, dispor e gerenciar os recursos públicos da forma como melhor 

entendesse. Destacou que a lei orçamentária para o ano de 2021 fora encaminhada pelo 

ex-prefeito Zenaldo Coutinho e, não tendo havido transição ou interlocução entre as 

gestões sucessivas, tornou-se muito difícil o gerenciamento dos recursos públicos pela 

gestão municipal atual em meio à pandemia. Informou que os recursos destinados a 

combatê-la, enviados pelo governo federal, estranhamente foram gastos quase em sua 

totalidade na gestão anterior, mas muito pouco fora feito. Ponderou, porém, haver 

muito mais motivo para comemorar do que para lamentar, pois a CMB tivera neste ano 

um excelente desempenho, aprovando inúmeros projetos de lei relevantes para a 

população, além dos projetos do Executivo, como o que estabeleceu abono salarial aos 

funcionários da Secretaria Municipal de Educação – Semec, o que nunca aconteceu em 

gestões anteriores. Na sessão extraordinária a ocorrer neste dia, a partir das doze horas, 

seria também votado um projeto de lei do Executivo Municipal concedendo abono aos 

agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, complementou. Parabenizou 

o presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, pela forma sensata, coesa e responsável 

que tem conduzido esta Casa, levando as reivindicações dos parlamentares ao 

Executivo Municipal. Em 2022, com o orçamento impositivo, os vereadores teriam 

autonomia para atender as necessidades das comunidades, sem depender apenas das 

determinações do Poder Executivo, atentou. Avaliou, entretanto, que o montante de 

recursos disponíveis aos parlamentares tornava-se pequeno frente ao grande número de 

demandas da população. Findo este pronunciamento, a vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima assumiu a presidência da Mesa. Émerson Sampaio agradeceu aos servidores 

desta Casa o trabalho que desenvolvem - permitindo o funcionamento dos mandatos 

dos vereadores - e a forma respeitosa como recebem e acolhem os parlamentares. 

Exprimiu que, apesar das divergências políticas e ideológicas, os membros deste 

parlamento uniam-se em prol da população de nossa cidade. Parabenizou por esta 

atitude os integrantes desta legislatura, julgando ser ela mais representativa dos anseios 

do povo do que a anterior, pois a maioria dos vereadores veio da base, de dentro das 

comunidades. Expressou acreditar muito na atual gestão municipal, sobrelevando que 

2021 foi um ano dificílimo para a PMB porque não existiam recursos, havia muitas 

dívidas e muitos vícios nas secretarias. Neste dia, seria aprovado um orçamento muito 

maior do que anterior e, opinou, o governo de Edmilson Rodrigues começaria a 

deslanchar, pois muitas dificuldades foram causadas pelo orçamento anterior e pela 

situação difícil em que se encontrava nossa capital. Desejou sucesso ao prefeito e a 

toda sua equipe para que se pudesse realmente mostrar à sociedade que a mudança 

valera à pena, no Executivo Municipal e na composição deste parlamento. Desejou 

boas festas de final de ano a todos e que o próximo ano fosse muito próspero, com o 

avanço da vacinação e o retorno da empatia entre as pessoas. Desejou também que no 

ano seguinte seu discurso ficasse ainda mais leve, com a saída de Jair Bolsonaro da 

Presidência da República, ajuizando que o Brasil ficaria muito melhor com qualquer 

outro político o substituindo. Confessou ainda esperar o surgimento de um nome 

alternativo a Lula e Bolsonaro como candidato viável à presidente da nação, que 

passasse credibilidade e trouxesse esperança à população. Fernando Carneiro revelou 
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ser favorável ao PSOL, seu partido, lançar candidatura própria à presidência da 

República. O PSOL tivera candidato próprio à presidência do Brasil desde sua 

fundação e essa tradição deveria ser mantida porque era correta, advogou. Rememorou 

ter sido candidato ao governo do estado na eleição anterior, apoiando Fernando 

Haddad no segundo turno da eleição presidencial. Na eleição em dois turnos, o 

primeiro turno serve para apresentar à sociedade os projetos políticos e ela possa optar 

por aqueles que mais se aproximam de seus desejos, discorreu. O segundo turno é uma 

eleição diferente, um processo plebiscitário, adicionou. Caso a eleição presidencial 

fosse ao segundo turno e o candidato do PSOL não fosse escolhido, votaria no 

candidato que pudesse derrotar Jair Bolsonaro, declarou. Comentou depois sobre a 

defasagem salarial dos jornalistas, inteirando não haver reposição dos salários da 

categoria desde 2018, prática adotada por todas as grandes empresas de comunicação 

de nosso estado. Solidarizou-se a esses profissionais, informando que lutavam por uma 

reposição salarial de 15%, mas receberam a proposta de 5% de reajuste, percentual que 

não repunha a perda devida à inflação de 2021, calculada em mais de 10%. Fez notar 

os constantes e sistemáticos ataques do presidente Jair Bolsonaro aos jornalistas, com 

agressões verbais e desqualificação, exaltando o papel fundamental desempenhado por 

eles na preservação da democracia em nosso país. Propôs a criação dos cargos de 

jornalista e advogado no quadro funcional da CMB como forma de valorizar esses 

profissionais. Reportou posteriormente ter dado entrada, no ano de 2020, em um 

processo de arguição ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de 

Belém – Setransbel para discutir a qualidade do transporte público. Noticiou que o 

