
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 28, 29, 30, 31 de março e 01 de abril de 2022. ANO XXXIX Nº 1985 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 0340/2022, de 28 de fevereiro de 2022. 

 

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, PAULO MARCOS DA COSTA DA SILVA, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, Nível 01, do Gabinete do Vereador FABRICIO GAMA, a partir de 

28.02.2022.  

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 28 de fevereiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0342/2022, de 28 de fevereiro de 2022. 

 

 

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, MARILENE FERREIRA GARCIA, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, Nível 01, do Gabinete do Vereador JOÃO COELHO, a partir de 

28.02.2022.  

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 28 de fevereiro de 2022. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0344/2022, de 28 de fevereiro de 2022.       

 

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, JEFFERSON DE BRITO ALMEIDA, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador RENAN NORMANDO, a partir 

de 28.02.2022.  

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 28 de fevereiro de 2022. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 
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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) 

GIZELLE SOARES DE FREITAS 

 

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 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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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

No vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 

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

vereador Augusto Santos. 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. 

Matheus Cavalcante observou que o Plano Diretor do município de Belém deveria ter 

sido revisado em 2018, por determinação legal, e cabia a esta Casa fazê-lo o mais 

breve possível, em um processo com participação popular. Belém é uma das mais 

antigas capitais do país, tendo mais de 400 anos, e já desempenhou papel fundamental 

na história do Brasil, ponderou, entretanto, vem paulatinamente perdendo importância. 

Outras capitais com menor tempo de existência, menores recursos naturais e 

população, conseguiram desenvolver-se por constituírem sociedades pautadas no 

trabalho, no combate aos privilégios e à corrupção, opinou. No último final de semana, 

relatou, visitou o Portal da Amazônia, considerando-o um exemplo de obra pública 

que gerou benfeitorias a toda população, havendo ali empreendimentos, conjuntos 

habitacionais e um amplo espaço de convivência. Chamou, porém, a atenção para as 

duas quadras de tênis que ali existem e estão aptas à utilização, podendo ser usadas 

pela coletividade ou em projetos esportivos de inclusão social, mas estão trancadas a 

cadeado e sem redes. Contou que o projeto social Fonte de Luz tentou junto à 

Prefeitura Municipal de Belém - PMB, com o apoio da Federação Paraense de Tênis – 

FPT, utilizar as quadras para atender crianças, ressaltando que mais de duzentas 

poderiam ser beneficiadas. O projeto Fonte de Luz atende a mais de seiscentas 

crianças no Bairro do Bengui, inteirou, e dispõe-se a encontrar, em conjunto com a 

PMB, a melhor forma possível de utilizar as quadras, garantido esporte e lazer à 

população. Uma cidade melhor se constitui quando o poder público fornece os 

equipamentos e os mecanismos e existem engajamento e participação popular para 

fazê-los funcionar, postulou, informando haver quadras de tênis públicas em várias 

cidades do Brasil, abrigando inúmeros projetos sociais. Em aparte, manifestaram-se os 

vereadores Mauro Freitas e Fábio Souza. Roni Gás externou sua insatisfação com os 

serviços prestados em Belém na área da saúde. Muitos assuntos eram discutidos nesta 

Casa, problemas eram levantados em plenário e levados pelos vereadores às secretarias 

municipais, mas não eram resolvidos pelos secretários, comentou, irritando a 

população. Denunciou a ausência de ginecologistas em algumas unidades de saúde do 

município, explicando que muitos médicos não queriam trabalhar devido aos baixos 

salários pagos pela PMB. Além disso, a regulação permitindo o atendimento por um 

ginecologista a partir do encaminhamento de um clínico-geral foi retirada do sistema, 

complementou. Disse ter certeza de que todos os vereadores são acionados e cobrados 

nas comunidades onde atuam e deveriam ser atendidos pelos secretários municipais 

por fazerem a ponte entre a PMB e a população. Instou seus pares a agir 

conjuntamente levando ao prefeito Edmilson Rodrigues essa demanda, uma vez que 

ela não era atendida pelo secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Juá Belém, Pastora Salete e Fábio Souza. Miguel 

Rodrigues avaliou que nesta sessão muito se avançaria na votação de projetos, após as 

deliberações tomadas na reunião do Colégio de Líderes, realizada no dia anterior. O 

plenário, porém, é soberano e precisava posicionar-se em relação a algumas notas 

técnicas a projetos de lei, elaboradas pelo setor jurídico desta Casa, alertou. Disse ter 

sido impedido, meses antes, de fazer o trabalho de fiscalização na Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA da Sacramenta, como também ocorreu com outros vereadores. 

Contou ter recebido uma nota técnica a um projeto de lei de sua autoria afirmando que 

não poderia fiscalizar, considerando isso um absurdo. Aludiu depois à matéria 

publicada no jornal O Liberal, edição deste dia, noticiando que o prédio da Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Inês Maroja, no Bairro do Barreiro, 

desativado havia dois meses, fora saqueado no domingo anterior. Julgou vergonhoso o 

acontecimento, questionando o motivo de não haver sequer um agente vigiando o 

imóvel e a razão para a Guarda Municipal de Belém - GMB não estar exercendo a sua 

principal atribuição, preservar o patrimônio público do município. As unidades 

municipais de saúde não dispunham de segurança, afirmou, citando o exemplo da 

Unidade de Saúde da Sacramenta, onde a maioria do quadro funcional é composta por 

mulheres, sendo recorrentes os casos de agressão aos funcionários. O prefeito 

Edmilson Rodrigues fazia um bom trabalho, assim como o governo estadual, ressaltou, 

mas sempre advertiria sobre as coisas ruins que estivessem acontecendo, pois essa era 

sua função como vereador.  Clamou por mais segurança nas escolas municipais, nas 

unidades de saúde e nas praças de nossa cidade, com a presença de agentes da GMB. 

Em aparte, manifestou-se o vereador Matheus Cavalcante. Encerrado o Horário do 

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

Carneiro, referindo-se ao processo de cassação do mandato do vereador Zeca do 

Barreiro, fez notar não haver responsabilidade alguma dos demais parlamentares no 

episódio. Cada vereador fez sua campanha e, no caso em tela, a responsabilidade é 

toda do partido, arguiu. Em nenhum momento, assegurou, atribuíra ao vereador Zeca 

do Barreiro a culpa pelo ocorrido. Doravante, continuou, deveria haver muita atenção 

ao correto cumprimento das cotas e da legislação eleitoral. Tratou posteriormente do 

pagamento do piso salarial nacional da educação, tanto em nível estadual quanto 

municipal, declarando ser favorável à sua adoção pela PMB. Não pudera participar do 

ato em defesa da adoção do piso nacional - realizado pelos trabalhadores da educação 

no dia anterior em frente ao Palácio Antônio Lemos - por estar em sessão na CMB, 

explicou, manifestando sua solidariedade aos manifestantes. No dia anterior, 

comunicou, houve uma rodada de negociação com a PMB, sendo apresentadas duas 

propostas e os trabalhadores fariam uma assembleia no dia seguinte para definir qual 

delas seria aceita. O salário base pago ao funcionalismo municipal de nossa cidade é 

menor do que o salário mínimo havia alguns anos, apontou, sendo uma herança da 

gestão anterior. A PMB reconhecia esse fato e tinha compromisso em corrigir essa 

distorção, assegurou, mas não constituía tarefa fácil porque Belém não era um 

município rico. Reiterou seu compromisso de estar ao lado dos servidores municipais 

de Belém, lutando por sua valorização profissional e pelo alinhamento do salário base 

ao salário mínimo, e seu apoio ao pagamento do piso salarial nacional da educação aos 

trabalhadores do estado e do município. Em aparte, manifestou-se a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima. Pela liderança do PL, Pablo Farah citou matéria jornalística 

publicada neste dia intitulada “BRT funciona com vários problemas” contrapondo que, 

na verdade, o BRT não funcionava, constituindo um esquema de corrupção que se 

arrastava havia anos em Belém. Disse que protocolaria requerimento solicitando que a 

pista destinada ao BRT pudesse ser utilizada por carros particulares em horários de 

pico do trânsito. A obra do BRT não veio para solucionar o problema do transporte 

urbano de Belém, gerando apenas transtorno e morte, afirmou, pois são constantes os 

acidentes graves. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Lulu das Comunidades e 

Miguel Rodrigues. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino 

mencionou o aumento de 33% concedido no piso salarial nacional dos professores pelo 

presidente Jair Bolsonaro. Declarou depois que votaria contrariamente ao projeto de lei 

constante no Processo nº 1554/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha, que declara 

o educador Paulo Freire Patrono da Educação do município de Belém. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança da Oposição, Matheus 

Cavalcante recordou que, em 2020, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica - Fundeb foi revisto, garantindo-se seus recursos, tornando-se um 

fundo permanente. O reajuste de 33% do piso salarial nacional dos servidores da 

educação foi estabelecido a partir disso, reputou, embora o Ministério da Economia 

defendesse um aumento de apenas 7,5%. Reportou depois ter feito uma pequena 

pesquisa e constatado que o prefeito Edmilson Rodrigues, quando era deputado 

federal, criticava os gestores que não pagavam o piso salarial nacional aos servidores 

da educação. Entretanto, comparou, ao assumir a prefeitura de Belém Edmilson não 

estava pagando o piso devido aos servidores municipais, incluindo os profissionais da 

educação. Enfrentava então a oposição do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

Pública do Pará – Sintepp, que historicamente sempre se alinhara aos ideais do partido 

do prefeito. Pediu a Edmilson Rodrigues que viesse a público explicar porque o 

reajuste ainda não fora concedido e apresentar um plano de pagamento aos professores 

e de melhoria de suas condições de trabalho. Tratando posteriormente da mobilidade 

urbana, observou ter sido priorizado em nossa cidade o fluxo de automóveis, veículos 

que consomem principalmente combustível fóssil, deixando-se de lado a utilização dos 

rios como via de transporte e as necessidades de locomoção de toda a população. 

Advertiu ser urgente realizar a licitação do sistema de transporte público de nosso 

município. Pela liderança do Governo, Allan Pombo repercutiu anúncio feito pela 

PMB de investimentos de mais de 90 milhões de reais em asfaltamento de vias da 

cidade e de mais de 160 milhões de reais somente na Avenida Augusto Montenegro, 

com recuperação da avenida e construção da malha cicloviária, uma importante 

demanda do município. Além disso, prosseguiu, a atual gestão municipal valoriza a 

educação, pois somente a educação salva, transforma e pode emancipar, de fato, o 

povo brasileiro. Por isso é necessário, paralelamente às obras estruturais, investimentos 

em educação, discorreu, implicando na estruturação das escolas – e inúmeras já foram 

reformadas pelo atual governo – e na valorização dos profissionais da educação. 

