
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 18, 19, 20, 21 e 22 de abril de 2022. ANO XXXIX Nº 1988 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              PORATARIA Nº 0805/2021, de 01 de dezembro de 2021. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER nos termos do Art. 93, Inciso I, combinado com o Art. 95 da Lei nº 

7.502, de 20.12.90, 181 (CENTO E OITENTA E UM) dias de licença para tratamento de 

saúde à servidora ROSANNE MESCOUTO DOS SANTOS, pertencente ao Grupo Auxiliar 

– REF.A-E, durante o período de 01.12.2021 à 30.05.2022, de acordo com o Laudo Pericial 

expedido pelo IPMB. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de dezembro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 2491/2021, de 31 de dezembro de 2021. 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE:  

 

REVOGAR a partir de 31.12.2021, o Ato nº 1808/2021, de 01.09.2021, que atribuiu 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 60% (sessenta por cento), ao 

servidor comissionado JOELSO DO NASCIMENTO MONTEIRO ocupante do cargo em 

comissão “SECRETÁRIO LEGISLATIVO”,  

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

 

 

ATO Nº 2490/2021, de 31 de dezembro de 2021.       

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE:  

 

REVOGAR, a partir de 31.12.2021, o Ato nº 2361/2021, de 01.12.2021 que atribuiu 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 50% (cinquenta por cento), 

ao servidor MANOEL ESPIRITO SANTO MENEZES (GAU-REF.A-P). 

 

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

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

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

JOSE WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

Presidente – MDB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) 

1º Vice-Presidente – PL 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – REPUBLICANOS 
 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

1ª Secretária – PSOL 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) 

2º Secretário – PT 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

3º Secretário – PSB 

RENAN CENTENO NORMANDO 

4º Secretário – PODEMOS 

VEREADORES 

 

BLOCO DEM/PATRIOTA/CIDADANIA    

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

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

PATRIOTA      JOSIAS DA SILVA HIGINO (Josias Higino) – Líder Partido 

PATRIOTA      SALETE FERREIRA SOUZA (Pastora Salete) – Vice-Líder Partido 

BLOCO PP/PODEMOS/PROS    

PP                JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO (Emerson Sampaio) – Líder 

PODEMOS       MIGUEL DE JESUS PANTOJA ROGRIGUES (Miguel Rodrigues) Vice-Líder 

PODEMOS       RENAN CENTENO NORMANDO (Renan Normando) 

PROS                TULIO DIAS DAS NEVES (Tulio Neves) 

PROS                RONISON ROGÉRIO SOZINHO PARAGUASSU (Roni Gás) –Líder Partido                                                    

 

BANCADA REPUBLICANOS 

GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (Juá Belém) – Líder 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (Augusto Santos) –Vice-Líder 

DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO (Goleiro Vinicius) 

 

BANCADA MDB 

BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA (Blenda Quaresma) – Vice-Líder 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) - Líder 

 

BANCADA PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) - Líder 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) – Vice-Líder 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

 

BANCADA PL 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) – Vice-Líder 

PABLO RAFAELLO RAYMOND DA SILVA FARAH (Pablo Farah) - Líder 

 

BANCADA PSB 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (Fábio Souza) - Líder 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA (Gleisson Oliveira) – Vice-Líder 

 

BANCADA PSD 

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA (Dona Neves) Líder  

 

BANCADA PT 

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (Bia Caminha) – Líder 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) – Vice-Líder 

 

                                                                            BANCADA AVANTE 

JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAIS (Zeca do Barreiro) - Líder 

BANCADA PC do B 

ALTAIR DE LIMA BRANDÃO (Altair Brandão) 

BANCADA PDT 

ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA (Allan Pombo) - Líder 

 

BANCADA PSC 

JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELLY (Dinelly) 

 

BANCADA 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 DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No quarto dia do mês de abril 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. 

Pablo Farah externou estar feliz pela direção do Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará – Igeprev ter concedido aos aposentados e pensionistas um prazo 

maior, até julho vindouro, para o recadastramento junto ao órgão. Pediu a todos os 

beneficiários que apresentassem a documentação e se recadastrassem, caso não o 

tivessem feito, para evitar o bloqueio dos pagamentos como ocorrera anteriormente. 

Noticiou ter visitado, no último final de semana, vários bairros de Belém, chamando a 

atenção para a ocupação irregular de área junto ao canal da Rua Três de Maio, no 

Bairro de Fátima, denominado Green Valla pelos moradores da localidade, que 

funcionava como um espaço de lazer para a comunidade, principalmente para as 

crianças. Pediu que, através do diálogo, se encontrasse uma solução, opinando ser 

melhor a Prefeitura Municipal de Belém – PMB encontrar um espaço público coletivo 

e propiciar oportunidade de lazer àquela população, pois a maioria não podia pagar 

pelo título de um clube recreativo. Josias Higino avaliou ser necessário melhorar a 

comunicação entre a direção das escolas municipais e os pais dos alunos. Em relação 

ao saneamento básico, reconheceu que a deficiência é histórica, herdada de gestões 

anteriores, assegurando acompanhar todos os investimentos da PMB nesta área. O 

saneamento básico é saúde, sendo um dos fatores mais importantes para o 

desenvolvimento de uma cidade, cogitou. Julgou depois que o sistema de saúde 

precisava de um choque de gestão para melhorar os serviços prestados à população em 

todas as unidades. O vereador não tem o direito de chegar inadvertidamente a uma 

unidade de saúde e exigir acesso à documentação e às dependências, mas pode, através 

de ofício, solicitar ao secretário municipal de Saúde ou à direção da unidade as 

informações referentes a ela que achar necessárias, ponderou. Disse receber denúncias 

de falta de material básico para o atendimento ao público no sistema municipal de 

saúde, pedindo ao líder do Governo nesta Casa, vereador Allan Pombo, que entrasse 

em contato com o secretário Maurício Bezerra para resolver o problema. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Roni Gás afirmou que a população não 

suportava mais o mau atendimento prestado nas unidades municipais de saúde de 

Belém. A atuação deficiente da gestão municipal em Saúde continuava, apesar dos 

avisos e alertas dos vereadores desta Casa, tanto da tribuna quanto através de ofícios 

enviados ao secretário Maurício Bezerra, constatou. Os parlamentares empenhavam-se 

em resolver os problemas no sistema de saúde e em levar informações ao secretário, 

tentando estabelecer o diálogo, mas não obtinham sucesso, complementou. Questionou 

até quando a população continuaria a sofrer sem o atendimento a demandas básicas nas 

unidades de saúde, conjecturando que a precariedade do serviço não se devia à falta de 

verbas, mas sim à falta de gestão na Secretaria Municipal de Saúde – Sesma. Solicitou 

verbalmente ao prefeito Edmilson Rodrigues que tomasse providências em relação a 

essa situação, apontando que o secretário Maurício Bezerra não respondia aos ofícios 

enviados pelos vereadores desta Casa. Comunicou depois ter recebido inúmeros 

pedidos de moradores de Mosqueiro para que visitasse a Rodovia BL 13 e a Estrada do 

Caruará, que não estavam em bom estado, apesar de serem vias importantes para o 

acesso às praias da ilha durante o veraneio. Advertiu em seguida que o lixo não estava 

sendo coletado pela empresa contratada nos dias determinados e o material retirado 

após a limpeza das ruas ficava vários dias sem ser recolhido. Em aparte, manifestaram-

se os vereadores Fábio Souza e Émerson Sampaio. Encerrado o Horário do 

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

Patriota – Cidadania, Matheus Cavalcante postulou vivermos atualmente em relação à 