Setransbel fora finalmente intimado pela Justiça, atendendo à ação que movera no 

Ministério Público Estadual do Pará – MPPA. Havia nesta Casa um pedido de criação 

de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, já assinado por dezenas de 

vereadores, para investigar o transporte público municipal de Belém, apontou, 

opinando ser vantajoso dar prosseguimento a esse debate. Encerrado o Horário do 

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

– Pros, Roni Gás ajuizou ter sido 2021 um ano difícil, turbulento, avaliando, porém, 

que esta Casa teve um bom desempenho, com a participação dos novos vereadores. 

Disse estar feliz ao ver os parlamentares buscarem melhorias para as comunidades e 

localidades onde atuavam. Em seu caso não fora diferente, testemunhou, pois, após 

anos e anos de abandono, começava a perceber o início de um desenvolvimento nas 

áreas da Cabanagem, Una e Parque Verde. Agradeceu ao governador Hélder Barbalho 

por atender as demandas que a ele levava, expressando que Hélder tinha compromisso 

com o estado e com a cidade de Belém, incluindo os bairros da Cabanagem, Una e 

Parque Verde, onde fora montado um verdadeiro canteiro de obras pelo governo 

estadual. Reconheceu haver muito ainda a ser feito principalmente nas zonas 

periféricas de nossa capital, mas o trabalho fora iniciado. As emendas feitas neste 

parlamento ao PPA 2022-2025 foram importantíssimas para as periferias e para os 

bairros da Cabanagem e do Una, considerou, comentando que a semente da mudança 

fora lançada, embora nem tudo se resolvesse do dia para a noite. Continuaria a atuar 

em parceria com a atual gestão municipal, assegurou, afirmando que o prefeito 

Edmilson Rodrigues tinha muita vontade de transformar nossa cidade na Belém que 

sonhava. Garantiu, entretanto, que não se omitiria de fiscalizar a gestão pública, 

apontando erros e falhas se houvesse. Pela liderança do PSB, Fábio Souza agradeceu 

por participar de um ano legislativo muito produtivo, quando os vereadores que 

entraram ou retornaram a este parlamento atuaram como impulsionadores, retomando-

se a discussão e votação de projetos que estavam pendentes havia vários anos. Não se 

fez juízo de valor dos parlamentares que antecederam esta legislatura, pensou-se no 

futuro, estimou. Agradeceu especialmente a todos que colaboraram com seu mandato, 

permitindo a estruturação do instituto que apoiava – o Instituto Casa do Fábio - 

entidade que fazia a alfabetização de crianças. Infelizmente, lamentou, muitas delas, 

apesar de estarem na escola, mal sabiam assinar o próprio nome. A PMB e o governo 

estadual deveriam preocupar-se com essa grave situação e buscar melhorar o processo 

de aprendizagem nas escolas, alertou. Havia 55 crianças sendo alfabetizadas no 

instituto, mas elas, quando chegavam, não conseguiam sequer ler uma revista em 

quadrinhos, relatou. O PSB compunha a base do governo municipal e apoiaria as 

iniciativas que beneficiassem a população, mas seriam críticos e resolutivos caso não 

concordassem com as ações adotadas, atestou. Externou sua confiança nas boas 

intenções da atual gestão municipal, acreditando ser um governo voltado para atender 

as necessidades dos que mais precisam. Ressaltou haver 14 milhões de desempregados 

em nosso país, sendo ainda mais séria a situação em nossa cidade, pois nossa 

economia é baseada em serviços e quase 70% da população é autônoma, sobrevivendo 

e vivendo do que produz diariamente. Havia a atuação em parceria entre a PMB e o 

governo estadual, frisou, e o governador mostrava disposição em fomentar a economia 

através dos programas de transferência de renda. Enfatizou ser crucial, porém, elaborar 

um plano propiciando a criação imediata de emprego e renda em nosso estado. Pela 

liderança do PT, Bia Caminha referiu-se à decisão tomada no dia anterior pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe e pelo Conselho 

Superior de Administração – Consad da Universidade Federal do Pará – UFPA de 

retorno das aulas presenciais naquela instituição. Contou ter sido uma das últimas 

alunas a atuar presencialmente na UFPA, fazendo parte do Grupo de Trabalho sobre o 

Novo Coronavírus representando os estudantes. Decidira-se então pela suspensão das 

aulas presenciais e, na época, pensava-se que tal situação duraria apenas algumas 

semanas, relembrou. Entretanto, continuou, a UFPA ficou sem aulas presenciais por 

muito tempo, houve muita dificuldade e a instituição teve um papel extremamente 

ativo na defesa da vida, na produção da ciência e na assistência ao povo paraense. 