Parabenizou a gestão municipal por, desde o início, prezar pelo diálogo com os 

servidores públicos municipais, incluindo os profissionais da educação, lembrando que 

estes receberam, no final do ano precedente, o maior abono salarial já concedido na 

história de nosso município. No dia anterior, continuou, avançou-se mais um passo no 

diálogo estabelecido com os profissionais da educação com a apresentação pela PMB 

de duas propostas, visando-se equiparar o salário base ao piso nacional. O governo 

municipal compromete-se em valorizar cada vez mais os trabalhadores da educação de 

nosso município, testificou, realizando obras estruturantes e valorizando também os 

demais servidores municipais. O poder público municipal busca construir uma cidade 

onde todos possam avançar e crescer, estabelecendo para isso um pacto com este 

Poder Legislativo, expressou. Apesar de todas as dificuldades orçamentárias, muito se 

avançou, avaliou, celebrando-se agora a reabertura parcial da ponte de Outeiro, cuja 

interdição foi um problema gravíssimo para os habitantes daquele distrito. A parceria 

entre a PMB e o governo estadual tem beneficiado muito a população, atestou. O 

governo do estado iniciou imediatamente a obra de restauração da ponte e a Prefeitura 

de Belém desenvolveu várias ações através da Secretaria Municipal de Saneamento – 

Sesan, distribuindo cestas básicas e concedendo um auxílio emergencial aos 

trabalhadores mais prejudicados. No primeiro mês de mandato, recordou, com o apoio 

deste parlamento, foi aprovado o programa Bora Belém, beneficiando a população 

mais necessitada de nossa cidade. Disse ter plena convicção de que se avançava a cada 

dia, a cada passo, a cada projeto de lei, a cada ação governamental buscando 

concretizar as mudanças de que Belém precisava. Conclamou todos a dar continuidade 

à construção coletiva do governo estadual, da PMB e desta Casa, pois estava dando 

certo e estavam concretizando o que se desejava para nossa amada cidade. Encerrado o 

Horário de Liderança, o presidente Augusto Santos solicitou aos demais parlamentares 

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. Fez-se então 

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 
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interstício aos projetos correspondentes e que estes passassem da pauta da Primeira 

Parte para a pauta da Segunda Parte da Ordem do Dia de modo que pudessem entrar 

em discussão e votação. Posta em votação, a Questão de Ordem foi aprovada pela 

plenária. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador Bieco. Passou-se 

em seguida à leitura do requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a 

realização de uma sessão especial com o intuito de homenagear o Dia Municipal da 

Comunidade Judaica. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Justificou seu voto o vereador Mauro Freitas. Foi feita a seguir a leitura 

do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a realização de uma 

sessão especial para comemorar os 30 anos da Guarda Municipal de Belém – GMB. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificaram seus 

votos os vereadores Fernando Carneiro e Amaury da APPD. Procedeu-se depois à 

leitura do requerimento do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de uma 

sessão especial para comemorar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Fez o 

encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Procedeu-se em seguida à leitura do requerimento do 

vereador Juá Belém solicitando a realização de uma sessão especial, em data e hora a 

combinar, com o objetivo de homenagear o grupo Universal nos Presídios. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passou-se posteriormente à 

leitura do requerimento do vereador Matheus Cavalcante solicitando a realização de 

uma sessão solene, em 30/03/2022, no período da tarde, para homenagear o Dia 

Municipal do Contador. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Fez-se depois a leitura do requerimento da vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima solicitando a realização de uma sessão especial de lançamento do Grupo de 

Saúde da População Negra. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida, foi feita a leitura do requerimento da vereadora Bia 

Caminha solicitando a realização de uma sessão especial para discutir o ordenamento 

da Feira do Açaí. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Posteriormente a vereadora 

Bia Caminha pediu Questão de Ordem solicitando a suspensão do projeto de lei de sua 

autoria constante no Processo nº 1554/2021. Anunciou depois dispor de um 

memorando solicitando a instalação de um sistema de câmeras para vigilância nas 

dependências da CMB, pedindo aos demais parlamentares que o subscrevessem. 

Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente Bieco solicitou aos demais 

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

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

Dia. O vereador Igor Andrade pediu então Questão de Ordem solicitando que os 

projetos anteriormente passados para a pauta da Segunda Parte da Ordem do Dia, 

exceto aqueles para os quais fora pedido destaque, fossem votados em bloco e que 

fosse dispensada a leitura na íntegra destes, fazendo-se apenas a leitura das ementas. 

Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Entraram então em 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, os projetos de lei: projeto que 

“Dispõe sobre direitos dos estudantes matriculados em instituições do sistema 

municipal de ensino e que integrarem delegações participantes de eventos esportivos 

oficiais”, constante no Processo nº 1711/2021, de autoria do vereador Goleiro 

Vinícius; projeto que “Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de 

Belém, do título honorífico de Honra ao Mérito Policial Destaque do Ano”, constante 

no Processo nº 1605/2021, de autoria do vereador Juá Belém; projeto que “Dispõe 

sobre a vedação da nomeação ou contratação, para determinados cargos públicos, de 

pessoa condenada por crime sexual contra criança ou adolescente no município de 

Belém-PA”, constante no Processo nº 263-A/2021, de autoria do vereador Juá Belém; 

projeto que “Revoga o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7705, de 13/05/1994, que 

criou o Programa de Doação de Sangue no Município de Belém”, constante no 

Processo nº 2457/2021, de autoria do vereador Allan Pombo; projeto que “Cria o 

‘Banco do Livro’ no âmbito do município de Belém”, constante no Processo nº 

1161/2021, de autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que “Altera a redação da 

Lei Municipal nº 9272, de 03/05/2017”, constante no Processo nº 2075/2021, de 

autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que “Altera a redação da Lei Municipal nº 

9597, de 18/08/2020”, constante no Processo nº 2074/2021, de autoria do vereador 

Fabrício Gama; projeto que “Reconhece como de Utilidade Pública para o município 

de Belém o Instituto de Assistência à Saúde, Educação e Responsabilidade Social – 

Inares”, constante no Processo nº 2684/2021, projeto que “Reconhece como de 

Utilidade Pública para o município de Belém o Instituto de Artes Marciais da 

Amazônia – Iama”, constante no Processo nº 2683, de autoria do vereador Augusto 

Santos; projeto que “Dispõe sobre a cassação dos alvarás de funcionamento de casas 

de shows, hotéis, motéis, pensões, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres 

que permitirem a prática, fizerem apologia, incentivo, mediação, favorecimento ou 

omissão à exploração infantil ou à pedofilia no município de Belém”, constante no 

Processo nº 541/2021, de autoria do vereador Fábio Souza; projeto que “Altera a Lei nº 

9647, de 23/12/2020, que ‘Dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação pelos 

condomínios residenciais e comerciais localizados no município de Belém aos órgãos 

de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, adolescente ou idoso e a 

pessoa com deficiência’”, constante no Processo nº 2248/2021, de autoria do vereador 

Amaury da APPD; projeto que “Dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico-

pericial que atesta pessoa com deficiência para os fins que especifica, no âmbito do 

município  de Belém”, constante no Processo nº 1696/2021, de autoria do vereador 

Amaury da APPD; projeto que “Institui o sistema ‘A Mulher na Política’, dispondo 

sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política”, constante 

no Processo nº 1207/2021, de autoria da vereadora Dona Neves; projeto que “Dispõe 

sobre a proibição da investidura em cargos comissionados da estrutura direta e indireta 

da administração pública municipal de Belém de pessoas condenadas por prática de 

violência contra a mulher”, constante no Processo nº 1032/2021, de autoria do 

vereador Émerson Sampaio; projeto que “Reconhece como Patrimônio Cultural de 

Natureza Imaterial do Município de Belém o conjunto das obras de arte sacra 

produzidas pelos santeiros”, constante no Processo nº 1057/2021, de autoria do 

vereador John Wayne; projeto que “Dispõe sobre a utilização das quadras e ginásios 

esportivos dos estabelecimentos municipais de ensino”, constante no Processo nº 

763/2021, de autoria do vereador Neném Albuquerque; projeto que “Dispõe sobre a 

criação, no âmbito da Câmara Municipal de Belém, da Frente Parlamentar Mista de 

Direito à Cidade”, constante no Processo nº 1648/2021, de autoria da vereadora Bia 

Caminha; projeto que “Altera a nominação da Praça Amazonas, localizada na Avenida 

16 de Novembro, em frente ao Espaço Cultural São José Liberto, para Praça Cleide 

Moraes”, constante no Processo nº 1041/2021, de autoria da vereadora Pastora Salete; 

projeto que “Dispõe sobre a proibição de utilização de recursos públicos para 

contratação de artistas que desvalorizam, incentivem a promoção de violência, 

manifestações homofóbicas ou discriminação racial”, constante no Processo nº 

2067/2021, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto que “Institui o 

movimento cultural  O Batuque da Praça como Patrimônio Cultural e Imaterial de 

Belém”, constante no Processo nº 1340/2021, de autoria da vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima; projeto que “Institui a Banda Magalhães Barata como Patrimônio 

Cultural e Imaterial de Belém”, constante no Processo nº 1341/2021, de autoria da 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto que “Institui o Estatuto da Igualdade 

Racial no município de Belém, adota os preceitos da Lei Federal nº 12288/2010 e da 

Lei Estadual nº 6941/2007”, constante no Processo nº 287/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara 

Municipal de Belém, da Frente Parlamentar de Estímulo e Encorajamento ao 

Afroempreendedorismo”, constante no Processo nº 2612/2021, de autoria da vereadora 

Lívia Duarte; projeto que “Altera a Lei nº 7768, de 02/10/1995, que ‘Estabelece 

normas quanto à circulação de veículos motorizados na Ilha de Cotijuba’”, constante 

no Processo nº 2503/2021, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Institui 

no município de Belém o Dia Municipal do Papiloscopista”, constante no Processo nº 