Covid-19 uma endemia, não mais uma pandemia. Recordou o caos ocorrido em 

Manaus no final de 2019, com a morte de muitas pessoas por falta de oxigênio nos 

hospitais. Sabia-se então que uma nova onda da doença atingiria as cidades brasileiras, 

mas a PMB não se preparou adequadamente para enfrentá-la, acusou, faltando de tudo 

nas unidades de saúde, inclusive medicamentos de baixo custo úteis no tratamento de 

infecções respiratórias. Naquela época, por sua iniciativa, continuou, o secretário 

municipal de Saúde foi convocado a esta Casa, mas as dificuldades no sistema de 

saúde de Belém continuaram a agravar-se, com mais de três meses de atraso no 

pagamento do salário de médicos. Falando depois pela liderança da Oposição, Matheus 

Cavalcante denunciou a falta de medicamentos básicos nas unidades de saúde do 

município, exortando a Sesma a suprir essa carência. Criticou a retirada do pagamento 

do Abono Covid e a redução dos quadros médicos nas Unidades de Pronto 

Atendimento – UPAs e nos Hospitais e Prontos Socorros Municipais – HPSMs, pois 

isso acarretava maior tempo de espera e piora no atendimento à população. Os 

profissionais estavam entregando os cargos de chefia nas unidades de saúde por falta 

de condições de trabalho, declarou, alertando que, em pouco tempo, o sistema poderia 

entrar em colapso. Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Pela 

liderança do PT, Amaury da APPD opinou que o sistema municipal de saúde de Belém 

esteve em situação muito pior em gestões anteriores. Saudou posteriormente todos os 

familiares de portadores do transtorno autista e todos os que se mobilizam em prol 

destes portadores pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 

02 de abril, com manifestações ocorrendo em todo o estado, inclusive em nossa 

capital. Informou que, na terça-feira anterior, o governador Hélder Barbalho assinara a 

ordem de serviço, um investimento de 3,3 milhões de reais, para a retomada e 

ampliação das obras do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista - 

Cetea, situado na Travessa Presidente Pernambuco. Comentou em seguida sobre o 

encerramento do prazo, em primeiro de abril passado, para a mudança de legenda dos 

futuros candidatos às eleições em outubro vindouro, com muitos parlamentares 

fazendo nova filiação partidária. Não achava aceitável um político, ao longo de quatro 

anos, mudar várias vezes de partido, expressou, estipulando que tal mudança se dava 

por falta de convicção política e apego aos números que mostravam maior 

probabilidade de vitória eleitoral. Não se podia cobrar depois desses parlamentares a 

defesa de políticas públicas porque nem eles mesmos tinham a convicção do que 

deviam defender, supôs, e não tinham compromisso com o povo para lutar em prol do 

atendimento de seus desejos e necessidades. Pela liderança do bloco PP – Podemos – 

Pros, Miguel Rodrigues convidou seus pares e os munícipes de Belém a participar da 

sessão especial, da qual era proponente, a ser realizada na tarde deste dia neste Salão 

Plenário, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Seria uma 

oportunidade de ouvir a população e orientar os familiares de portadores do autismo 

sobre como iniciar um tratamento, ajuizou, esperando o comparecimento das 

autoridades competentes, tanto em nível estadual quanto municipal, para prestar esses 

esclarecimentos. Frequentemente é difícil compreender um autista, mas a orientação 

de profissionais e técnicos ajudaria muito os familiares nesse sentido, presumiu. 

Agradeceu em seguida à equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo – Seurb pelo 

apoio dado a um evento que realizara no Bairro do Barreiro, elogiando o diretor do 

Departamento de Iluminação Pública, Félix Negrão, pelo bom desempenho. Pela 

liderança do PSOL, Fernando Carneiro parabenizou o vereador Miguel Rodrigues pela 

realização da sessão especial em atenção ao Dia Mundial da Conscientização do 

Autismo. Notificou ter realizado, na semana anterior, uma sessão especial para debater 

as ações para os portadores da Síndrome de Down, classificando-a como emocionante 

e lembrando que o Dia Mundial da Síndrome de Down fora comemorado em 21 de 

março. Solidarizou-se depois aos candidatos aprovados no concurso da Sesma, 

realizado em 2018, que até aquele momento não haviam sido chamados, mesmo para 

cargos em vacância. Relatou ter estado em contato com essas pessoas desde meados do 

ano anterior, reunindo-se para tratar do assunto com a Secretaria Municipal de 

Administração – Semad e com a Sesma. Além disso, os aprovados já haviam estado no 

Gabinete do Prefeito, mas nenhum deles fora efetivado, completou. Cientificou já ter 

protocolado e estar enviando um ofício à PMB para que fosse dada uma resposta 

positiva a eles, testificando defender o concurso público como via de acesso ao serviço 

público. Parabenizou os aprovados pela persistência e resiliência em obter a nomeação, 

hipotecando-lhes seu apoio. Desejou que brevemente estivessem comemorando a 

efetivação nos cargos, pois fizeram por merecê-la. Disse ter certeza de que a PMB 

daria uma resposta positiva a essa demanda, pois conhecia a índole do prefeito 

Edmilson Rodrigues, que sempre defendera o concurso público como forma de 

admissão ao serviço público.  Em aparte, manifestou-se o vereador Pablo Farah. Pelo 

Solidariedade, Igor Andrade deu destaque à eleição da nova diretoria do Centro 

Comunitário Cipriano Santos no dia anterior, salientando a importância dessa entidade 

por sua ação social nos bairros de Canudos e Marco. Recordou que o governador 

Hélder Barbalho, ainda candidato, reunira os moradores no Centro Comunitário 

Cipriano Santos e ali assinara um termo comprometendo-se a priorizar a obra de 

macrodrenagem da Bacia do Tucunduba se fosse eleito. Agradeceu a Deus pela vitória 

da Chapa 01, que apoiava, agradecendo também ao vereador Zeca Pirão e ao deputado 

federal José Priante o apoio dado. Foi uma eleição disputada e demorada, terminando 

tarde da noite, mas todos os participantes atuavam em prol da comunidade, ressaltou. 

Encerrado o Horário de Liderança, a presidente Enfermeira Nazaré Lima solicitou aos 

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

para verificação de quórum. O vereador Amaury da APPD pediu depois Questão de 

Ordem e anunciou a presença em plenário de Gervásio Morgado, que fora vereador 

desta Casa, exercendo vários mandatos. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte 

da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura da matéria constante em pauta nesta parte da 

sessão e o vereador Zeca Pirão pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da 

leitura e do interstício ao projeto correspondente. Posta em votação, esta solicitação foi 

aprovada pela plenária. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento do vereador 

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

Roma News, em 30/03/2022, intitulada “Traficante é preso em flagrante com mochila 

cheia de drogas e quase dois mil reais em notas falsas em Belém”. O vereador Pablo 

Farah pediu votação simbólica do requerimento. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o vereador Pablo Farah. Passou-se em 

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

de uma sessão especial - no dia 12/08/2022, em horário a combinar - para comemorar 

os 18 anos da Faculdade Esamaz. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Justificou seu voto o vereador Mauro Freitas. Procedeu-se a seguir à 

leitura do requerimento da vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando a realização 

de uma sessão especial alusiva à Semana Brasileira da Enfermagem, no dia 

12/05/2022, às nove horas da manhã. Posto em votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade. Assumiu então a presidência da Mesa o vereador Zeca Pirão. 