Manifestou sua alegria pela retomada das aulas presenciais no próximo dia 03 de 

janeiro, com os estudantes voltando às atividades normais, considerando, entretanto, 

que as coisas não seriam mais como antes. O ano seguinte seria difícil para o avanço 

da produção científica, sendo vital manter a luta contra o desmonte das universidades 

públicas, salientou. Em aparte, pronunciou-se o vereador Allan Pombo. 

Posteriormente, assumiu a presidência da Mesa o vereador Fernando Carneiro. Pela 

liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima julgou 2021 um ano conturbado, ainda 

sob a pressão da pandemia, com muitas dúvidas e perdas, mas também um ano de 

construção. No ano de 2022, aventou, com um novo orçamento, novas propostas e 

novas prioridades, seria possível fazer um governo que desse à população acesso à 

saúde, à educação, ao esporte e ao transporte. Mencionou estar sendo realizada uma 

assembleia dos rodoviários para decidir se a categoria entraria ou não em greve. Havia 

inflação alta, aumento no preço dos combustíveis, anuiu, mas não seria correto apenas 

aumentar o preço da passagem sem melhorar a qualidade do transporte público. 

Exortou esta Casa a acompanhar a assembleia e seus resultados. Aludiu depois à 

ocorrência de mais um caso de suicídio em Belém: uma jovem matou-se em um 

shopping na cidade. A depressão grassa em nossa sociedade, sobrelevou, tornando-se 

uma questão de saúde pública, e o suicídio ocorre mais frequentemente entre os 

jovens, que procuram os shoppings para cometê-lo. Deve haver uma rede de apoio 

para cuidar das pessoas deprimidas e os serviços de saúde não estão preparados para 

fazer esse atendimento, admitiu, sendo muito difícil conseguir acesso a psicólogos e 

aos serviços de apoio porque a demanda é muito grande. Não há muitos programas de 

prevenção ao suicídio, assentiu, alertando que esta Casa precisava legislar criando 

meios de evitar o suicídio em alguns estabelecimentos. A esse respeito, notificou ter 

apresentado, na legislatura anterior, um projeto de lei criando proteções em escadas e 

controle nos shoppings, mas infelizmente ele não foi aprovado. Anunciou que o 

reapresentaria nesta legislatura, instando este parlamento a comprometer-se com essa 

causa. Além de pessimismo, baixa autoestima e tristeza, inteirou, a depressão provoca 

a ausência do prazer de viver. Desejou que no próximo ano houvesse mais presença e 

menos presentes, mais amigos visíveis do que amigos e presentes invisíveis e se 

praticasse mais a empatia e a solidariedade. Findo seu pronunciamento, Enfermeira 

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

Patriota – Cidadania, Josias Higino agradeceu aos funcionários da Casa, que permitem 

seu funcionamento. Agradeceu também por receber, em nome deste parlamento, a 

medalha concedida no dia anterior aos que manuscreveram a Bíblia, em evento 

realizado no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém. 

Nada poderia ser alterado no texto sagrado e vereadores e funcionários da CMB 

dedicaram-se a manuscrever o Novo Testamento, referiu. Os dois exemplares 

manuscritos da Bíblia encontravam-se no Museu da Assembleia de Deus, onde 

também estavam expostas a maior e a menor Bíblia do mundo, cientificou. Falando 

depois pela liderança da Oposição, Josias Higino agradeceu pela gestão do prefeito 

Edmilson Rodrigues assegurando que voltara a esta Casa para trabalhar pelo povo de 

Belém e agir com coerência. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente 

Enfermeira Nazaré Lima encerrou a sessão, às dez horas, convocando os demais 

parlamentares para a sessão extraordinária a ser realizada neste dia, neste salão 

plenário, às doze horas. Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, 

Augusto Santos, Bieco, José Dinelly, Fabrício Gama, Gleisson Silva, John Wayne, Juá 

Belém, Lulu das Comunidades, Lívia Duarte, Matheus Cavalcante, Mauro Freitas, 

Moa Moraes, Neném Albuquerque, Renan Normando, Zeca do Barreiro e Zeca Pirão. 

Estiveram presentes os vereadores: Josias Higino e Pastora Salete, pelo bloco DEM – 

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

pelo bloco PP – Podemos – Pros; Blenda Quaresma, pelo MDB; Goleiro Vinícius, pela 

bancada do Republicanos; Enfermeira Nazaré Lima e Fernando Carneiro, pelo PSOL; 

Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza, pelo PSB; Amaury da APPD e Bia Caminha, pelo 

PT; Allan Pombo, pelo PDT; Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; Igor 

Andrade, pelo Solidariedade. 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 15 de dezembro de 

2021.      