177/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializem serviços e produtos para 

animais exporem em local visível ao público informações sobre ser crime a prática de 

maus tratos, ferir ou mutilar animais domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos”, constante no processo nº 585/2021, de autoria do vereador Fábio Souza; 

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

prestarem relevantes serviços em prol do patrimônio histórico do município de 

Belém”, constante no Processo nº 693/2021, de autoria do vereador Fernando 

Carneiro; projeto que “Institui a obrigatoriedade de anexar aviso em local em local 

visível acerca da correta higienização de frutas, verduras, hortaliças e assemelhados 

destinados ao consumo pelos locais que as comercializam no município de Belém”, 

constante no Processo nº 1656/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 

projeto que “Cria a Semana da Visão da Escola Municipal de Belém“, constante no 

Processo nº 1576/2021, de autoria do vereador Pablo Farah; projeto que “Estabelece 

regras sobre a adoção de práticas, métodos sustentáveis, nas obras e serviços de 

construção civil executadas pelo município de Belém”, constante no Processo nº 

1833/2021, de autoria do vereador Pablo Farah; projeto que “Institui no município de 

Belém a Semana Municipal do Lixo Zero”, constante no Processo nº 2120/2021, de 

autoria do vereador Pablo Farah. Na discussão, não houve oradores. Em seguida, foi 

feita a leitura das ementas dos projetos. Fez o encaminhamento o vereador Miguel 

Rodrigues. Postos em votação, os projetos foram aprovados por unanimidade, em 

bloco, com vinte e cinco votos favoráveis. O presidente declarou então aprovados os 

projetos de lei constantes nos processos de números 1711/2021, 1605/2021, 263/2021, 

2457/2021, 1161/2021, 2075/2021, 2074/2021, 2684/2021, 2683/2021, 541/2021, 

2248/2021, 1696/2021, 1207/2021, 1032/2020, 1057/2021, 763/2021, 1648/2021, 

1041/2021, 2067/2021, 1340/2021, 1341/2021, 287/2021, 2612/2021, 2503/2021, 

585/2021, 177/2022, 2120/2021, 1833/2021, 1576/2021, 1656/2021 e 693/2021. 

Passou-se depois à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do “Veto 

integral ao Projeto de Lei nº 11, de 02 de maio de 2017, que ‘Estabelece limite para 

cobrança de taxa nas partidas de futebol profissional realizadas no âmbito do 

município de Belém’”, de autoria do vereador John Wayne, constante no Processo nº 

1053/2017. Na discussão, pronunciaram-se os vereadores John Wayne, Fábio Souza, 

Allan Pombo e Miguel Rodrigues. Fez-se posteriormente a leitura das razões do veto. 

Posto em votação, o veto foi rejeitado por unanimidade, com vinte e quatro votos 

contrários. O presidente declarou estão rejeitados o “Veto integral ao Projeto de Lei nº 

11, de 02 de maio de 2017, que ‘Estabelece limite para cobrança de taxa nas partidas 

de futebol profissional realizadas no âmbito do município de Belém’”, constante no 

Processo nº 1053/2017. Justificou seu voto o vereador John Wayne. Entrou 

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

lei que “Altera a denominação da Travessa São Pedro para Travessa Professor 

Reinaldo Gonçalves”, constante no Processo nº 1603/2021, de autoria do vereador Juá 

Belém. Na discussão, pronunciaram-se os vereadores Amaury da APPD, Matheus 

Cavalcante, Miguel Rodrigues e Juá Belém, que pediu a suspensão do projeto. Em 

seguida, o presidente Bieco encerrou a sessão, às onze horas e trinta e seis minutos. 

Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, Blenda Quaresma, João 

Coelho, Moa Moraes, Renan Normando, Zeca do Barreiro e Zeca Pirão. Estiveram 

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

Salete, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, 

Roni Gás e Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; John Wayne e Neném 

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

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

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

Freitas, pelo PSDB; Amaury da APPD e Bia Caminha, pelo PT; Allan Pombo, pelo 

PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; Lulu das Comunidades, pelo 

PTC; 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 23 de 

fevereiro de 2022.      

 

AUGUSTO SANTOS  

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

 

ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

No sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém - CMB sob a presidência do vereador 
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Zeca Pirão. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

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

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Émerson Sampaio 

deu as boas-vindas e parabenizou o presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, por 

retornar a esta Casa recuperado após o tratamento de saúde a que fora submetido. 

Reportou-se em seguida aos alagamentos recorrentes que atingiam a cidade após cada 

chuva mais forte, fazendo transbordar canais, inundando vias em vários bairros e 

invadindo casas levando água suja, lixo e insetos. Este parlamento tinha 

responsabilidade com a mudança dessa triste realidade, que demandava a utilização de 

planejamento e tecnologia, indicou. Previa-se a ocorrência de mais chuvas neste mês 

de março e a combinação de maré alta e chuva torrencial colocaria debaixo d’água 

grandes áreas da cidade, alertou, urgindo encontrar formas de amenizar o problema. 

Cabia verificar se as comportas dos canais ainda funcionavam e se poderia ser 

utilizado um sistema de bombeamento. Pediu agilidade para a macrodrenagem do 

Canal do Mata Fome, relatando que as ruas em seu entorno se tornavam rios com 

apenas quinze minutos de chuva e as pessoas usavam canoas para se deslocar. Frisou 

ser necessário também reeducar a população para que não fosse mais atirado lixo 

doméstico e entulhos nos canais, sugerindo a utilização de galpões nos distritos para 

receber estes últimos. É fundamental haver planejamento das ações para utilizar de 

modo mais eficiente os parcos recursos de que a cidade dispõe, advogou, defendendo a 

priorização da macrodrenagem dos canais de Belém. Em aparte, manifestaram-se os 

vereadores Roni Gás e Fernando Carneiro. Findo este pronunciamento, o vereador 

Augusto Santos assumiu a presidência da Mesa. Zeca Pirão expressou ser um prazer 

estar de volta à CMB após um tempo considerável, agradecendo os telefonemas de 

solidariedade e estimas de melhora que recebeu de vereadores, funcionários da Casa e 

da população. Reconheceu ter passado por um período difícil com problemas de saúde, 

dando graças a Deus por estar recuperado. Disse percorrer as ruas de Belém havia 

trinta e dois anos, enfrentando a lama, e visitava outras cidades para conhecer os 

sistemas de drenagem que eram utilizados visando encontrar o modelo mais adequado 

a nosso município. As ruas onde implantou a drenagem não alagam, afirmou, porque 

coloca o encanamento no nível mais alto possível para evitar o refluxo da água se o 

canal encher. Julgou, porém, ser impossível eliminar os alagamentos nas cidades, 

podendo-se apenas amenizar o problema, mesmo em países mais ricos e 

desenvolvidos. Admitiu ser muito ruim as pessoas saírem de madrugada para trabalhar 

e pisarem na lama e, por isso, desde 1990, começou a melhorar as ruas, fazendo 

inicialmente a pavimentação em concreto e atualmente utilizando o asfalto. Nesse 

período, trabalhou em mais de 340 ruas, beneficiando milhares de pessoas, historiou. 

Com a ajuda da Prefeitura Municipal de Belém – PMB e do governo estadual, 

recuperou neste ano cerca de vinte ruas, completou. O governo estadual iniciaria a 

nova etapa de asfaltamento e drenagem de vias de nossa capital, concluído o processo 

licitatório, informou, e o governador Hélder Barbalho certamente chamaria os 

vereadores a participar da determinação das áreas beneficiadas. De sua parte, declarou, 

gostaria que fossem contempladas as regiões limítrofes entre Belém e Ananindeua, 

situadas em bairros como Una e Coqueiro, pois não recebiam melhorias havia anos 

devido à indefinição quanto à cidade a que pertenciam. Relatou ter conversado a esse 

respeito com o governador, que concordou, agradecendo a Deus porque as obras 

começaram a ser feitas no Una, Coqueiro e Águas Lindas. Externou estar muito feliz 

por andar de cabeça erguida em Belém por todos os lugares aonde vai, tendo 

reconhecimento da população. A este respeito, contou não acompanhar o Círio de 

Nazaré havia dez anos por não poder manter-se quieto e concentrado como convém em 

um ato religioso, pois era frequentemente saudado por pessoas agradecidas pelas 

melhorias que promovera nas ruas onde moravam, embora isso não se traduzisse em 

votos nas eleições que disputou. Ressaltou ser gratificante receber o carinho e o 

reconhecimento do público, pois isso mostrava o bom resultado do trabalho 

desenvolvido. Atestou ver a população feliz com a postura da PMB, em parceria com o 

governo estadual, de melhorar as baixadas de Belém. Durante a campanha ao governo 

estadual, recordou, fizera Hélder Barbalho parar e olhar a situação da baixada do 

Bairro do Marco, área situada vários metros abaixo do nível da Avenida Perimetral. 

Naquela ocasião, continuou, Hélder prometera que interviria na região após a eleição e 

cumprira a promessa, pois praticamente todas as suas ruas já estavam drenadas e 

pavimentadas e os moradores estavam felizes. Findo o seu pronunciamento, o vereador 

Zeca Pirão reassumiu a presidência da Mesa. Juá Belém exprimiu que esta Casa se 

tornava mais forte com o vereador Zeca Pirão à frente, declarando estar muito feliz por 

sua recuperação. Posteriormente, deu as boas-vindas ao novo presidente estadual do 

Republicanos, Evandro Garla, em nome do partido no nosso município. 

Vivenciávamos um período muito difícil, discorreu, saindo de uma pandemia, que 

ainda atingia o mundo, e vendo a eclosão de uma guerra provocando a morte de 

pessoas inocentes e gerando um êxodo populacional na Ucrânia. Diante desse cenário 

triste e comovente, continuou, testemunhamos um deputado estadual brasileiro dispor-

se a ir até aquele país e, chegando àquela zona de guerra, fazer comentários 

deploráveis contra as mulheres ucranianas, de forma vergonhosa. Agradeceu a Deus 

por essas declarações virem à tona antes que seu autor viesse a disputar o governo de 

São Paulo. Repudiou a atitude do parlamentar em questão, expressando que mulher 

alguma merecia ouvir o que ele dissera, em qualquer circunstância, muito menos na 

situação terrível provocada pelo conflito. Parabenizou, em seguida, o governador 

Hélder Barbalho pela iniciativa de construir uma nova ponte em Outeiro, melhorando 

as opções de locomoção aos moradores do distrito, que jamais esqueceriam esse feito. 