Justificou seu voto a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Foi feita depois a leitura do 

requerimento do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de uma sessão 

especial para tratar do Mês de Prevenção Contra a Crueldade Animal. Fez o 

encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues, reassumindo a presidência da Mesa, 

neste ínterim, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Posto em votação, o requerimento 

foi aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o vereador Miguel Rodrigues. Fez-

se posteriormente a leitura do requerimento do vereador Augusto Santos solicitando a 

realização de uma sessão especial em homenagem aos 60 anos do Programa Luz na 
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Amazônia, no dia 04/11/2022, às oito horas da manhã. Posto em votação, o 

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

requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a inserção nos Anais da Casa 

da matéria intitulada “O rugby paraense na Belém da borracha, devolvido há dez anos 

pelo Acemira”. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Justificou seu voto o vereador Fernando Carneiro. Fez-se depois a leitura do 

requerimento da vereadora Lívia Duarte solicitando a realização de uma sessão 

especial para discutir o racismo no município de Belém. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos a vereadora Lívia 

Duarte e o vereador Miguel Rodrigues. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, a 

presidente Enfermeira Nazaré Lima solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

registro de suas presenças para a 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 “Institui o Dia Municipal de Luta contra as 

Mudanças Climáticas, a ser realizado anualmente no dia 20 de setembro”, constante no 

Processo nº 014/2022, de autoria da vereadora Bia Caminha. Na discussão, não houve 

oradores. Fez-se em seguida a leitura do projeto. A vereadora Bia Caminha pediu 

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

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

plenária. Posteriormente, foram postos em votação os artigos do projeto, sendo 

aprovados por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. A presidente declarou 

então aprovado o projeto de lei que “Institui o Dia Municipal de Luta contra as 

Mudanças Climáticas, a ser realizado anualmente no dia 20 de setembro”, constante no 

Processo nº 014/2022. Entrou a seguir em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de lei que “Institui a Semana dos Esportes Paraolímpicos no 

calendário oficial do município de Belém”, constante no Processo nº 2045/2021, de 

autoria do vereador Amaury da APPD. Este pediu Questão de Ordem solicitando que 

os artigos do projeto fossem votados em bloco, de forma simbólica. Posta em votação, 

esta solicitação foi aprovada pela plenária. Na discussão, não houve oradores. Fez-se 

posteriormente a leitura do projeto. Postos em votação, os artigos do projeto foram 

aprovados por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. A presidente declarou 

então aprovado o projeto de lei que “Institui a Semana dos Esportes Paraolímpicos no 

calendário oficial do município de Belém”, constante no Processo nº 2045/2021. 

Justificaram seus votos os vereadores Amaury da APPD e Fernando Carneiro. Passou-

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

que “Institui a Semana Municipal da Prematuridade, promovida pelo município de 

Belém, chamado de Novembro Roxo”, constante no Processo nº 2508/2021, de autoria 

da vereadora Blenda Quaresma. Esta pediu Questão de Ordem solicitando que os 

artigos do projeto fossem votados em bloco e de forma simbólica. Posta em votação, a 

solicitação foi aprovada pela plenária. Na discussão, não houve oradores. Procedeu-se 

posteriormente à leitura do projeto. Fez o encaminhamento o vereador Miguel 

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

unanimidade, em bloco e de forma simbólica. A presidente declarou então aprovado o 

projeto de lei que “Institui a Semana Municipal da Prematuridade, promovida pelo 

município de Belém, chamado de Novembro Roxo”, constante no Processo nº 

2508/2021. Em seguida, entrou em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de lei que “Institui o Dia Municipal dos Desportos Aquáticos”, 

constante no Processo nº 217/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas. Este pediu 

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

forma simbólica. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Na 

discussão, não houve oradores. Foi feita a seguir a leitura do projeto. Postos depois em 

votação, os artigos do projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco e de forma 

simbólica. A presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Institui o Dia 

Municipal dos Desportos Aquáticos”, constante no Processo nº 217/2022. 

Posteriormente, a presidente Enfermeira Nazaré Lima encerrou a sessão, às dez horas e 

quarenta e oito minutos. Estavam licenciados os vereadores Moa Moraes e Altair 

Brandão. Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, João Coelho e Neném 

Albuquerque. Estiveram presentes os vereadores: Pastora Salete, Josias Higino e 

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

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

Podemos – Pros; Blenda Quaresma, John Wayne e Zeca Pirão, pelo MDB; Augusto 

Santos, Goleiro Vinícius e Juá Belém, pelo Republicanos; Enfermeira Nazaré Lima, 

Gizelle Freitas, Lívia Duarte e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Pablo Farah, pelo PL; 

Gleisson Silva e Fábio Souza, 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; 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 04 de abril de 2022.      

 

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

Presidente 

    AMAURY da APPD   

1º Secretário 

              GLEISSON SILVA 

     2º Secretário 
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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No quinto dia do mês de abril 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 Josias 

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

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

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Mauro Freitas 

parabenizou Marabá pelo aniversário de 109 anos neste dia, comentando ser um dos 

municípios mais importantes de nosso estado e informando que o governador Hélder 

Barbalho estava na cidade participando das comemorações. Em nome da CMB, saudou 

os vereadores da Câmara Municipal de Marabá e todos os seus munícipes. Tratou 

depois da sua candidatura a deputado federal nas próximas eleições, pelo PSDB, 

comunicando sobre o desmentido do partido aos boatos de que João Dória desistira da 

candidatura à Presidência da República. Lamentou a polarização existente atualmente 

no país, reforçada pela imprensa brasileira, afirmando que ampla parcela da população 

não apoiaria Bolsonaro ou Lula no próximo pleito. Supôs serem falsas as pesquisas 

eleitorais confirmando essa polarização, expressando acreditar que o PSDB retomaria 

o poder. Opinou ter sido Fernando Henrique Cardoso o melhor presidente do Brasil, 

dizendo que a moeda utilizada hoje no país e os programas sociais utilizados neste 

governo e no governo anterior foram criados pelo PSDB. Inteirou sobre a formação da 

federação partidária entre o PSDB e o Cidadania, manifestando confiança em eleger-se 

deputado federal devido ao trabalho que desenvolvia e à convivência usufruída neste 

parlamento. Sobrelevou a atuação desta Casa, destacando que, nos últimos anos, 

muitos projetos importantes aqui aprovados foram posteriormente copiados pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa. Referiu exercer seu terceiro 

mandato como vereador de Belém, tendo assumido por dois mandatos a Presidência da 

CMB, e, como outros vereadores deste parlamento, tinha potencial para produzir 

muito. Passada a eleição, os deputados federais somem, não são mais vistos pela 

população, e os deputados estaduais raramente visitam as comunidades, mas os 

vereadores sempre estão junto ao povo, comparou. A CMB é o mais importante 

parlamento municipal do estado, discutindo temas e questões importantes, e a 

população paraense deve olhar para seus membros de uma forma diferenciada, 

externou. Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Enfermeira Nazaré 

Lima aludiu ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 02 de 

abril, ressaltando não se tratar de uma doença. Os direitos dos autistas devem ser 

garantidos, preconizou, observando que leis foram criadas para beneficiá-los, mas não 

eram cumpridas. As mães e pessoas responsáveis reivindicavam gratuidade no 

transporte público ao acompanharem os portadores de autismo, que já possuem esse 

direito em nossa cidade, divulgou. Defendeu a elaboração de uma lei em atenção a 

essa demanda. Recordou ter apresentado anteriormente o pedido de criação da Casa 

Azul, para atender pessoas portadoras do espectro autista. Infelizmente não fora 

deferido, memorou, participando que o apresentaria novamente ao prefeito Edmilson 