 

BIECO   

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

  

 

 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA 

 

No vigésimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove 

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

Zeca Pirão. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

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

seguida, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Iniciado 

o Horário do Expediente, o vereador Zeca Pirão subiu à tribuna e explicou que a 

convocação dos vereadores para esta sessão extraordinária pela Prefeitura Municipal 

de Belém – PMB devia-se à necessidade de aprovar o programa Bora pra Escola, que 

proporcionaria um auxílio financeiro aos estudantes da rede municipal de ensino de 

Belém, matriculados em 2021, que firmassem o compromisso de continuar os estudos 

no ano letivo de 2022. Reportou ter sido entrevistado, no dia anterior, em um programa 

da TV Liberal e, quando questionado sobre o comportamento dos vereadores deste 

parlamento, respondeu que, pela primeira vez em seus vinte anos de vida pública, via 

uma legislatura que, apesar das divergências políticas entre seus membros, atuava 

consensualmente em prol da população de Belém. Os vereadores cumpriam seu papel 

e agiam visando o benefício das pessoas, buscando resolver os problemas que as 

afligiam, e isso era o mais importante, frisou. Anunciou ser necessário fazer uma 

reforma na sede deste Poder, principalmente na instalação elétrica, que nunca fora 

reformada, e para isso o prédio ficaria fechado por alguns dias, durante o recesso 

parlamentar. Mencionou que o imóvel que abrigaria o Núcleo de Apoio ao Cidadão – 

Naci, anexo à sede desta Casa, estava pronto - sendo ultimamente mobiliado e 

aparelhado com equipamentos de primeira qualidade - e logo poderia entrar em 

funcionamento. Caberia aos vereadores discutir e decidir como seria utilizado de forma 

equânime, apontou. Assumiu depois a palavra o vereador Pablo Farah e considerou 

que o programa Bora pra Escola tinha por objetivo reduzir a evasão escolar e auxiliar 

financeiramente as famílias neste momento difícil, pois, muitas vezes, estas não tinham 

o que comer. O programa resgatava a dignidade dos alunos, julgou, uma vez que 2021 

foi um ano tenebroso. Avaliou que o ano seguinte seria melhor, pois estávamos saindo 

da pandemia. Exortou a população a tomar a vacina, alertando que a disputa política 

não pode conflitar com a ciência e a defesa da saúde pública. Disse que seu filho de 

catorze anos já se vacinara contra a covid-19 e esperava a disponibilização do 

imunizante pelo Ministério da Saúde para vacinar o filho de oito anos. A vacinação de 
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crianças já fora autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, 

atentou, frisando ser a agência um dos órgãos de controle mais capacitados e rigorosos 

do mundo. Sobrelevou defender boas ideias e bons projetos, não ideologias, 

lamentando que a postura ideológica estivesse atrapalhando a imunização da 

população. Em aparte, manifestou-se o vereador Fernando Carneiro. Fernando 

Carneiro subiu depois à tribuna e expressou ser inaceitável o governo federal 

posicionar-se contrariamente à vacinação das crianças brasileiras. Observou que a 

empresa farmacêutica produtora do imunizante declarou-o compatível ao público 

infantil, a Anvisa aprovou o uso para essa faixa etária e todos os especialistas eram 

unânimes em destacar os benefícios da ampliação da vacinação para inibir a expansão 

do vírus. Entretanto, continuou, o governo federal criava diversos obstáculos à 

vacinação infantil, alegando ser baixo o número de crianças mortas pela covid-19. 

Lembrou que o presidente Jair Bolsonaro defendia o uso da cloroquina contra a 

doença, não usava máscara, não se vacinou e foi contrário ao isolamento social para 

conter a pandemia e reduzir o impacto desta sobre o sistema de saúde. Atualmente, 

prosseguiu, havia a perseguição aos servidores da Anvisa por terem aprovado o uso da 

vacina da Pfizer contra a covid-19 em crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. 

Parabenizou os governos estaduais e as prefeituras que enfrentavam o negacionismo e 

trabalhavam para vacinar a população. Os vereadores reuniam-se nesta sessão 

extraordinária para votar uma matéria importante para a educação municipal, destacou, 

lembrando que a PMB concedera, neste final de ano, abono salarial a todos os 

trabalhadores do setor. Acrescentou que esta Casa aprovara, havia poucos dias, a 

concessão de abono aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de controle de 

endemias e findava o ano votando um auxílio financeiro aos estudantes da rede pública 

municipal. Em parcela única, seria concedido o valor de 150 reais a cada aluno, mas, 

tratando-se de um órfão, o valor dobraria, salientou. Parabenizou a PMB pela 

iniciativa, avaliando que não resolveria o problema da evasão escolar, mas era uma 

medida profilática que tentava restabelecer a normalidade da educação, após mais de 

um ano de aulas presenciais suspensas. Em aparte, manifestou-se o vereador Pablo 

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

liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Matheus Cavalcante relevou a 

importância do projeto a ser votado nesta sessão extraordinária para redução da evasão 

escolar. Indicou ter havido redução em cerca de 3% do Produto Interno Bruto – PIB 

nacional, configurando um problema sério que não seria combatido com a distribuição 

de dinheiro aos alunos. Entretanto, reconheceu, é importante garantir um mínimo de 

recursos aos alunos e suas famílias, pois muitos não têm sequer comida em casa. 