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

do bloco PP – Podemos – Pros, Roni Gás expôs não acreditar ser impossível resolver o 

problema dos alagamentos em nossa cidade. O governo estadual estava fazendo a sua 

parte, avaliou, e esperava que a PMB fizesse a sua parte também. Várias áreas da 

cidade - no centro comercial, na Avenida Almirante Barroso e mesmo em zonas 

periféricas – que anteriormente não alagavam, agora estavam alagando, alertou, e cabia 

investigar por que isso estava ocorrendo. Os canais de Belém deveriam ser novamente 

limpos pra aumentar a capacidade de drenagem, mas não via a Secretaria Municipal de 

Saneamento – Sesan tomar providências, a não ser a realização de estudos, enunciou. 

Apenas serviços emergenciais eram realizados pela secretaria e somente quando havia 

denúncias em reportagens na televisão, nas redes sociais ou a intervenção de algum 

vereador, mas tais trabalhos eram muitas vezes mal feitos, comentou. Clamou por 

obras permanentes que beneficiassem efetivamente a população. A cidade de São 

Paulo, comparou, sofria com alagamentos, mas não media esforços para resolver ou 

amenizar o problema, construindo piscinões e bolsões para armazenar a água da chuva. 

Os poucos recursos de que Belém dispunha deveriam ser usados da melhor forma 

possível, apontou, sugerindo a limpeza e aprofundamento dos canais, a recuperação 

das comportas já existentes e a construção de novas. Não devemos apenas 

responsabilizar as gestões passadas pelo que deixou de ser feito e nem considerar que é 

impossível evitar os alagamentos, ajuizou, assegurando existir solução para o 

problema, precisando haver ação para resolvê-lo. Pela liderança do Republicanos, Juá 

Belém fez notar que os vereadores estavam sempre em contato direto com a população 

sendo frequentemente cobrados por obras e serviços. Em aparte, pronunciaram-se os 

vereadores Zeca Pirão e Émerson Sampaio. Pela liderança do Governo, Allan Pombo 

ponderou que Belém enfrenta vários desafios, dentre eles o problema dos alagamentos, 

e esta Casa deve ser sempre atuante para tentar resolvê-los. Não se deve, entretanto, 

mentir à população, pois problemas centenários não seriam resolvidos magicamente, 

ressaltou, embora estivessem sendo amenizados pela atual gestão municipal. Havia 

diversos locais onde os alagamentos continuavam a acontecer, anuiu, mas a água 

estava escoando mais rapidamente devido às ações de drenagem, limpeza e 

desobstrução, que estavam entre os primeiros atos tomados por Edmilson Rodrigues ao 

assumir o governo. Havia a expectativa de realização de importantes projetos que 

impactariam o saneamento, como a macrodrenagem da Bacia do Mata Fome e da 

Bacia do Tucunduba. Esta última obra, prosseguiu, fora iniciada na gestão anterior de 

Edmilson Rodrigues, sendo retomada agora pelo governo estadual, em parceria com a 

PMB. As ações do programa Belém Bem Cuidada seguiam em andamento, 

beneficiando, na semana anterior, o Bairro da Cabanagem, aditou, mencionando 

depois a limpeza do cais do Ver-o-Peso, de onde foram retiradas mais de oitocentas 

toneladas de lixo, mostrando que nossa cidade antes não estava sendo bem cuidada. 

Em aparte, manifestou-se a vereadora Dona Neves. Pelo Solidariedade, Igor Andrade 

disse estar muito feliz com o retorno do vereador Zeca Pirão a esta Casa de Leis, 

afirmando que ele desenvolvia um trabalho ímpar na condução deste parlamento. 

Reiterou em seguida as críticas feitas anteriormente pelo vereador Juá Belém ao 

deputado estadual por São Paulo Arthur do Val, lamentando que ele usasse a bandeira 

do Brasil em uma viagem à Ucrânia e proferisse palavras ofendendo não apenas as 

mulheres brasileiras e ucranianas, mas todas as mulheres do mundo. Ao invés de ter 

uma atitude humanitária em uma situação de guerra, retomou, Arthur do Val maculou 

a imagem do Brasil e dos políticos e atingiu diretamente a honra de todas as mulheres, 

opinando que ele deveria perder o mandato e ser expulso do partido Democratas. 

Informou ser casado e pai de duas filhas, tendo o privilégio de ainda contar com sua 

mãe para ajudá-lo, sabendo o quanto as mulheres são importantes. Mais da metade da 

população mundial é composta por mulheres e a outra metade são filhos delas, 

destacou, pedindo que fossem respeitadas. No dia seguinte seria comemorado o Dia 

Internacional da Mulher, fez lembrar, expressando que, para si, todos os dias são das 

mulheres. O lugar da mulher é onde ela quiser, pois os direitos são iguais, assinalou, 

parabenizando depois as vereadoras e funcionárias desta Casa. Congratulou depois o 

médico Cláudio Salgado, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde – Sesma e coordenador do processo de vacinação em 

Belém, pelos resultados obtidos, pois os dados mostravam que a variante ômicron do 

coronavírus atingiu muito pouco nossa capital graças aos altos índices de imunização. 

Agradeceu à equipe da Sesma, ao secretário municipal de Saúde Maurício Bezerra, ao 

prefeito Edmilson Rodrigues e ao governador Hélder Barbalho por não medirem 

esforços para que as vacinas chegassem ao público alvo, aos postos de vacinação, 

atingindo assim bons resultados, diferentemente de outras capitais que apresentavam 

baixos índices de imunização. Pela liderança do PL, Pablo Farah parabenizou o 

vereador Zeca Pirão por recuperar a saúde e retornar a este parlamento, confessando 

ter, ao desempenhar seu mandato, se espelhado muito na trajetória e atuação política 

do atual presidente da CMB. Mencionou depois que a Região Norte tem os piores 

índices de desenvolvimento humano e saneamento básico, recebendo reduzido 

investimento do governo federal. O governo estadual e a PMB realizaram um trabalho 

conjunto e conseguiram reduzir os alagamentos em nossa cidade, referiu, sugerindo a 

constituição de uma força tarefa para combater as inundações que continuassem a 

ocorrer. É preciso também avançar no atendimento em saúde em Belém, advertiu, pois 

não estávamos mais em crise devido à pandemia, mas não havia leitos disponíveis no 

sistema, relatando não estar conseguindo a transferência para o Hospital Metropolitano 

de um amigo que fora baleado. Havia também atrasos na realização de cirurgias 

eletivas, complementou, exprimindo, porém, a certeza de que os problemas seriam 

resolvidos. No dia seguinte, Dia Internacional da Mulher, vaticinou, o ato vil do 

deputado Arthur do Val não passaria em branco e ele seria punido por sua ironia, 

sarcasmo e por usar de sua posição para servir-se de pessoas em situação de 

vulnerabilidade em um contexto de guerra. Findo este pronunciamento, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Bieco. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré 

Lima saudou o vereador Zeca Pirão, em sua volta à CMB com a saúde restabelecida. 

Considerou depois que as palavras do deputado Arthur do Val desrespeitaram não 

apenas as mulheres ucranianas, como também todas as mulheres, que têm sido 

massacradas, pressionadas e violentadas através dos séculos. As mulheres já 

mostraram que são capazes e têm dignidade e responsabilidade, exigindo respeito, 

salários iguais em funções iguais, expansão da rede pública de creches (com creches 

funcionando em período noturno), o fim da violência obstétrica e campanhas 

educativas contra o feminicídio, declarou. Desde a infância deve ser ensinado o 

respeito às mulheres, evitando a disseminação do sexismo, do machismo e da violência 

contra as mulheres, preconizou. Todos os dias é dia das mulheres, reputou, e é dia de 

exigir punição para os violentadores. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente 

Bieco solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças no 

painel eletrônico para verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira 

Parte da Ordem do Dia. Foram então colocadas em votação e aprovadas por 

unanimidade as atas das sessões ordinárias 63ª e 67ª, ambas do 2º Período da 1ª Sessão 

Legislativa da 19ª Legislatura, e as atas da 1ª Sessão Ordinária e da 1ª Sessão 

Extraordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Foi feita 

depois a leitura e votação do requerimento da vereadora Lívia Duarte solicitando três 

dias de licença parlamentar, no período de 07 a 09 de março, sendo este aprovado por 

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

Enfermeira Nazaré Lima solicitando um dia de licença parlamentar, em 08/03/2022, 
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sendo este aprovado por unanimidade. Procedeu-se posteriormente à votação do 

requerimento do vereador Josias Higino solicitando licença parlamentar em 

15/03/2022, sendo este aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se à leitura do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de uma sessão 

especial, em 21/03/2022, às nove horas, para comemorar os 42 anos de existência da 

Federação Paraense de Desportos Aquáticos – FPDA. Fez o encaminhamento o 

vereador Mauro Freitas. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Fez-se depois a leitura do requerimento do vereador Allan Pombo 

solicitando a realização de uma sessão especial, em data a ser definida, para 

comemorar o aniversário de 294 anos do Bairro do Guamá. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Foi feita a seguir a leitura do 

requerimento do vereador Igor Andrade solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição do dia 03/03/2022, intitulada “Pará 

tem redução histórica na criminalidade”. Fez o encaminhamento o vereador Igor 

Andrade. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passou-se 

posteriormente à leitura do requerimento do vereador Pablo Farah solicitando a 

realização de uma sessão especial para discutir a administração e gestão do Memorial 

Magalhães Barata. Fez o encaminhamento o vereador Pablo Farah. Posto em votação, 

o requerimento foi aprovado por unanimidade. Procedeu-se em seguida à leitura do 

requerimento do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de uma sessão 

especial para tratar acerca do Dia do Jornalismo, comemorado em 07 de abril. Fez o 

encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Foi feita depois a leitura do requerimento do vereador 

Fernando Carneiro solicitando a realização de uma sessão especial para debater 

direitos dos povos indígenas em Belém. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Fez-se a seguir a leitura do requerimento do vereador 

Altair Brandão solicitando a realização de uma sessão especial em homenagem aos 

100 anos do Partido Comunista do Brasil – PC do B. Fez o encaminhamento o 

vereador Altair Brandão. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Passou-se posteriormente à leitura do requerimento da vereadora Bia 

Caminha solicitando a realização de uma sessão especial para discutir a qualidade do 

serviço de fornecimento de água em Belém. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente 

Bieco solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças no 

painel eletrônico para verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda 

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

interstício, o projeto de lei que “Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara 

Municipal de Belém, da Frente Parlamentar de Combate à Fome”, constante no 

Processo nº 751/2021, de autoria dos vereadores Fernando Carneiro, Lívia Duarte e 

Enfermeira Nazaré Lima. Na discussão, manifestaram-se os vereadores Fernando 

Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima. Em seguida, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima 

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

bloco. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Posteriormente, 

foi feita a leitura do projeto. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. 