Rodrigues. No dia anterior, mencionou, o vereador Fernando Carneiro pedira da 

tribuna a chamada dos candidatos aprovados no concurso da Secretaria Municipal de 

Saúde – Sesma. Informou ter ido à Secretaria Municipal de Administração – Semad, 

juntamente com Fernando Carneiro, solicitar a prorrogação do concurso e o pedido foi 

atendido, sendo ele prorrogado por mais dois anos. O contrato é precário e não dá 

segurança ao trabalhador como o concurso dá, ponderou. A convocação dos aprovados 

não depende desta Casa, cabe ao prefeito, mas, uma vez que o concurso fora 

prorrogado, eles deveriam ser chamados, defendeu. Revelou ter trabalhado por 

dezessete anos como servidora municipal de Belém sem nunca ter recebido o tíquete 

alimentação. Na época, observou, não se conhecia o critério para a concessão do 

benefício, pois alguns o recebiam e outros não. Recentemente, após um acordo, foi 

feito o escalonamento das perdas salariais resultantes da inflação, que seriam repostas 

em duas vezes, e o valor do tíquete alimentação foi aumentado, sendo incluídos como 

beneficiários os funcionários que não o recebiam anteriormente, noticiou. A atual 

gestão municipal procurava negociar, mas não era possível compensar as perdas de 

vários anos em apenas um ano e meio de governo, pontuou. Comunicou depois a 

realização, neste dia, de plenária da plataforma Tá Selado na Ilha de Mosqueiro, da 

qual participaria para discutir as conquistas da ilha e o quanto é necessário melhorar o 

saneamento, a educação e o transporte na localidade. Estaria presente para ouvir os 

conselheiros e encaminhar suas demandas, explicitou. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Pablo Farah. Findo o seu pronunciamento, a vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima assumiu a presidência da Mesa. Igor Andrade parabenizou os componentes da 

Chapa 01, vencedora da eleição para a direção do Centro Comunitário Cipriano 

Santos, situado na Avenida Cipriano Santos, no Bairro de Canudos. A cessão da obra 

de macrodrenagem da bacia do Tucunduba ao governo estadual ocorreu no Centro 

Comunitário Dr. Cipriano Santos, lembrou. A obra inicialmente era de 

responsabilidade da PMB e sua primeira parte foi realizada por Edmilson Rodrigues. 

Na gestão de Duciomar Costa, não houve avanços, sendo então repassada ao governo 

estadual. A governadora Ana Júlia Carepa tentou levar adiante o empreendimento, mas 

pouco conseguiu fazer, recebendo tal encargo no final de seu mandato, historiou. Sob 

o governo de Simão Jatene, durante oito anos, a obra pouco progrediu, sendo retomada 

posteriormente pelo governador Hélder Barbalho. Este, ainda candidato, assinara um 

termo no Centro Comunitário Cipriano Santos comprometendo-se a priorizá-la ao 

assumir a gestão estadual, lembrou. A eleição para a direção do centro, realizada no 

domingo anterior, foi muito difícil, mas também muito bem organizada, sendo 

disputada por duas chapas. Contou ter apoiado a Chapa 01, vencedora com grande 

diferença de votos, assegurando que seus componentes estavam comprometidos em 

trazer de volta o centro comunitário à comunidade. Pretendiam fazer convênios com a 

Sesma para estabelecer postos de vacinação e realizar palestras, restabelecer a parceria 

com o Rotary Club, trazer de volta as aulas de reforço, capoeira e boxe e muitas outras 

ações, anunciou. A nova direção também teria o apoio do vereador Zeca Pirão, do 

deputado federal José Priante, do governador Hélder Barbalho e do prefeito Edmilson 

Rodrigues para levar de volta ao Centro Comunitário Cipriano Santos tudo que já 

houve no passado, enunciou. Relatou ter acompanhado a eleição durante todo o 

domingo, conversando com os moradores e ouvindo sugestões, e agradeceu a Deus 

pela vitória alcançada. Agora poderia desenvolver várias ações de seu mandato em 

parceira com o centro comunitário, declarou, anunciando que brevemente seria 

realizada uma ação social levando serviços de saúde, fornecendo documentação e 

levando também a defensoria pública à comunidade. Agradeceu a todos os moradores, 

a todos os trabalhadores voluntários, aos membros de sua equipe e aos componentes da 

Chapa 01 por fazerem desta eleição um evento vitorioso e respeitoso, pregando o 

respeito aos adversários, que também tinham o intuito de ajudar a coletividade. 

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

parabenizou a PMB por aumentar o valor e ampliar a entrega do tíquete alimentação 

aos servidores da Sesma. Caracterizou esta Casa como uma escola de formação 

política, onde se aprende a dialogar e a lidar com a divergência e a diversidade, 

observando que muitos de seus antigos membros atualmente compunham o parlamento 

estadual e a Câmara e o Senado Federal. O vereador Zeca Pirão, presidente deste 

parlamento e um de seus decanos, labutava havia trinta anos na atividade política e 
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merecia ser deputado estadual, ajuizou. Fez referência à entrega, neste dia, do prédio 

onde passaria a funcionar o Núcleo de Atendimento ao Cidadão – Naci, anexo à sede 

da CMB, qualificando-a como uma obra de excelência. Parabenizou Zeca Pirão pelo 

empreendimento, pois traria dignidade à população propiciando atendimento em saúde 

– com tratamento odontológico e consultas em várias especialidades médicas - e o 

fornecimento de documentação às pessoas. Pela liderança do PSOL, Gizelle Freitas 

referiu-se ao aumento do custo de vida com a majoração do preço dos combustíveis, 

dos itens da cesta básica, dos aluguéis e da tarifa de energia elétrica, atingindo 

principalmente a população mais pobre. Desde o início da atual gestão federal a 

situação, anteriormente já difícil, tornou-se muito pior, sentenciou. Os índices de 

violência contra a mulher também aumentaram significativamente, aditou, defendendo 

a adoção de políticas públicas para enfrentar tal conjuntura. Frisou tratar-se de um 

cenário nacional, não apenas local, sobrelevando ser essencial realizar atos contra o 

governo de Jair Bolsonaro. Notificou a realização, no próximo dia 09 de abril, de um 

ato nacional da campanha Fora Bolsonaro, salientando que a vida do povo piorou 

muito e não é aceitável naturalizar a fome. Convocou os vereadores, as pessoas que 

acompanhava a sessão através da internet e os funcionários desta Casa a construir um 

forte ato em Belém pelo Fora Bolsonaro para que voltássemos a sonhar e elaborar 

políticas públicas que tornassem a vida da população menos difícil. Pela liderança do 

bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino afirmou atuar politicamente não 

apenas em prol das pessoas que nele votaram, mas pela população de toda a cidade. 