Ajuizou ser justo dobrar o valor do auxílio aos estudantes que perderam pai ou mãe 

durante a pandemia e conceder uma bolsa de 500 reais aos alunos concluintes do 

Ensino Médio. Os jovens enfrentam o desemprego que grassa no país, ressaltou, sendo 

duas vezes maior nesse segmento da população. A população carcerária no Brasil é 

majoritariamente composta por pessoas com idade entre 18 e 28 anos, sendo que em 

nosso estado os jovens representam um terço dos apenados, cientificou. Desse modo, 

discorreu, é fundamental dar apoio à juventude e direcionar a educação para que os 

jovens possam ingressar no mercado de trabalho. Todavia, realçou, o projeto não 

informa a origem dos recursos para o programa que especifica. Declarou que somente 

votaria favoravelmente a ele porque não autorizava a abertura de crédito suplementar 

para custear a despesa. Por outro lado, adicionou, a concessão desse auxílio não 

excluía a necessidade de continuar a investir em educação, criando creches e escolas, 

reformando as unidades de ensino e valorizando o corpo técnico das instituições. Pela 

liderança da Oposição, Josias Higino noticiou a vinda do ministro do Superior 

Tribunal Federal - STF, André Mendonça, a Belém e a participação deste, na noite 

anterior, no culto de Natal realizado no Centenário Centro de Convenções da 

Assembleia de Deus. Na ocasião, aditou, o ministro revelou ter escolhido Belém para 

agradecer por sua condução ao STF porque aqui começou o movimento pentecostal - a 

partir da iniciativa de Daniel Berg e Gunnar Vingren - que originou as Assembleias de 

Deus no Brasil, atualmente espalhadas em 126 países. Desejou sucesso ao ministro 

André Mendonça em sua atuação no STF. Pela liderança do PSB, Fábio Souza 

assumiu ocorrer uma oposição político-ideológica à vacinação em nosso país e sugeriu 

que se buscassem formas de convencer as pessoas a se vacinar, ao invés de hostilizá-

las. Passávamos por um momento confortável em relação à pandemia no Brasil, graças 

à vacinação, o que não ocorria na Europa. Boa parte dos europeus recusava a 

imunização, constatou, apesar de serem bem preparados, educados e críticos. Os 

números mostram que a vacinação é decisiva no enfrentamento à pandemia e as 

crianças precisam ser vacinadas, mas alguns pais estavam inseguros e precisavam ser 

esclarecidos, não significando que fossem bolsonaristas, postulou. É preciso 

desenvolver o poder do convencimento junto às pessoas, sem agressividade, ponderou. 

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

Mesa. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima esclareceu que o abono 

concedido aos estudantes pelo programa “Bora pra escola” era financiado por resíduos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – Fundeb, recursos que não podiam ser deslocados para 

outros fins em outras áreas. Os profissionais da saúde, lutando continuamente contra a 

pandemia, estavam cansados, exaustos, pois dobravam plantões, mas em Belém 

somente os médicos haviam recebido abono salarial, comunicou. Atualmente, 

retomou, enfrentávamos a epidemia do vírus influenza H3N2, que estava lotando as 

unidades de saúde. Nessas condições, enfatizou, é humanamente impossível aos 

profissionais sobrecarregados atenderem bem o público. Urge que esta Casa e a PMB 

pensem na questão salarial dos profissionais de saúde criando um plano de cargos, 

carreiras e salários em nível municipal e valorizando esses servidores, advogou. 

Defendeu a derrubada da Emenda Constitucional nº 95 (EC 95), que congelou por 

vinte anos investimentos em educação, saúde e outras áreas, prejudicando grandemente 

a população brasileira. Advertiu que a saúde é o nosso bem maior, pois sem saúde não 

há educação. Pela liderança do PL, Pablo Farah divulgou a realização da campanha 

Natal Solidário do Instituto Farahzinhos, neste dia, a partir das 16 horas, informando 

que neste ano seriam entregues mais alimentos do que brinquedos às famílias. A ação 

aconteceria no Bairro de Fátima e focaria também na conscientização em relação à 

imunização, pedindo-se aos participantes que apresentassem a carteira de vacinação, 

comprovando estarem vacinados, explicitou. Reputou não ser justo as pessoas 

conscienciosas, que tomaram a vacina, serem prejudicadas por uma minoria que 

teimava em não se vacinar. Para manter a economia viva, com a retomada das 

atividades em vários setores, é essencial realizar a imunização e continuar a adotar as 

medidas preventivas ao contágio da covid-19, estabeleceu. As pessoas recusavam a 

vacinação por estarem impregnadas de ideologias políticas e deveriam ser 

convencidas, estipulou, lamentando a existência do negacionismo em nossa população. 

Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues parabenizou a PMB e 

o governo estadual pela resolução rápida do problema gerado pelo estouro de um 

transformador do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, acidente ocorrido na 

segunda-feira anterior, evitando consequências mais graves para os pacientes 

internados, incluindo pessoas na UTI e crianças recém-nascidas que precisavam de 

oxigênio. Contou estar presente naquela casa de saúde quando o fato ocorreu, 

acompanhando sua mãe que ali estava internada, e testemunhou o trabalho célere das 

várias equipes envolvidas. Parabenizou também o diretor-executivo do hospital, 

Marcos Silveira, por sua atuação diligente na ocasião, bem como todos os funcionários 

daquela instituição. Confessou estar vivendo uma situação delicada, pois sua mãe 

continuava ali internada e, havia meia hora, recebera a notícia de que seu estado de 

saúde piorara e seria transferida da enfermaria para a UTI. Expôs que a situação de sua 

mãe era muito grave e talvez não tivesse condições emocionais de ficar até o fim da 

sessão. Agradeceu ao corpo técnico do Abelardo Santos que cuidava de sua mãe, 

esperando em Deus que ela pudesse se recuperar. Encerrado o Horário de Liderança, o 

presidente Augusto Santos solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro 