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

com vinte e um votos favoráveis. O presidente declarou depois aprovado o projeto que 

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

Parlamentar de Combate à Fome”, constante no Processo nº 751/2021. Justificou seu 

voto o vereador Fernando Carneiro. A seguir, o presidente deu a conhecer à plenária 

sobre Questão de Ordem do vereador Gleisson Silva solicitando a alteração da ordem 

da pauta de modo que o projeto constante no Processo nº 1039/2021 entrasse em 

discussão e que seus artigos fossem votados em bloco, de forma nominal. Posta em 

votação, a Questão de Ordem foi aprovada pela plenária. Entrou a seguir em discussão 

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

criação do Outubro Pet e Novembro Pet no município de Belém”, constante no 

Processo nº 1039/2021, de autoria do vereador Gleisson Silva. Na discussão, não 

houve oradores. Posteriormente, foi feita a leitura do projeto e da emenda supressiva 

ao artigo 4º deste, de autoria do vereador Gleisson Silva. Postos em votação, os artigos 

do projeto e a emenda foram aprovados por unanimidade, em bloco, com dezoito votos 

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

criação do Outubro Pet e Novembro Pet no município de Belém”, constante no 

Processo nº 1039/2021. Justificou seu voto o vereador Gleisson Silva. Em seguida, o 

presidente Bieco encerrou a sessão, às onze horas e catorze minutos. Estava licenciada 

a vereadora Lívia Duarte. Justificaram suas ausências os vereadores José Dinelly, 

Fábio Souza, John Wayne, Lulu das Comunidades, Pastora Salete, Renan Normando e 

Zeca do Barreiro. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Josias Higino e 

Matheus Cavalcante, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio, 

Miguel Rodrigues, Roni Gás e Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Blenda 

Quaresma, Zeca Pirão e Neném Albuquerque, pelo MDB; Goleiro Vinícius, Juá Belém 

e Augusto Santos, pela bancada do Republicanos; Enfermeira Nazaré Lima e Fernando 

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

Moraes e Mauro Freitas, pelo PSDB; Amaury da APPD e Bia Caminha, pelo PT; 

Altair Brandão, pelo PC do B; 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 07 de março de 2022.      
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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 

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

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

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

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Fábio Souza referiu-

se ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta data, avaliando não haver tanto a 

festejar, mas muito a refletir sobre a violência e a desigualdade que ainda atingem as 

mulheres no Brasil e no mundo. A educação é essencial para mudar essa situação, 

julgou, pois se educamos nossos filhos para não serem violentos e respeitarem as 

mulheres, eles não serão agressivos e naturalmente constituirão famílias bem 

estruturadas. Considerou inadequado comemorar esta data em nosso país, onde a 

violência atinge as mulheres de todas as classes sociais, sem limites ou fronteiras. 

Nossos filhos ainda são educados de forma patriarcal, ponderou, concebendo-se que o 

homem estava acima de tudo e no cerne de tudo, embora os números mostrassem que 

as mulheres ocupavam cada vez mais um espaço de destaque dentro da família, 

constituindo, muitas vezes, o alicerce familiar. As mulheres ainda recebiam salários 

menores do que os homens, mas essa realidade vinha mudando ao longo dos anos 

como resultado de muita luta. Durante a pandemia, houve um aumento de 40% nos 

índices de violência doméstica, atingindo inclusive jovens, adolescentes e crianças, 

apontou. As homenagens prestadas às mulheres são válidas, anuiu, mas é necessário, 

além disso, atitude porque nenhuma mulher estava totalmente protegida da violência 

cotidiana em nossa sociedade. A educação é o caminho mais seguro a se trilhar, 

ensinando aos filhos o respeito às mulheres, com orientação sexual e religiosa, criando 

cidadãos do bem, reiterou, não propensos à violência. Como pai de uma moça de vinte 

e seis anos preocupava-se constantemente, confessou, destacando a importância de dar 

atenção aos sinais. Sempre dizia à sua filha que ninguém era dono de ninguém, contou, 

pedindo-lhe que ficasse atenta a pequenos sinais denotando ciúme excessivo e atitude 

possessiva, pois se ficasse pouco à vontade com algum ato ou se sentisse acuada, 

deveria comunicar imediatamente porque isso não seria tolerado. Entretanto, 

continuou, a maioria das mulheres não tinha um pai ou um irmão para protegê-las, 

estando vulneráveis. A Lei Maria da Penha foi modificada recentemente, referiu, 

tornando-se mais severa e a legislação brasileira é boa, mas as progressões de pena a 

fragilizam, reduzindo as penalidades estabelecidas, gerando impunidade. A mulher 

sofre vários tipos de violência, desde a psicológica até a física, indicou, e a violência 

psicológica também pode levar à morte. Parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém 

– PMB e o governo estadual por atuarem em defesa das mulheres, sobrelevando a 

importância da construção pelo governo estadual de um hospital voltado à saúde 

feminina e do projeto social da PMB que atende às mães solo, responsáveis pelo 

sustento de suas famílias. Externou sentir muito orgulho por apoiar essas gestões 

porque elas tinham atitudes concretas. Pediu a todos que ensinassem suas sobrinhas, 

filhas e colegas a ficarem atentas aos primeiros sinais, pois inicialmente são coisas 

pequenas, mas podem transformar-se algum dia em um crime bárbaro. Clamou pelo 

fim da violência contra as mulheres em todo mundo para que realmente pudéssemos 

comemorar o dia 8 de março. Findo este pronunciamento, o presidente Zeca Pirão 

parabenizou as vereadoras, assessoras, funcionárias da casa e mulheres presentes pelo 

seu dia. Pablo Farah reputou ser o Dia Internacional da Mulher uma data especial, 

embora fosse simbólica porque, na verdade, todos os dias são dia da mulher e o lugar 

da mulher é onde ela quiser estar. As mulheres ocupavam cada vez mais espaços na 

sociedade brasileira, dividindo com os homens as responsabilidades, os deveres e os 

direitos, como ocorria nesta Casa de Leis, apontou. As mulheres cumprem, muitas 

vezes, dupla ou tripla jornada de trabalho, pois ainda devem cuidar da casa e dos 

filhos, e foram escolhidas por Deus para gerar a vida, devendo ser protegidas, arguiu. 

Lamentou depois a morte do investigador da Polícia Civil José de Bosco de Araújo 

Barbosa, assassinado em uma tentativa de assalto, pedindo que fosse feito 

posteriormente um minuto de silêncio em sua homenagem. Lembrou ter comemorado 

anteriormente da tribuna desta Casa a redução dos índices de criminalidade no Pará, 

expressando que o governo estadual continuava a lutar contra a violência, mas 

perdêramos no dia anterior um policial civil e cinco agentes de segurança pública 

haviam sido mortos no início do ano, quatro policiais militares e um guarda municipal. 

As forças de segurança pública identificariam e prenderiam os assassinos do 

investigador José de Bosco, assegurou, dizendo que este era um dia simbólico e 

importante para as mulheres e um dia triste para a Polícia Civil do Pará, pois um 

grande amigo e parceiro, uma pessoa tranquila e de paz, seria enterrado. Um pai de 

família, um trabalhador que escolheu uma profissão nobre, foi assassinado, salientou, 

pedindo a esta Casa que ajudasse a proteger quem protege a sociedade. Igor Andrade 

saudou a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, destacando a 

importância da participação feminina na sociedade. Infelizmente, ressaltou, ainda 

havia muita agressividade, violência doméstica, estupros e falta de respeito às 

mulheres. Recordou que sua mãe, servidora desta Casa, sempre lhe dizia que somente 

entenderia algumas coisas quando fosse pai. Atualmente, sendo pai de duas filhas, uma 

de quatro e outra de doze anos, declarou enxergar o mundo de uma forma mais 

delicada e com mais preocupação, contando que sua filha mais velha ficara revoltada 

ao saber que as mulheres ucranianas, premidas pela guerra, eram obrigadas a 

abandonar os maridos, fugindo com os filhos para outras regiões. Todas as vereadoras 

deste parlamento lutavam pela causa feminina, certificou, e os homens não existiriam 

se não fossem as mulheres. Pediu que houvesse mais reflexão para construir uma 

sociedade mais justa, eliminando-se a ultrapassada perspectiva machista, a ideia de que 

o homem deve ter domínio sobre a mulher e esta deve ser submissa ao homem. Fez 

menção a um projeto de lei de autoria da vereadora Blenda Quaresma, estabelecendo 

reserva de vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar, cujos índices aumentaram muito durante a pandemia. Garantiu jamais tratar 

mulher alguma de forma desrespeitosa, pois o que não desejava às mulheres 

importantes em sua vida, não desejava a nenhuma mulher. Em nosso estado, destacou, 

o Tribunal de Contas dos Municípios, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de 

Justiça são presididos por mulheres, havendo várias delas no poder. As mulheres têm o 

direito de estar onde quiserem, reiterou, e os homens devem tratá-las com respeito, 

dignidade, seriedade e responsabilidade. Os homens devem refletir, não apenas neste 

dia, mas diariamente, para agir de forma mais gentil e respeitosa com as mulheres, 

aconselhou. Havia maior participação feminina na composição atual da CMB do que 

em legislaturas anteriores, evidenciou, desejando que os efeitos da presença da mulher 

na política se tornassem ainda maiores. Parabenizou o governador Hélder Barbalho por 
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incluir muitas mulheres em sua equipe e o prefeito Edmilson Rodrigues por mais da 

metade das secretarias municipais serem coordenadas por mulheres, saudando todas as 

mulheres que faziam parte da gestão municipal e da gestão estadual. Encerrado o 

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

Farah comunicou que participaria, neste dia, do lançamento do programa Creches por 