Assim sendo, passou a apoiar o governador Hélder Barbalho ao ver o trabalho que ele 

desenvolvia em todos os municípios do Pará e, sobretudo, em nossa capital, 

testemunhou. Em todos os bairros de Belém havia investimento do estado, pois mesmo 

nas obras da PMB havia a participação do governo estadual, atentou. Em relação à 

macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, confessou ter ficado decepcionado com a 

gestão estadual anterior por não realizar a obra no trecho onde mora há 23 anos, apesar 

de dispor dos recursos para isso. Hélder Barbalho, porém, fará o trecho do Canal da 

Caraparu, não realizado no governo de Simão Jatene e, diante disso, não havia como 

não apoiá-lo, apontou. Falando depois pela liderança da Oposição, Josias Higino 

expressou sempre fazer críticas construtivas à gestão municipal, assinalando estar 

faltando medicamentos nas unidades municipais de saúde de nossa capital. Atribuiu o 

aumento no preço dos combustíveis à conjuntura mundial, isentando de 

responsabilidade quanto a isso o governo de Jair Bolsonaro. Pediu a união de todos os 

parlamentares pela cidade de Belém, desejando paz ao prefeito Edmilson Rodrigues no 

exercício de seu mandato para que pudesse propiciar à população uma saúde de 

qualidade, transporte público de qualidade e saneamento básico. Pediu a Deus que 

concedesse sabedoria a todos os secretários municipais, reconhecendo que a titular da 

Secretaria Municipal de Saneamento - Sesan, Ivanise Gasparim, não podia resolver 

todos os problemas que cabiam àquela secretaria de forma imediata. Não havendo 

mais vereadores inscritos para usar da palavra, a presidente perguntou se alguma 

liderança partidária gostaria de se pronunciar. Subiu então à tribuna o vereador Miguel 

Rodrigues e comentou sobre a sessão especial de sua proposição, realizada no dia 

anterior, alusiva ao Dia de Conscientização do Autismo. Agradeceu ao vereador 

Amaury da APPD a importante colaboração na sessão, destacando o trabalho que ele 

desenvolvia junto às famílias dos portadores desse transtorno. Participaram da sessão 

representantes de quatro órgãos do estado, mas nenhum representante da PMB 

compareceu, lamentou, apesar de convites terem sido enviados ao prefeito e ao 

secretário municipal de Saúde. Em aparte, pronunciaram-se a vereadora Lívia Duarte e 

o vereador Amaury da APPD. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente 

Enfermeira Nazaré Lima 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. Assumiu então a presidência da Mesa o 

vereador Augusto Santos. Foi feita depois a leitura do requerimento da vereadora 

Gizelle Freitas solicitando a realização de uma sessão especial para tratar do tema 

“Fome, altas dos preços dos alimentos e carestia das famílias em Belém”, em data e 

horário a definir. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Justificou seu voto a vereadora Gizelle Freitas. Fez-se em seguida a leitura do 

requerimento da vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando a realização de uma 

sessão especial alusiva ao Dia do Assistente Social, comemorado em 15 de maio, a ser 

realizada em 16/05/2022. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Passou-se posteriormente à leitura do requerimento do vereador Miguel 

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

Liberal, edição do dia 05/04/2022, intitulada “Trabalho, haja paciência. Trânsito, haja 

paciência”. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais requerimentos 

inscritos, o presidente Augusto Santos encerrou a Primeira Parte da Ordem do Dia. 

Iniciada a Segunda Parte da Ordem do Dia, entrou em discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, o projeto de lei que “Dispõe sobre o direito à amamentação 

sem constrangimento, proibição, repressão e preconceito em todos os 

estabelecimentos, públicos ou privados, abertos ao público ou de uso coletivo no 

município de Belém”, constante no Processo nº 1376/2020, de autoria da vereadora 

Blenda Quaresma. Esta pediu Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto 

fossem votados em bloco, de forma nominal. Posta em votação, esta solicitação foi 

aprovada pela plenária. Na discussão, não houve oradores. Foi feita em seguida a 

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

unanimidade, em bloco, com vinte e seis votos favoráveis. O presidente declarou então 

aprovado o projeto de lei que “Dispõe sobre o direito à amamentação sem 

constrangimento, proibição, repressão e preconceito em todos os estabelecimentos, 

públicos ou privados, abertos ao público ou de uso coletivo no município de Belém”, 

constante no Processo nº 1376/2020. Justificaram seus votos as vereadoras Blenda 

Quaresma e Lívia Duarte, o vereador Pablo Farah e as vereadoras Enfermeira Nazaré 

Lima e Pastora Salete. O presidente informou depois sobre Questão de Ordem do 

vereador Zeca Pirão solicitando mudança na ordem da pauta de modo que o projeto 

constante no Processo 362/2022, de sua autoria, 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 então em discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, o projeto de lei que “Permite o trânsito de táxis nos corredores 

viários do BRT e dá outras providências”, constante no Processo nº 362/2022, de 

autoria do vereador Zeca Pirão. Na discussão, manifestaram-se os vereadores 

Fernando Carneiro (com aparte do vereador Zeca Pirão) e Miguel Rodrigues. Em 

seguida, o vereador Mauro Freitas pediu Questão de Ordem solicitando que os artigos 

do projeto fossem votados de forma simbólica. Posta em votação, esta solicitação foi 

aprovada pela plenária. Fez-se posteriormente a leitura do projeto, assumindo a 

presidência da Mesa, neste ínterim, o vereador Bieco. Postos depois em votação, os 

artigos do projeto foram aprovados por maioria, em bloco, de forma simbólica, 

registrando-se as abstenções dos vereadores da bancada do PSOL. O presidente 

declarou então aprovado o projeto de lei que “Permite o trânsito de táxis nos 

corredores viários do BRT e dá outras providências”, constante no Processo nº 

362/2022. Justificou seu voto o vereador Pablo Farah. A seguir, o presidente Bieco 

encerrou a sessão, às dez horas e cinquenta e quatro minutos. Estavam licenciados os 

vereadores Moa Moraes e Altair Brandão. Justificaram suas ausências os vereadores 

Bia Caminha, Goleiro Vinícius e John Wayne. Estiveram presentes os vereadores: 

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

– Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Renan Normando, Roni 

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

pelo MDB; Augusto Santos e Juá Belém, pelo Republicanos; Enfermeira Nazaré Lima, 

Gizelle Freitas, Lívia Duarte e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Bieco, pelo PL; Fábio 

Souza, pelo PSB; Mauro Freitas, pelo PSDB; Amaury da APPD, pelo PT; Allan 

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

PTB; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Pablo Farah, sem partido. 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 05 de abril de 2022.    