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

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia, assumindo a presidência da Mesa o 

vereador Zeca Pirão. O vereador Igor Andrade pediu em seguida Questão de Ordem 

solicitando a dispensa da leitura e do interstício ao projeto constante em pauta na 

Primeira Parte da Ordem do Dia e que este passasse à Segunda Parte da Ordem do Dia, 

de modo a entrar em discussão. Solicitou também que fosse dispensada a Primeira 

Parte da Ordem do Dia, passando-se logo à Segunda Parte da Ordem do Dia desta 

sessão. Solicitou, além disso, que os artigos sem emendas do projeto em questão 

fossem votados em bloco e de forma nominal. Posta em votação, a Questão de Ordem 

foi aprovada por unanimidade pela plenária. Iniciou-se então a Segunda Parte da 

Ordem do Dia, entrando em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o 

projeto de lei que “Institui o Programa Extraordinário ‘Bora pra escola’, no âmbito da 

rede pública municipal de ensino de Belém”, constante no Processo nº 2748/2021, de 

autoria da PMB. Na discussão, não houve oradores. Fez-se posteriormente a leitura do 

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

em bloco, com trinta e dois votos favoráveis. O presidente Zeca Pirão declarou então 

aprovado o projeto que “Institui o Programa Extraordinário ‘Bora pra escola’, no 

âmbito da rede pública municipal de ensino de Belém”, constante no Processo nº 

2748/2021. Em seguida, o presidente encerrou a sessão, às dez horas e dezessete 

minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Roni Gás, Gleisson Silva e Moa 

Moraes. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Josias Higino, Matheus 

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

Sampaio, Miguel Rodrigues, Renan Normando 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; Bieco e Pablo Farah, pelo PL; Fábio Souza, pelo PSB; Mauro Freitas, pelo 

PSDB; Bia Caminha e Amaury da APPD, pelo PT; Altair Brandão, pelo PC do B; 

Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, 

pelo PTB; 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 22 de dezembro de 

2021.      

 BIECO   

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

  

 

 RESOLUÇÃO Nº 001, de 03 de fevereiro de 2022. 

    

Concede Licença ao Senhor Vereador BIECO e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador BIECO, de acordo com o 

disposto no art. 51, inciso II e art. 65 “caput” da Lei Orgânica do Município de Belém, 

combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 - Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação plenária na Sessão Ordinária 

do dia 03.02.2022, na forma do art. 146, alínea “e” da Resolução nº 15, de 16.12.92- 

03 (TRÊS) dias de Licença, no período de 02 a 04.02 do corrente ano, conforme 

Processo nº 003/2022.  

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 02.02.2022 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de fevereiro de 2022. 

 

      Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

-------------------------------------- 
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RESOLUÇÃO Nº 002, de 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Belém, da Frente 

Parlamentar de Estímulo e Encorajamento ao Afroempreendedorismo, e dá outras 

providências.     

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução: 

 

 

Art.1º Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Belém, a Frente 

Parlamentar de Estímulo e Encorajamento ao Afroempreendedorismo, com o objetivo 

de reunir parlamentares deste Poder, comprometidos com o objetivo de estimular e 

encorajar projetos afro empreendedores no âmbito da Município de Belém. 

 

I. debater e elaborar Plano de Ação no sentido de fortalecer o 

afroempreendedorismo, em todas as suas formas e manifestações no Município 

de Belém; 

II. promover políticas públicas que garantam o acesso ao emprego e a renda 

à população negra; 

III. estudar propostas inovadoras que tenham como premissas o estímulo ao 

afroempreendedorismo e que orientem aos afroempreendedores e as 

afroempreendedoras em termos de investimentos e projetos; 

IV. realizar seminários, debates, fóruns, audiências e outros eventos sobre os 

temas pertinentes a esta Frente Parlamentar; 

V. efetuar estudos e apresentar soluções ao Executivo; 

VI. discutir mecanismos inovadores que garantam, de forma qualificada, o 

acesso da sociedade civil às políticas públicas de estímulo e encorajamento do 

afroempreendedorismo; 

VII. estabelecer relações de fortalecimento entre os afroempreendedores e as 

afroempreendedoras em suas mais diferentes áreas de atuação e 

VIII. fortalecimento das iniciativas de negócios através de parcerias com órgãos 

públicos e privados.   

 

Art.2º A Frente Parlamentar de Estímulo e Encorajamento ao 

Afroempreendedorismo será constituída mediante a livre adesão dos (as) Senhores(as) 

Vereadores (as) visando contribuir para a discussão, aprimoramento e criação de 

formas de cooperação entre órgãos públicos e privados destinados a implementar 

políticas públicas de interesse da cidade de Belém e seus munícipes no tocante ao 

estímulo e encorajamento ao afroempreendedorismo. 