Todo o Pará, do governo estadual. Seriam investidos mais de 400 milhões de reais 

atendendo 149 unidades no estado, divulgou. Agradeceu ao governador Hélder 

Barbalho a iniciativa, ressaltando que 30 mil famílias seriam favorecidas. Externou a 

esperança de que o programa beneficiasse os bairros situados em torno da Avenida 

Augusto Montenegro, onde havia urgência na demanda por creches. No Dia 

Internacional da Mulher, lançava-se um programa que contribuiria para as mulheres 

poderem trabalhar deixando seus filhos em segurança, em um espaço adequado, 

relacionou. Justificou sua ausência do restante da sessão para participar do evento, que 

começaria às dez horas da manhã. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, 

Émerson Sampaio parabenizou, em nome da diretora legislativa da CMB Ellen 

Farache, todas as mulheres pelo seu dia. Externou ser muito apaixonado pelas 

mulheres por ser filho, esposo e pai, salientando que o Dia Internacional da Mulher 

não pode passar despercebido. Ademais, não devemos dar flores, mandar mensagens e 

fazer declarações apenas no dia 8 de março: as mulheres devem ser valorizadas e 

engrandecidas todos os dias, pois têm o dom divino de gerar uma criança e são seres 

abençoados, afirmou. Parabenizou posteriormente os vereadores desta Casa por 

aprovarem, no ano anterior, um projeto de sua autoria alterando a Lei Orgânica do 

Município de Belém – Lomb, estabelecendo a alternância na homenagem a homens e 

mulheres na denominação de ruas e logradouros de nossa capital. Declarou seu amor 

às mulheres, louvando sua mãe por ter criado sozinha oito filhos, tendo que se 

reinventar e se superar a cada dia. Pediu a Deus que abençoasse imensamente a todas 

as mulheres. Pela liderança do PT, Bia Caminha, apresentando-se como mulher 

feminista e negra, disse não ser o Dia Internacional da Mulher uma data para 

comemorações, mas de muita luta para ressignificar tudo que as mulheres batalharam 

para ser na sociedade brasileira, profundamente machista, misógina, patriarcal e 

racista. As mulheres sofrem violência porque vivemos em uma sociedade criada para 

que não fossem respeitadas, tidas como sujeitos de segunda categoria, que caminham 

ao lado ou atrás dos homens, nunca sendo sujeitos completos e autônomos que pensam 

e agem por conta própria, estabeleceu. A mulher, sob o ponto de vista da sociedade 

patriarcal, veio da costela do homem, aludiu, citando a frase da feminista negra Grada 

Kilomba “as mulheres negras são a outra da outra” e explicando que as mulheres 

negras não vêm da mesma experiência histórica das mulheres brancas, sendo sempre 

subalternas. Citou em seguida o artigo “Pode o Subalterno Falar?”, da crítica literária e 

teórica indiana Gayatri Chakravorty Spivak, questionando se as mulheres negras 

podem estar no poder e se as mulheres podem ocupar espaços como este parlamento e 

exercer seus mandatos com plenitude. Mencionou publicação recente de uma jornalista 

dizendo que as mulheres não podem porque enfrentam obstáculos inexistentes para os 

homens, ressaltando não ser individualmente culpa de homem algum, mas resultado de 

uma sociedade estruturada para que elas não tivessem acesso pleno ao poder. Se uma 

mulher declarar que quer estar no poder, especulou, isso é visto como arrogância, mas 

se um homem fizer essa declaração, será visto como um homem altivo e desejoso de 

ajudar a coletividade. Exprimiu depois ser imprescindível falar de violência política e 

de mulheres na política neste parlamento no Dia Internacional da Mulher. A violência 

política fora legalmente tipificada no ano anterior como a sistematização de um 

conjunto de violências – incluindo a violência política de gênero, a violência política 

contra pessoas LGBTQIA+ e a violência política contra pessoas negras – memorou. 

Recordou ter recebido a solidariedade de todos os vereadores quando houve a tentativa 

de arrombamento de seu gabinete na CMB, externando ser essa a atitude esperada dos 

outros parlamentares, a compreensão de que as mulheres têm direito ao exercício de 

seus mandatos e não podem ser interrompidas como ocorreu tragicamente à Marielle 

Franco. Findo este pronunciamento, o vereador Amaury da APPD assumiu a 

presidência da Mesa. Pela liderança do PSB, Fábio Souza reconheceu a competência 

das vereadoras desta Casa, parabenizando todas as mulheres pelo seu dia. O Dia 

Internacional da Mulher é muito significativo, mas ainda se reveste de muita violência 

e de muito sangue, enunciou, reiterando ser primordial usar a educação para mudar 

atitudes, criando os filhos para respeitarem as diferenças e respeitarem as mulheres 

integralmente. A violência contra a mulher não tem fronteiras ou classes e a sociedade 

brasileira deve entender como fundamental sua eliminação definitiva, advogou. As 

vereadoras desta Casa devem apoiar candidaturas femininas, defendeu, para fortalecer 

a participação das mulheres na política, criando uma corrente vigorosa. Nenhum 

homem pode se achar dono de uma mulher e, se a ama demais, deve aprender a lidar 

com isso, pois amor sem respeito não é amor, pontificou. Atualmente, a cada dez 

famílias, sete são sustentadas por mulheres, cientificou, havendo iniciativas para 

ampará-las tanto em nível estadual quanto municipal, citando o programa Donas de Si, 

da PMB, e a construção do hospital exclusivo para atender o público feminino e o 

programa Creches por Todo o Pará, do governo do estado. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Émerson Sampaio. Pela liderança do Governo, Allan Pombo parabenizou 

também todas as mulheres pelo seu dia, referindo-se ao empenho delas por 

empoderamento e à sua luta diária por respeito e igualdade em nossa sociedade. Fez 

notar que as mulheres compunham 50% do secretariado municipal de Belém, em 

cumprimento a uma promessa de campanha, um compromisso programático do 

prefeito Edmilson Rodrigues, constituindo uma demonstração da igualdade de gênero 

dentro dos espaços de poder do município. Além disso, acrescentou, a gestão 

municipal lutava cotidianamente, em seus programas e ações, por igualdade e respeito 

às mulheres, aludindo ao programa Donas de Si, que promove o empoderamento 

feminino na área do empreendedorismo e é extremamente necessário em um país onde 

70% dos lares são chefiados por mulheres. Ainda havia muito a avançar, admitiu, pois 

o machismo e o preconceito estavam inegavelmente presentes na sociedade brasileira. 

Este é para os homens um dia de reflexão, assumiu, pois jamais compreenderiam o que 

realmente sofrem as mulheres submetidas à violência e ao preconceito, nas mais 

variadas formas. Reportou aprender cotidianamente em casa, com sua esposa, 

educadora e feminista, fazendo-o ver que cabia aos homens ser solidários e 

compreender a luta contínua das mulheres por empoderamento. Revelou ter postado no 

Instagram, no início deste dia, uma foto sua e de sua esposa junto à estátua de 

Millicent Fawcett (líder sufragista e ativista social inglesa) na Praça do Parlamento 

(Parliament Square) em Londres, frisando ser a única estátua de uma mulher naquela 

cidade, ali colocada após muitas manifestações e abaixo-assinados. O direito ao voto 

feminino somente foi conquistado no mundo com muita luta e morte, historiou, pois os 

homens não queriam permitir a participação feminina nos espaços de decisão e poder.  

Em nosso país, prosseguiu, há menos de cem anos as mulheres obtiveram direito ao 

voto e à participação política. Havia muito a avançar, repetiu, cabendo aos homens 

compreender e solidarizar-se à luta das mulheres, combatendo a cada dia o machismo 

cultural e patriarcal que existe em nosso país. Em aparte, manifestou-se o vereador Juá 

Belém. Findo este pronunciamento, o presidente Amaury da APPD perguntou se 

algum dos vereadores gostaria de se pronunciar. Pediu a palavra então o vereador Igor 

Andrade e reiterou sua gratidão, carinho e respeito a todas as servidoras da CMB, as 

mulheres que compunham a equipe técnica, as assessoras e a imprensa. Manifestou seu 

carinho e respeito à sua mãe, servidora desta Casa havia mais de trinta anos, às suas 

filhas e a todas as mulheres. Exprimiu ter ficado feliz ao saber que 80% do quadro 

funcional do Hospital Abelardo Santos era composto por mulheres, saudando as 

servidoras do município e do estado, particularmente as mulheres profissionais de 

saúde. Saudou também as que são policiais militares e civis ou atuam como policiais 

bombeiros, as empregadas domésticas, todas as mulheres profissionais e aquelas que, 

mesmo não estando empregadas, atuam como diaristas e sustentam suas famílias, 

caracterizando-as como guerreiras. As mulheres carregam nos braços nossa economia 

e merecem respeito carinho e gratidão, alegou, lembrando-se das mães que choram por 

não poder alimentar seus filhos, mas vão à luta. Encerrado o Horário de Liderança, o 

presidente Amaury da APPD solicitou aos demais parlamentares 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. Foi feito então um minuto de 

silêncio, atendendo à solicitação do vereador Pablo Farah, em homenagem póstuma ao 

investigador da Polícia Civil do Pará José de Bosco de Araújo Barbosa, assassinado a 

tiros na noite anterior no Bairro de São Brás. Finda esta homenagem, fez-se a leitura 

do requerimento do vereador Juá Belém solicitando a realização de uma sessão 

especial, no dia 01/04/2022, às nove horas, para debater assuntos relacionados à defesa 

da pesca artesanal de Belém e do estado do Pará, dentre eles a situação atual da cadeia 

produtiva do pescado e a garantia de direitos e de acesso a projetos, programas e 

sistemas governamentais. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, de forma simbólica. Justificaram seus votos os vereadores Juá Belém, 

Émerson Sampaio, Túlio Neves e José Dinelly. Passou-se em seguida à leitura do 

requerimento do vereador Émerson Sampaio solicitando a realização de uma sessão 

especial em homenagem aos dez anos do projeto Nocaute na Violência e para debater 

a importância de projetos sociais no município de Belém. Fizeram encaminhamentos 

os vereadores Émerson Sampaio e Juá Belém (assumindo a presidência da Mesa, neste 

ínterim, o vereador Bieco). Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

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

vereador Pablo Farah solicitando a realização de uma sessão especial para debater 

sobre o Dia Municipal do Aleitamento Materno, em conformidade com o Dia Mundial 

do Aleitamento Materno. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, de forma simbólica. Justificaram seus votos os vereadores Pablo Farah e 

Amaury da APPD. Em seguida, devido à realização de uma reunião das comissões da 

Casa, o presidente Bieco encerrou a sessão, às dez horas e trinta e nove minutos. 