   

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

Presidente 

    AMAURY da APPD   

1º Secretário 

              GLEISSON SILVA 

     2º Secretário 
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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No sexto dia do mês de abril 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 Amaury 

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

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

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Roni Gás tratou do 

transporte público em nossa capital, ressaltando o sofrimento das pessoas com o 

péssimo serviço prestado pelas empresas, esperando os coletivos por muito tempo em 

abrigos inadequados, quando existem, ou expostas ao sol e à chuva. O prefeito 

Edmilson Rodrigues disse ter definido o valor de quatro reais para a passagem de 

ônibus pensando nas dificuldades econômicas da população, referiu. Considerou, 

porém, quatro reais um valor muito alto em face da qualidade do serviço. Discordou 

do pagamento de subsídio às empresas de ônibus, afirmando que o dinheiro do 

contribuinte não deve ser usado dessa forma e que toda atividade empresarial envolve 

riscos. O ramo de transporte público é muito lucrativo, opinou, expressando a certeza 

de haver várias empresas do setor esperando uma oportunidade para atuar em Belém, 

aguardando ansiosamente a licitação do sistema de transporte de nossa cidade. O 

subsídio à gratuidade concedida aos idosos e da meia passagem aos estudantes pode 

ser feito a partir de um estudo dos custos envolvidos, acedeu. As empresas de ônibus 

atuantes em nossa capital lucraram muito durante anos, mas atualmente, em uma época 

de crise, querem auxílio da Prefeitura Municipal de Belém – PMB, apontou, julgando 

isso incorreto porque os empresários não souberam administrar os lucros obtidos 

anteriormente. Os recursos públicos devem ser investidos em prol da população e não 

no custeio da atividade empresarial, definiu. As unidades básicas de saúde de Belém 

não dispunham de médicos e as mulheres não conseguiam fazer o exame preventivo de 

câncer do colo uterino, inteirou, e o dinheiro do contribuinte deve ser investido no 

atendimento a necessidades como essas, indicou. Pablo Farah considerou positiva a 

aprovação por esta Casa, na sessão anterior, do projeto de lei de autoria do vereador 

Zeca Pirão permitindo e circulação de táxis com passageiros na pista do BRT, 

afirmando que isso traria maior fluidez ao trânsito em nossa cidade. Defendeu a 

liberação em alguns horários das faixas exclusivas para ônibus, contando ter 

encaminhado à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob 

um pedido de estudo sobre a diminuição do tempo de exclusividade dessas faixas. 

Atualmente, de seis às vinte e duas horas, somente ônibus podem circular por elas e 

muitas vezes ficavam desocupadas enquanto nas outras faixas havia grande número de 

veículos, comentou. Sugeriu que os táxis com passageiros também pudessem usar as 

faixas reservadas aos ônibus. Os motoristas ficavam sempre sobressaltados em nossa 

cidade devido ao risco de multa, pois em vias com velocidade máxima de 80 km/h, 

segundo a sinalização, havia radares estabelecendo o limite de 60 km/h e em vias com 

velocidade máxima de 60 km/h, de acordo com a sinalização, havia radares limitando a 

velocidade máxima em 40 km/h, reportou. Desse modo, continuou, os motoristas eram 

multados apesar de seguirem as indicações estabelecidas. O bilhete único para o 

sistema de transporte, já aprovado neste parlamento, deve ser efetivado, assim como os 

ônibus dotados de ar condicionado, uma vez que a atividade das empresas 

transportadoras seria subsidiada, cogitou. O transporte clandestino somente existe 

porque o serviço oferecido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 

de Belém – Setransbel é deficiente, supôs. Os empresários estavam reduzindo o 

número de ônibus em circulação e extinguindo algumas linhas, denunciou. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Roni Gás. Gizelle Freitas aludiu à sessão especial realizada 

no dia anterior, neste Salão Plenário, da qual foi proponente, para discutir a legislação 

federal estabelecendo a cota de gênero nas eleições e os direitos políticos das 

mulheres. A fraude nas cotas de gênero tornara-se, infelizmente uma prática 

corriqueira nos processos eleitorais, lamentou. Fez referência à aprovação recente, na 

Câmara Federal, de uma emenda constitucional anistiando os partidos políticos que 

não cumpriram a cota de gênero e não repassaram 5% do fundo partidário às 
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candidatas. A aprovação dessa emenda faz parte de uma ofensiva contra candidaturas 

feministas, afirmou. Se as mulheres não lutarem pela pauta das mulheres, ninguém 

mais o fará, assegurou, do mesmo modo, prosseguiu, se as pessoas negras não lutarem 

pela pauta das pessoas negras, ninguém mais o fará. Travavam uma luta ampla pelo 

direito das mulheres de ocupar os espaços de poder, queriam participar da elaboração 

das políticas públicas e não apenas as receber, enunciou. A maior parte do eleitorado 

brasileiro é composta por mulheres, segundo dados do site do Tribunal Superior 

Eleitoral – TSE, mas menos de 20% dos espaços nos parlamentos são ocupados por 

mulheres, contrastou. Saudou os servidores da Secretaria Municipal de Educação - 

Semec presentes à sessão, observando haver várias categorias de servidores públicos e 

de trabalhadores do setor privado em greve no país. Solidarizou-se a esses 

profissionais argumentando que a greve somente ocorria quando se fazia necessária, 

visando reajuste salarial ou melhores condições de trabalho. Encerrado o Horário do 

Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pablo Farah solidarizou-se também à 

luta dos servidores municipais, dando-lhes as boas-vindas à CMB, a Casa do Povo. 

Externou ficar triste pelo veto integral do presidente Jair Bolsonaro à Lei Paulo 

Gustavo (Projeto de Lei Complementar nº 73/2021), que previa destinação de recursos 

à área da cultura, muito atingida pela pandemia. Manifestou a esperança de que o 

Congresso Nacional derrubasse o veto e a lei entrasse em vigor. Pela liderança do 

bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino especulou que o Brasil é o país onde 

mais leis são criadas, mas também é o país onde elas são menos obedecidas. 

Comparou o problema do transporte público em Belém a uma doença incurável. 

Quando trabalhava como cobrador de ônibus, recordou, as empresas obtinham lucros e 

mais lucros, mas os empresários sempre diziam aos funcionários que estavam no 

vermelho. Viajavam frequentemente durante o ano a Portugal, mas não dispunham de 

recursos para pagar os funcionários. O prefeito tinha então que sentar à mesa com eles 

para negociar, porque se não o fizesse os empresários boicotariam o transporte urbano 

de Belém. Atualmente, postulou, vivemos a mesma situação, com ônibus sucateados, 

paradas sem abrigo ou com abrigos em situação precária, mas vem o aumento do preço 

da passagem e a PMB ainda deve subsidiar o transporte público. Julgou isso 

inaceitável, opinando que o serviço deve ser de boa qualidade e o prefeito deve sim 

sentar à mesa com os empresários, mas para perguntar-lhes o que tinham a oferecer à 

população de Belém. Falando posteriormente pela liderança da Oposição, Josias 

Higino declarou ter sido discriminado quando produzia o evento Louvor Belém, que 

chegara a reunir dez mil pessoas no Entroncamento, trazendo bandas e cantores de 

outras regiões do país. Os ganhos obtidos com o evento destinavam-se a auxiliar os 

necessitados, os mais carentes e bancar projetos sociais, atestou. Citou, porém, o 

exemplo de uma cantora que recebe verbas do Ministério da Cultura, faz eventos para 

muitas pessoas, já tendo o show pago, e fica com todo o lucro, não trazendo benefícios 

ao povo. Expressou ser contrário a esse tipo de financiamento, mas favorável ao 

incentivo a atividades culturais como o Boi Bumbá, as quadrilhas juninas e o carnaval. 