 

Art.3º A Frente terá caráter suprapartidário, sendo facultada a todos (as) os(as) 

Vereadores(as) da Câmara Municipal de Belém. 

 

§1º Além dos Parlamentares, como membros efetivos, a Frente poderá convidar 

participantes externos, na qualidade de membros colaboradores, como profissionais, 

estudantes, pesquisadores, empresários e representantes de entidades públicas e 

privadas, nacionais ou estrangeiros, que contribuam com a qualidade dos debates e 

para a efetividade dos trabalhos desenvolvidos. 

 

§2º A frente poderá criar Grupos Técnicos de Trabalho aglutinando parlamentares 

e colaboradores internos e externos, nos termos do parágrafo anterior, para tratar de 

temas específicos. 

 

Art.4º Os trabalhos da Frente Parlamentar de Estímulo e Encorajamento ao 

Afroempreendedorismo serão coordenados por um(a) Presidente, um(a) Vice-

Presidente, e um(a) Secretário(a), que terão mandato de 01 (um) ano e serão escolhidos 

mediante aprovação da maioria absoluta dos seus componentes. 

 

Parágrafo único.  A Frente Parlamentar deverá observar os parâmetros de 

paridade de gênero em sua composição. 

 

Art.5º As reuniões da Frente Parlamentar de Estímulo e Encorajamento ao 

Afroempreendedorismo serão públicas, realizadas periodicamente em datas e locais 

estabelecidos por seus membros (as), sendo suas pautas previamente divulgadas. 

 

Parágrafo único. As reuniões estabelecidas neste artigo poderão ser ordinárias e 

extraordinárias, serão abertas a todos interessados e devidamente registradas. 

 

Art.6º A Frente produzirá relatórios nos quais apresentará o sumário de suas 

atividades, conclusões, podendo organizar encontros e realizar congressos e seminários 

para divulgar seus trabalhos, fomentar a discussão dos temas tratados e ampliar a 

participação da sociedade. 

  

Art.7º Cabe a Comissão Executiva adotar as providências legais para 

complementar as medidas necessárias ao desenvolvimento das atividades da Frente 

Parlamenter de Estímulo e Encorajamento ao Afroempreendedorismo. 

 

Art.8º. A Frente Parlamentar de Estímulo e Encorajamento ao 

Afroempreendedorismo extinguir-se-á ao término da legislatura em vigor, a saber, 

extinguir-se-á aos 31/12/2024. 

 

Art.9º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

       

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 003, de 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Belém do Título 

Honorífico de Honra ao Mérito Policial Destaque do Ano, e dá outras providências.     

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art.1º. Fica instituído o “Título Honorífico de Honra ao Mérito Policial 

Destaque do Ano” a ser outorgado anualmente pela Câmara Municipal a membros da 

Polícia Militar e Civil que no exercício de suas funções se destacaram por seus feitos 

durante o ano. 

 

Art.2º. Cada Vereador poderá apresentar sua indicação para a categoria disposta 

no caput do art. 1º, até dois profissionais da área da segurança por ano, sendo um de 

cada instituição, informando:  

 

I. o nome do indicado juntamente com seu cargo e patente; 

II. breve histórico do indicado; e 

III. fatores motivadores da indicação. 

 

Art.3º. A honraria de que se trata a presente Resolução, será entregue em Sessão 

Solene, a realizar-se no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e hora 

previamente designados.  

 

Art.4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 23 de fevereiro de 2022. 

 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

 

 

 

 RESOLUÇÃO Nº 004, de 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Institui a “Comenda Ernesto Cruz”, para homenagear as pessoas físicas que 

prestaram relevantes serviços em prol do Patrimônio Histórico do Município de 

Belém, e dá outras providências.     

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art.1º. Fica instituída, na Câmara Municipal de Belém, a “Comenda Ernesto 

Cruz” para homenagear as pessoas físicas que prestaram serviços relevantes em prol 

do Patrimônio Histórico do Município de Belém. 

 

Art.2º. A homenagem poderá ser prestada anualmente mediante a concessão de 

um diploma, a ser conferida em sessão solene realizada na Câmara Municipal no dia 

20 de novembro, data de nascimento do historiador Ernesto Cruz. 

 

Parágrafo único. No diploma deverá estar impresso, sem relevo em papel nobre:    

 

I.a imagem colorida do Brasão do Município, em marca d’água; 

II.a frase em destaque em letras clássicas: “Comenda Ernesto Cruz”, 

III.a data da concessão; 

IV.o nome do autor do projeto; e   

V. a frase no corpo do diploma “Em razão dos relevantes serviços prestados 

em prol do Patrimônio Histórico de Belém. 

 

Art.3º. Cada vereador poderá indicar até dois homenageados, com justificativa 

expressa das atividades desenvolvidas. 

 

Art.4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 23 de fevereiro de 2022. 
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Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

  

 

 

RESOLUÇÃO Nº 005, de 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

Fica criado o Banco de Livros no âmbito da Câmara Municipal de Belém, e dá 

outras providências.     