Estavam licenciados os vereadores Josias Higino, Lívia Duarte e Enfermeira Nazaré 

Lima. Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, Fernando Carneiro, 

Goleiro Vinícius e Miguel Rodrigues. Estiveram presentes os vereadores: Pastora 

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

Sampaio, Roni Gás, Renan Normando e Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – 

Pros; Blenda Quaresma, Zeca Pirão e Neném Albuquerque, pelo MDB; Juá Belém e 

Augusto Santos, pelo Republicanos; Pablo Farah e Bieco, pelo PL; Fábio Souza e 

Gleisson Silva, pelo PSB; Moa Moraes, pelo PSDB; Amaury da APPD e Bia Caminha, 

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

João Coelho, pelo PTB; Lulu das Comunidades, pelo PTC; 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 08 de março de 2022.   

    

AMAURY DA APPD 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

GLEISSON SILVA 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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. 

Fernando Carneiro reportou não ter comparecido à sessão ordinária do dia anterior 

porque participava de atividades da Prefeitura Municipal de Belém – PMB relativas ao 

Dia Internacional da Mulher e não pudera, portanto, congratular as funcionárias, 

assessoras e vereadoras desta Casa pelo seu dia. Fez referência depois a recentes 

declarações machistas e sexistas de políticos brasileiros – incluindo o comentário do 

deputado estadual paulista Arthur do Val a respeito das mulheres ucranianas – 

classificando-as como inaceitáveis não apenas por serem ofensivas, mas por ocultarem 

uma realidade muito cruel. Noticiou que a ONG Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública divulgara ter havido no Brasil um aumento da violência contra a mulher no 

ano anterior, ocorrendo, em média, um estupro a uma mulher a cada dez minutos e um 

feminicídio a cada sete horas. Mensagens proferidas por autoridades públicas eleitas 

pelo povo brasileiro que coisificam a mulher, o corpo feminino, são um estímulo a 



        ANO XXXIX 

        Nº 1985 

DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: : 28, 29, 30, 31 de março e 01 de abril de 2022. 77  
 

essas formas de violência, postulou. As mulheres foram às ruas no dia anterior, Dia 

Internacional da Mulher, exteriorizando não ser uma data comemorativa, mas 

fundamentalmente um dia de luta, apontou. Apesar de as mulheres constituírem a 

maioria da população em nosso país, ainda são sub-representadas nos parlamentos e 

espaços de poder, em todos os níveis, e isso precisava ser enfrentado, declarou. As 

mulheres trans são mulheres porque se identificam como mulheres, cabendo respeitá-

las e protegê-las, advogou. O Brasil ainda é o país mais mata travestis e transexuais no 

mundo, alertou, e os crimes são de uma violência extrema, havendo casos em que o 

coração das vítimas é arrancado ou elas são queimadas vivas. No dia anterior, 

notificou, a PMB lançou a campanha permanente “Não é Não” contra a importunação 

sexual nos transportes coletivos, envolvendo diversas secretarias municipais, incluindo 

a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – Semob, visando reduzir essa 

forma de agressão às mulheres. Recordou posteriormente o projeto de sua autoria, 

Parada Segura, que foi aprovado por esta Casa, tornando-se lei em nossa cidade, mas 

precisava ser efetivado. Esta legislação estabelece que, depois das dez horas da noite, 

mulheres, idosos e pessoas com deficiência podem escolher o melhor ponto de parada 

do ônibus, evitando descer em locais perigosos, explicitou. Lembrou também outros 

projetos de sua autoria já aprovados neste parlamento: a lei contra a violência 

obstétrica, a lei do nome social para travestis e transexuais e a lei de combate ao 

feminicídio, sancionada em 18/08/2021. Colocou seu mandato à disposição da luta das 

mulheres por igualdade e ressaltou a necessidade de desconstruir o machismo em 

nossa sociedade, reconhecendo que mesmo homens realizando esse processo de 

desconstrução eventualmente reproduzem o machismo. Findo o seu pronunciamento, o 

vereador Fernando Carneiro assumiu a presidência da Mesa. Enfermeira Nazaré Lima 

referiu que durante todo o mês de março, e não apenas no Dia Internacional da Mulher, 

são realizadas ações de luta por direitos. Na legislatura passada, relatou, foi aprovado 

um projeto de sua autoria determinando a fixação, nos coletivos urbanos de Belém, de 

adesivos informando ser crime a importunação sexual. Entretanto, assim como a lei da 

Parada Segura, esta legislação foi sancionada, mas não foi cumprida, indicou. Instou 

este parlamento a encontrar formas de fazer com que as leis aprovadas e sancionadas 

efetivamente funcionassem, para que se colocasse em prática o que esta Casa realiza, 

advertindo que a maioria dos munícipes sequer sabia da existência dessas leis. 

Considerou excelente a campanha “Não é Não”, lançada pela PMB, e pediu a fixação 

dos adesivos nos coletivos, conjecturando que muitos munícipes sequer sabiam o que 

era importunação sexual e consideravam normal tal forma de agir. Por esse motivo, 

argumentou, tornava-se indispensável publicizar, caracterizar essa prática como crime. 

Comentou em seguida que alguns casos de racismo eram anteriormente naturalizados, 

mas agora deveriam ser denunciados, solidarizando-se ao produtor cultural Jorge 

André da Silva, ostensivamente constrangido em um supermercado no Bairro do 

Jurunas na segunda-feira precedente. Confessou sentir receio de abrir a bolsa perto de 

uma prateleira em um supermercado e sofrer constrangimento público, pois mesmo 

que fizesse a denúncia e processasse o responsável pela prática discriminatória, já teria 

sofrido a humilhação e a vergonha. Tais casos são recorrentes, assinalou, mas 

atualmente começavam a ser divulgados e denunciados. Racismo é crime, enfatizou, 

citando o artigo 1º da Lei Federal nº 7716, de 05/01/1989, que estabelece punição para 

os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça e cor, afirmando ser 

patente a discriminação a negros e negras nos estabelecimentos comerciais devido à 

cor de sua pele. Esclareceu posteriormente ter pedido licença parlamentar a esta Casa, 

no dia anterior, para participar de um ato em Brasília instando a Câmara Federal a 

colocar em pauta o projeto de lei que estabelece o piso salarial para os profissionais de 

enfermagem. Referiu-se depois ao ato realizado em nossa cidade no Dia Internacional 

da Mulher, destacando a presença de muitos homens no evento. A presença masculina 

nessas manifestações mostrava que não compactuavam com a violência, opinou, 

considerando essencial trazer os homens para a causa das mulheres. O ato realizado no 

dia anterior não foi apenas de mulheres, ajuizou, mas também de homens que não 

aceitavam a forma violenta como as mulheres são tratadas em nosso país e no mundo. 

Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Findo o seu pronunciamento, 

a vereadora Enfermeira Nazaré Lima reassumiu a presidência da Mesa. Miguel 

Rodrigues contou ter visitado a Praça Dorothy Stang, no Bairro da Sacramenta, 

recordando que, à época da gestão estadual de Simão Jatene, ela era utilizada pelo 

programa Pro Paz. Segundo fora informado, inteirou, a Secretaria Municipal de 

Esporte, Juventude e Lazer – Sejel pretendia usar a praça para desenvolver diversas 

atividades na área esportiva. Disse ter ficado preocupado ao perceber na visita que o 

logradouro estava abandonado, referindo ser um espaço amplo e muito bonito, 

apresentando diversas opções para a prática de esportes, mas estava sendo depredado 

por vândalos. Pediu à PMB que cuidasse do lugar, com ações de recuperação, 

capinação, limpeza e construção de um acesso mais fácil à Avenida Pedro Álvares 

Cabral para os agentes da Guarda Municipal de Belém – GMB. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Moa Moraes. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se 

o Horário de Liderança. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro comunicou ter 

apresentado, na semana anterior, um projeto de lei criando a Política Municipal para a 

População Migrante, Apátrida, Solicitante de Refúgio e Refugiada. Explicou atender a 

uma solicitação de um grupo de acadêmicos da Universidade Estadual do Pará – Uepa 

e da Comissão de Refugiados da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Notificou 

ter contatado a Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos de Belém 

visando à criação de uma política municipal para atender principalmente apátridas, 

solicitantes de refúgio e refugiados em nossa capital. Aditou ter visitado a Fundação 

Papa João XXIII – Funpapa para tratar da questão dos índios Warao, atestando haver 

grande esforço da PMB para acolher essa população, mas admitindo que muito ainda 

precisasse ser feito. Mencionou a crise migratória provocada pela invasão russa à 

Ucrânia, condenando a atitude belicosa do presidente russo Vladimir Putin. Ressaltou, 

entretanto, não ser solidário à Organização do Tratado do Atlântico Norte – Otan, 

alegando que essa aliança militar servia aos interesses estadunidenses. Cientificou ter 

sido atingido, neste dia, um total de dois milhões de refugiados ucranianos e 

classificou o problema das populações refugiadas no mundo inteiro como gravíssimo, 

devendo ser enfrentado no Brasil em âmbito federal, estadual e municipal. Solidarizou-

se depois aos trabalhadores e trabalhadoras da educação, em nível estadual e 

municipal, que lutavam pela adoção do piso salarial nacional. Houve uma assembleia 

dos servidores estaduais e outra dos servidores municipais, reportou, tendo participado 

de ambas, e os professores da rede estadual decidiram paralisar suas atividades no dia 

16 de março vindouro, quando ocorreria a Mobilização Nacional da Educação, 

convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE. 