Finalizou seu pronunciamento hipotecando também apoio à luta dos funcionários 

municipais. Assumiu em seguida a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima. Pela liderança do PT, Amaury da APPD solidarizou-se à causa dos 

funcionários públicos municipais, desejando-lhes êxito em suas reivindicações. Em 

relação ao transporte público de Belém, assinalou que, quando pleiteiam um aumento 

no preço da passagem, os empresários sempre recorrem à justificativa de que precisam 

melhorar a frota, pois os ônibus estão sucateados, mas em nenhum momento a frota 

em circulação na cidade apresentou boas condições de trafegabilidade, sem colocar em 

risco a vida das pessoas. Mencionou a lei de autoria do vereador Fernando Carneiro, 

aprovada nesta casa e já sancionada, determinando que, a partir das vinte e duas horas, 

os ônibus parassem em qualquer ponto do trajeto para que mulheres, idosos e pessoas 

com deficiência pudessem descer em locais mais seguros. Essa lei tem mais de dois 

anos, mas ainda não foi colocada em prática porque existe um lobby muito forte dos 

empresários de ônibus que impede a adoção de qualquer melhoria ou mudança 

humanitária no serviço de transporte, testificou. Na gestão do prefeito Duciomar 

Costa, lembrou, os empresários foram beneficiados com a anistia de quase noventa 

milhões de reais para que melhorassem a qualidade do transporte público, mas nada 

mudou. Os rodoviários devem ter boas condições de trabalho e a população deve ter 

um transporte digno, sem passar por tantos constrangimentos como ocorre 

cotidianamente em nossa capital, referiu. Durante este pronunciamento, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Bieco. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro 

saudou os servidores da Semec presentes à sessão, cientificando sempre atuar em 

defesa dos servidores e servidoras do município de Belém. Registrou ter apresentado e 

incluído no Plano Plurianual 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2022 uma emenda garantindo o realinhamento do salário-base pago pela 

PMB ao funcionalismo ao salário mínimo nacional, sendo ela assinada por todos os 

vereadores e vereadoras desta Casa e aprovada por unanimidade. Exteriorizou partilhar 

da ideia de que a educação não é feita apenas pelos docentes, mas sim por todos os 

trabalhadores da escola, incluindo as pessoas que atuam na segurança, na elaboração 

da merenda escolar, na limpeza da escola e no setor administrativo. Por esse motivo, 

retomou, temos o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública 

do Pará – Sintepp e não um sindicato apenas dos professores. Dirigindo-se aos 

servidores, reconheceu que todas as suas reivindicações eram justas. Entretanto, 

alertou, muitas das pessoas que agora declarariam apoiá-los, à época do governo de 

Zenaldo Coutinho votaram pela extinção de cargos em Belém e jamais se levantaram 

pela reposição salarial dos servidores municipais. Memorou ter lutado durante oito 

anos contra o desmonte do serviço público promovido pela gestão de Zenaldo 

Coutinho, batendo-se contra a extinção dos cargos no município de Belém e pela 

valorização do funcionalismo. Lutou muito para derrotar a gestão municipal anterior e 

eleger Edmilson Rodrigues prefeito de nossa capital, anunciou, exprimindo que o atual 

governo é o seu governo, pois representa os interesses da classe trabalhadora. 

Entretanto, esclareceu, isso não impediria que em alguns momentos atuasse para forçar 

o governo a abrir negociação com os servidores, agindo no interesse destes. A forma 

de lutar por seus direitos é uma escolha da categoria, não cabendo a ninguém de fora 

dizer como devem ou não devem agir, ponderou. Por outro lado, refletiu, não se pode 

criminalizar a luta por direitos e não se deve permitir nenhum tipo de assédio aos 

trabalhadores em relação ao embate que travavam pelo atendimento às suas 

reivindicações. A gestão municipal estava aberta à negociação, presumiu, externando 

confiar que o diálogo seria estabelecido. Sugeriu a formação de uma comissão de 

servidores para conversar com os vereadores, que fariam a mediação entre eles e a 

PMB. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues, falando em 

nome dos vereadores do bloco, declarou apoio às reivindicações dos servidores da 

Semec. Pediu às lideranças do Governo na Casa que encaminhassem a negociação 

entre esses trabalhadores e a PMB. O vereador Igor Andrade pediu depois Questão de 

Ordem solicitando que um grupo de vereadores recebesse uma comissão dos 

servidores da Semec na Sala VIP, anexa ao Salão Plenário, para dialogar e encontrar, 

junto à PMB, a melhor forma de atender às demandas da categoria. 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. 

Em seguida, o presidente Bieco, atendendo à Questão de Ordem do vereador Igor 

Andrade, suspendeu a sessão para que os vereadores recebessem uma comissão de 

cinco funcionários da Semec. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem 

do Dia e o presidente encerrou a sessão, às dez horas e quatro minutos. Estavam 

licenciados os vereadores Altair Brandão, Matheus Cavalcante e Moa Moraes. 

Justificaram suas ausências os vereadores Blenda Quaresma, Fábio Souza, Goleiro 

Vinícius, Juá Belém, Lívia Duarte e Zeca Pirão. Estiveram presentes os vereadores: 

Pastora Salete e Josias Higino, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Miguel 

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

Pros; John Wayne, pelo MDB; Enfermeira Nazaré Lima, Gizelle Freitas e Fernando 

Carneiro, pelo PSOL; Bieco, pelo PL; 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; Pablo 

Farah, sem partido. 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 06 de abril de 2022.      
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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No décimo segundo dia do mês de abril 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 Josias Higino. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

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

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

assumindo então a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Josias 

Higino parabenizou o Grupo Liberal por democraticamente entrevistar todos os pré-

candidatos à Presidência da República. Relatou ter acompanhado a entrevista feita, no 

dia anterior, com o presidente Jair Bolsonaro, que teve grande audiência, tornando-se 

uma notícia nacional. Expressou seu respeito ao Grupo Liberal que, havia décadas, 

fazia jornalismo com eficiência. Falando depois sobre a pandemia, avaliou que o 

governo federal cumpria seu dever, fornecendo as vacinas e fazendo investimentos em 

saúde nos estados e municípios. O governo estadual também fazia a sua parte, 

distribuindo os imunizantes com eficiência a todos os municípios de Pará. Parabenizou 

depois a Secretaria Municipal de Saúde – Sesma por fazer a distribuição da vacina a 

todos os bairros e ilhas de nossa cidade. Atentou que Belém era a única capital do país 

onde ainda era obrigatório o uso de máscara em lugares abertos. O governo federal 

desobrigara a utilização de máscara em lugares abertos, o governo estadual tornara 

opcional seu uso nessas condições e a Defensoria Pública do Estado - DPE 

recomendara a Belém que desobrigasse o uso do equipamento em áreas abertas, 

referiu. Aconselhou a Sesma a revisar essa obrigatoriedade, avaliando que vivíamos 

uma situação tranquila e estávamos saindo da pandemia. A este respeito, o prefeito 

Edmilson Rodrigues pedira que deixassem a Prefeitura Municipal de Belém – PMB 

trabalhar, rebatendo a DPE, em matéria publicada recentemente no jornal O Liberal, 

citou. Findo o seu pronunciamento, o vereador Josias Higino reassumiu a presidência 

da Mesa. Enfermeira Nazaré Lima noticiou a greve dos rodoviários da empresa São 

Luiz, que faz as linhas Canudos – Praça Amazonas e Canudos – Presidente Vargas, 

iniciada neste dia. A paralisação do transporte público traz prejuízos à sociedade em 

geral, salientou, e pelo menos 30% dos ônibus devem continuar circulando. Os 

funcionários alegavam não receber salário desde dezembro e reclamavam das 

condições de trabalho, completou. Denunciou depois a falta de insulina nas unidades 

de saúde do país, responsabilidade do governo federal, e a compra de milhares de 

comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas do Brasil. Comemorou a manutenção de 

dezesseis agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT no Pará, que 

estavam sob a ameaça de fechamento. Sobrelevou a importância da ECT, 

constantemente ameaçada de privatização, destacando que, diferentemente das 

empresas privadas, ela chegava aos rincões mais remotos do país. A manutenção da 

obrigatoriedade do uso das máscaras em locais abertos em Belém, não é um pecado, 

pois não se peca pelo excesso de cuidado, opinou. Elas são usadas diuturnamente no 

Japão, observou, uma vez que oferecem proteção não apenas contra a Covid-19, mas 

também contra outras infecções respiratórias. Aludiu em seguida à reconstituição da 

morte da jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macedo, que seria realizada neste dia. 