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art.1º Fica criado no âmbito da Câmara Municipal de Belém o Banco de Livros, 

que terá por finalidade o recebimento de doação e distribuição de livros, revistas, 

periódicos e dispositivos eletrônicos que possuam caráter educativo. 

 

Art.2º O material recebido será doado preferencialmente para as bibliotecas 

públicas e escolares, podendo eventualmente, quando solicitado, ser enviado às 

bibliotecas comunitárias. 

 

Art.3º A coordenação do Banco do Livro ficará sob a responsabilidade da 

Comissão Permanente de Educação, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de 

Belém, que deverá estabelecer entre outras demandas, o período mensal para 

recebimento do material. 

 

Art.4º Os doadores dos materiais previstos no artigo 1º receberão o “Certificado 

Amigo do Livro”, que deverá ser entregue em Sessão Especial anual solicitada pela 

Comissão Permanente de Educação, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de 

Belém. 

 

Art.5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 23 de fevereiro de 2022. 

       

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

  

 

 

RESOLUÇÃO Nº 006, de 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Belém, da Frente 

Parlamentar Mista de Direito à Cidade, e dá outras providências.     

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Fica instituída a Frente Parlamentar Mista de Direito à Cidade no 

Município de Belém. 

Art. 2º A Frente Parlamentar Mista de Direito à Cidade, de interesse público, de 

natureza política suprapartidária e sem fins lucrativos, de âmbito municipal, de 

duração indeterminada, com sede e foro Município de Belém. 

Art. 3º Os princípios contidos na Constituição Federal Brasileira, Constituição 

Estadual do Pará, Lei Orgânica Municipal de Belém inspiram a atuação da Frente que 

terá um Regimento próprio definido pelos seus membros. 

Art. 4º A Frente Parlamentar Mista de Direito à Cidade do Município de Belém 

tem por finalidade: 

I – questões socioambientais: 

a) sensibilizar a população para preservação e manutenção de áreas 

ambientalmente protegidas; 

b) debater sobre o impacto ambiental urbano; 

c) estudar e debater sobre a região das Ilhas de Belém; 

d) apoiar função sócio ambiental da terra: proteção de áreas de preservação 

permanente urbanas; 

II – planejamento e gestão democráticos: 

a) fortalecer os movimentos sociais; 

b) qualificar formadores/gestores públicos; 

c) debater políticas de ocupação e preservação dos espaços públicos urbanos e 

patrimônios históricos; 

d) valorizar os espaços coletivos para eventos educacionais e culturais; 

e) promover espaços Públicos e Serviços de Qualidade. 

III – uso e ocupação do solo: 

a) fomentar discussões sobre habitação de interesse social que promovam ações 

de direito à moradia; 

b) promover Mobilidade Urbana Sustentável e Ativa; 

c) estudar e apoiar o planejamento de uso e ocupação do Solo Urbano – Revisão 

de Planos Diretores Municipais; 

d) promover encontros, debates e simpósios em apoio à Função Social da 

propriedade; 

e) debater políticas de redução da Periferização e da Exclusão Socioespacial. 

 

Art. 5º A Frente Parlamentar Mista de Direito à Cidade será constituída por meio 

de livre adesão de Vereadores/Vereadoras da Câmara Municipal de Belém e 

representantes da Sociedade Civil em geral, tendo por escopo reunir todos (as) os (as) 

comprometidos (as), promovendo o debate com a finalidade de estimular, desenvolver 

e apoiar as discussões e ações relacionadas ao direito à cidade e fomentar debates 

sobre temas emergentes concernentes ao Município de Belém e seus espaços físicos e 

sociais. 

Art. 6º Os trabalhos da Frente Parlamentar Mista de Direito à Cidade serão 

coordenados por uma diretoria (Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo) 

que será escolhida e terá mandato segundo estabelecido em regimento. 

 

Parágrafo único. Deverá ser assegurado a paridade de gênero na composição da 

diretoria. 

Art. 7º As reuniões da Frente Parlamentar Mista de Direito à Cidade serão 

públicas, realizadas periodicamente, nas datas e nos locais estabelecidos por seus 

membros e divulgados com antecedência. 

§ 1º As reuniões de que trata o “caput” deste artigo serão abertas e poderão contar 

com a participação de instituições de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, 

entidades acadêmicas, entidades representativas e associativas, representantes do setor 

empresarial dos mais diversos segmentos, sociedade civil organizada e o público em 

geral. 

§ 2º A Frente reunir-se-á, preferencialmente, nas dependências da Câmara 

Municipal de Belém, podendo, por conveniência e necessidade, reunir-se em qualquer 

outro local. 

Art. 8º A Frente Parlamentar Mista de Direito à Cidade produzirá relatórios de 

suas atividades, apresentando a síntese das conclusões das reuniões, seminários, 

simpósios e encontros, visando garantir ampla divulgação para a sociedade. 

Art. 9º Cabe à Mesa a adoção das providências legais para a implementação das 

medidas necessárias ao desenvolvimento das atividades da Frente Parlamentar Mista 

de Direito à Cidade no Município de Belém. 

Art. 10 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

 

 

  