Segundo fora informado pelas redes sociais, prosseguiu, o governador Hélder 

Barbalho atenderia às reivindicações da categoria. No município de Belém havia a 

mesma disposição e os trabalhadores estudavam a apresentação de uma contraproposta 

às duas propostas apresentadas pela PMB, complementou. Hipotecou irrestrito apoio 

aos trabalhadores e trabalhadoras da educação, não apenas aos professores, mas a 

todos os servidores da educação pública. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel 

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

à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob maior 

fiscalização do trânsito em nossa capital. Reputou ser terrível transitar na Avenida 

Augusto Montenegro todos os dias, denunciando as infrações cometidas 

cotidianamente por maus motoristas. Poucos ônibus trafegam nas vias do BRT e 

alguns condutores folgados, a bordo de carrões, aproveitam a falta de fiscais para 

ocupar a pista e acelerar, descreveu. Enquanto isso, contrastou, os demais motoristas 

sofrem com a lentidão do fluxo nas pistas laterais congestionadas, reportando sair de 

casa às sete da manhã e chegar à CMB faltando quinze minutos para as nove. Na 

ciclofaixa da Avenida Júlio César circulam carros e motocicletas todos os dias, 

ocorrendo o mesmo na Rodovia Arthur Bernardes, denunciou, reiterando o pedido de 

maior fiscalização do trânsito nas vias da cidade por parte da Semob. Além disso, 

atestou, os condutores dos veículos são mal-educados e desrespeitosos, defendendo a 

realização de campanhas de educação no trânsito de Belém. Incentivou depois as 

vereadoras desta Casa a apoiarem outras mulheres na próxima eleição para aumentar a 

participação feminina na política. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, 

Matheus Cavalcante fez notar a falta de esclarecimento quanto ao andamento do 

processo licitatório do sistema de transporte público por ônibus em Belém, informando 

ter enviado vários ofícios à Semob solicitando informações a respeito. Lamentou 

posteriormente as consequências trágicas da invasão russa à Ucrânia, atribuindo-a à 

política imperialista e expansionista de Vladimir Putin, criticando o apoio expresso a 

ele no Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores – PT, em nota assinada pelo 

senador paraense Paulo Rocha. Lamentou também as declarações sexistas do deputado 

estadual por São Paulo, Arthur do Val, observando que ele já retirara sua candidatura 

ao governo daquele estado. Avaliou ter havido violência política contra a deputada 

estadual pelo Rio Grande do Sul, Juliana Brizola, por parte do ator José de Abreu nas 

redes sociais. Recordou ter sido o primeiro a posicionar-se nesta Casa a respeito do 

deputado estadual por São Paulo Fernando Cury, membro de seu partido, processado 

por apalpar, durante a sessão parlamentar, os seios da deputada do PSOL Isa Penna. 

Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Dona Neves. 

O vereador Émerson Sampaio justificou então a ausência do vereador Fabrício Gama 

nesta sessão. Pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante disse que em Belém 

privilegiou-se o fluxo dos carros, dificultando a utilização de outras formas de 

transporte. Cobrou depois a realização da licitação para o sistema de transporte por 

ônibus em nossa cidade, salientando a urgência dessa demanda e conclamando este 

parlamento a atuar conjuntamente por sua efetivação, pois isso traria grande benefício 

à população. Quando Hélio Gueiros era prefeito de Belém, existia o transporte fluvial 

ligando Mosqueiro a Belém, mas o serviço foi extinto durante o primeiro governo de 

Edmilson Rodrigues, rememorou, afirmando não haver coerência entre o discurso e a 

prática da atual gestão municipal. O BRT somente funcionará se houver integração 

entre as várias partes do sistema, incluindo o transporte público fluvial, ponderou. 

Defendeu a revitalização de espaços públicos municipais através da realização de 

Parcerias Público – Privadas – PPPs, pois os investimentos são feitos pelas empresas, 

reduzindo os custos para a PMB. O Mercado de São Brás ainda estava abandonado, 

mas, se a gestão municipal o recuperasse, estaria investindo na área central da cidade, 

deixando de investir na periferia, enunciou. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Miguel Rodrigues. Pela liderança do PSB, Fábio Souza também advertiu para a falta 

de fiscalização do trânsito nas vias de Belém, tornando perigoso até mesmo andar nas 

calçadas por conta dos entregadores de comida por aplicativo. O número de acidentes 

estava crescendo, atentou, chamando a atenção para o consequente aumento dos custos 

com a hospitalização das vítimas. Estimou que o ano anterior fora difícil, ainda por 

conta da pandemia, e que a PMB enfrentara muitas dificuldades financeiras, mas este 

parlamento aprovara empréstimos para financiar a gestão municipal. Externou 

acreditar que muitas dificuldades seriam superadas neste ano pelo governo do 

município, havendo planejamento para isso, e problemas históricos de nossa cidade 

seriam pelo menos amenizados. Em relação ao BRT, julgou que não cumpria sua 

função e sua utilização deveria ser repensada pela PMB, avaliando que o seria. A 

proposta original de desafogar o trânsito dando maior mobilidade através do transporte 

deve voltar a ser o cerne, o âmago desse sistema, preconizou. Findo este 

pronunciamento, a presidente Dona Neves encerrou a sessão, às dez horas, para dar 

continuidade à reunião do Colégio de Líderes. Estava licenciada a vereadora Lívia 

Duarte. Justificaram suas ausências os vereadores Goleiro Vinícius, Blenda Quaresma, 

Fabrício Gama, Igor Andrade, John Wayne, Mauro Freitas, Pablo Farah e Zeca Pirão. 

Estiveram presentes os vereadores: Pastora Salete e Matheus Cavalcante, pelo bloco 

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

Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Juá Belém, pela bancada do Republicanos; 

Enfermeira Nazaré Lima e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Fábio Souza, pelo PSB; 

Moa Moraes, pelo PSDB; Amaury da APPD e Bia Caminha, pelo PT; José Dinelly, 

pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB. Eu, segundo-secretário, 

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

Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto 

Meira Filho, dia 09 de março de 2022.      
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    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

          1ª Secretária 

GLEISSON SILVA 

     2º Secretário 

 

-------------------------------------- 
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ATO Nº 1616/2021, de 01 de agosto de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que PAULO ROBERTO MAGNO DE OLIVEIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

I - REVOGAR a partir de 31.07.2021, o Ato nº 1028/2021, de 01.05.2021, que 

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

por cento) ao servidor PAULO ROBERTO MAGNO DE OLIVEIRA, ocupante do 

cargo em comissão “Secretário Legislativo”. 

 

II - ATRIBUIR ao servidor PAULO ROBERTO MAGNO DE OLIVEIRA, 

ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação no percentual 

de 80% (oitenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de AGOSTO/2021. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de agosto de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 1808/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que JOELSO DO NASCIMENTO MONTEIRO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

I - REVOGAR a partir de 31.08.2021, o Ato nº 171/2019, de 01.01.2019, que 

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

por cento) ao servidor JOELSO DO NASCIMENTO MONTEIRO, ocupante do 

cargo em comissão “Secretário Legislativo”. 

 

II - ATRIBUIR ao servidor JOELSO DO NASCIMENTO MONTEIRO, 

ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação no percentual 

de 60% (sessenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de 01.09.2021. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de setembro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 1809/2021, de 01 de setembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que PAULO ROBERTO MAGNO DE OLIVEIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

I - REVOGAR a partir de 31.08.2021, o Ato nº 1616/2021, de 01.08.2021, que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 80% (oitenta 

por cento) ao servidor PAULO ROBERTO MAGNO DE OLIVEIRA, ocupante do 

cargo em comissão “Secretário Legislativo”. 

 

II - ATRIBUIR ao servidor PAULO ROBERTO MAGNO DE OLIVEIRA, 

ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação no percentual 

de 40% (quarenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de SETEMBRO/2021. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de setembro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

 ATO Nº 0082/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

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

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

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam 

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que MICHELE BORCEM DE LIMA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora MICHELE BORCEM DE LIMA, ocupante do cargo 

em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”, Gratificação mensal no 

percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo 

Grupo Nível Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto 

no Anexo I da Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de 01.01.2022. 

  

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 0083/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

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

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

Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam efetivamente 

prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que TUANI PINHEIRO DA COSTA GOMES está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora TUANI PINHEIRO DA COSTA GOMES, ocupante 

do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de 01.01.2022. 
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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 

 

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

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 017, de 28 de março de 2022. 

 

    

Concede Licença Saúde ao Senhor Vereador RONI GÁS e dá outras 

providências. 

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

Resolução: 

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

disposto no art. 51, inciso I, alínea “a” 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 da Mesa Diretora 

na Sessão Ordinária do dia 28.03.2022, na forma do art. 146, alínea “a” § 1º da 

Resolução nº 15, de 16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 044, de 04.05.2004, 07 (SETE) 

dias de Licença saúde, no período de 23/03 a 29/03 do corrente ano, conforme 

Processo nº 465/2022.  

 

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

seus efeitos a 23.03.2022. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 28 de março 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 018, de 29 de março de 2022. 

 

    

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador ALTAIR BRANDÃO, e dá 

outras providências. 

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

Resolução: 

 

Art.1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador ALTAIR BRANDÃO, de acordo 

com o disposto no art. 51, inciso I, alínea “d” 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 29.03.2022, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92- 15 (QUINZE) dias de Licença Parlamentar, no período 

de 23.03 a 12.04.2022 do corrente ano, conforme Processo nº 476/2022.  

 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 29 de março 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 019, DE 30 de março de 2022. 

 

    

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador MOA MORAES, e dá outras 

providências. 

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

Resolução: 

 

Art.1º. Fica concedido ao Senhor Vereador MOA MORAES, de acordo com o 

disposto no art. 51, inciso I, alínea “d” 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 30.03.2022, na forma do art. 146, alínea “d” da Resolução nº 

15, de 16.12.92- 08 (OITO) dias de Licença Parlamentar, no período de 31/03 a 

07/04/2022 do corrente ano, conforme Processo nº 493/2022.  

 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de março de 2022. 

 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0031/2022, de 03 de janeiro de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

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

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

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores que 

estejam efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que EDSON LAURO DOS SANTOS MARQUES está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor EDSON LAURO DOS SANTOS MARQUES, 

ocupante do cargo em comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”, Gratificação 

mensal no percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do 

cargo Grupo Nível Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, 

disposto no Anexo I da Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de JANEIRO/2022.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2022 (DISPENSA 

DE LICITAÇÃO). CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 

05.416.029/0001-72. CONTRATADA: SONHARE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 10.913.468/0001-20. OBJETO: 

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2022 POR MAIS 30 

(TRINTA) DIAS, CONFORME DISPÕE A CLÁUSULA VI DO CONTRATO 

ORIGINÁRIO, BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO 

QUANTITATIVO AO OBJETO CONTRATADO, NOS LIMITES PERMITIDOS 

PELA LEI Nº 8.666/93 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA X DO REFERIDO 

PACTO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57, § 1º, E NO ARTIGO 65, 

INCISO I, ALÍNEA ‘B”, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. DATA DA 

ASSINATURA: 28 DE MARÇO DE 2022. ORDENADOR DE DESPESA: JOSÉ 

WILSON COSTA ARAÚJO – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM. 

 

 

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

 