Seu falecimento parecia ser inicialmente um simples caso de afogamento, mas 

adquiriu outros contornos porque algumas pessoas calaram-se e outras omitiram 

informações ou mentiram em seus depoimentos durante a investigação, comentou. 

Pediu a apuração rigorosa dos fatos para que a verdade viesse à tona. Fez referência 

posteriormente à grande majoração no preço do açaí em nossa cidade, exagerado 

mesmo considerando que estávamos na entressafra do produto. Havia muitas 

plantações de açaizeiros e muitas pessoas nelas investindo, mas a maioria da produção 

saía do estado, apontou, defendendo que se reservasse parte do açaí para o consumo da 

população local. Comunicou ter elaborado dois projetos de lei visando garantir a 

presença do açaí nas refeições dos belenenses. Após seu pronunciamento, a vereadora 
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Enfermeira Nazaré Lima reassumiu a presidência da Mesa. Roni Gás assinalou não ter 

ainda se esgotado o prazo de dois meses, estabelecido pelo prefeito Edmilson 

Rodrigues, para a realização da licitação do sistema de transporte público de Belém. 

As empresas de ônibus pediam subsídio ao poder público, mas não se dispunham a 

melhorar o serviço, a agir em prol da população, estabeleceu. A situação piorava a 

cada dia, pois os coletivos eram velhos e sujos e circulavam em número reduzido, 

fazendo as pessoas esperarem por horas nas paradas, constatou. Se a atividade não 

fosse rentável, não haveria tantas vans fazendo o transporte clandestino de passageiros 

em nossa cidade, refletiu, salientando que não recebiam apoio do governo, não 

dispunham de subsídios, mas atuavam e havia vans novas e equipadas com ar 

condicionado. O transporte público não deve ser subsidiado, opinou, e os empresários 

devem se comprometer a prestar um serviço de boa qualidade para obter a concessão. 

A passagem de ônibus em Fortaleza e São Luís custa R$3,90, mais barato que em 

Belém, e os veículos são novos e têm ar condicionado, comparou. As verbas públicas 

devem ser destinadas à educação, saúde e infraestrutura, não devem bancar a atividade 

dos empresários de ônibus, reiterou, lembrando que a alíquota do Imposto Sobre 

Serviços – ISS dessas empresas já fora reduzida de 5% para 3%. Assegurou que não 

deixaria de tratar desse tema porque via as dificuldades enfrentadas cotidianamente 

pela população. Alertou depois para a falta de medicamentos e médicos nas unidades 

municipais de saúde e a existência de contratos inadequados assinados pela PMB. 

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

do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Fabrício Gama parabenizou os vereadores por 

participarem da audiência pública no dia anterior, discutindo, entre outros pontos, a 

apropriação da área do Aeroclube do Pará pelo poder público. O projeto apresentado 

pelo governador Hélder Barbalho visa transformar o espaço no Parque da Cidade, para 

prática de esportes, atividades culturais, gastronomia e lazer, servindo também para a 

geração de emprego e renda, explicou. O estado já fez a contrapartida, depositando 25 

milhões de reais para a Infraero, destinados à construção de um novo Aeroclube, 

aditou. Parabenizou o vereador Zeca Pirão pelo bom desempenho na presidência da 

CMB, pedindo a Deus que o iluminasse e desejando-lhe sucesso na disputa eleitoral 

vindoura, quando concorreria a uma vaga no parlamento estadual. Pela liderança da 

Oposição, Matheus Cavalcante comentou que Belém é a única capital do país onde o 

uso de máscara ainda é obrigatório em áreas públicas abertas, considerando isso um 

desrespeito aos direitos individuais. Avaliou estar ocorrendo a precarização do sistema 

municipal de saúde, havendo atraso no pagamento do salário dos médicos e falta de 

medicamentos básicos nas unidades municipais de saúde. Neste dia, os servidores do 

HPSM Mário Pinotti e de Unidades de Pronto Atendimento – UPA entrariam em greve 

protestando contra a precarização da saúde, notificou. Belém sempre sofreu com a 

falta de saneamento básico e as sucessivas gestões municipais não obtiveram êxito em 

minorar o problema, externou. Atualmente grande parte da cidade continuava a ser 

atingida por alagamentos, mesmo áreas que anteriormente não inundavam, informou. 

O projeto do Plano Plurianual 2022-2025 (PPA 2022-2025) enviado pela PMB a esta 

Casa previa investimentos em saneamento básico somente até o Bairro do Souza, mas 

pretendia cria a TV Municipal, investindo muito dinheiro em algo não prioritário, 

indicou. Considerou positiva a aprovação do novo Marco do Saneamento no 

Congresso Nacional por prever parceria privadas no saneamento básico, postulando 

que isso permitiria resolver os problemas de nossa cidade neste quesito. Durante este 

pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o vereador Bieco. Pablo Farah 

reportou ter estado no dia anterior com o prefeito Edmilson Rodrigues na assinatura da 

ordem de serviço para o início das obras na Avenida Senador Lemos. Parabenizou a 

PMB pelo empreendimento que daria maior fluidez ao trânsito, interligando o centro 

de Belém a bairros mais distantes e periféricos, passando por Umarizal, Reduto, 

Sacramenta, Telégrafo e Barreiro, criando uma nova avenida, totalmente reestruturada, 

dotada de ciclovia e ciclofaixa. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Igor 

Andrade e Matheus Cavalcante. Pelo Avante, Zeca do Barreiro agradeceu a Deus por 

ter retornado a esta Casa, retomando seu mandato, agradecendo também pelos 5788 

votos que obtivera. A democracia no Brasil existe e a justiça foi feita, julgou, pois, o 

mais votado estava de volta. Agradeceu aos vereadores que o apoiaram, agradecendo 

também à sua família, aos amigos, aos seus assessores e advogados, à deputada 

estadual Cilene Couto, à deputada federal Elcione Barbalho e ao governador Hélder 

Barbalho o apoio recebido. Agradeceu particularmente ao vereador Miguel Rodrigues 

o apoio manifestado nas redes sociais, apesar de morarem na mesma região e serem 

eventuais concorrentes na disputa eleitoral. No sábado anterior, relatou, fizeram uma 

reunião no Bairro do Barreiro com a participação de 1317 pessoas, apesar da intensa 

chuva e do alagamento da Passagem Mirandinha, comemorando seu retorno a este 

parlamento. Voltou a esta Casa para continuar lutando pelos mais humildes, asseverou, 

afirmando que a cassação de seu mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará – 

TRE/PA fora uma decisão inédita no Brasil. Reconheceu que a bancada Mulheres 

Amazônidas, que o substituíra na CMB, em nenhum momento tripudiou sobre seu 

afastamento, externando que também não agiria assim ao reassumir o mandato. 

Mesmo afastado desta Casa, continuou trabalhando e, no sábado anterior, inaugurara o 

Instituto Ampliar para trabalhar com pessoas idosas no Bairro do Barreiro, havendo 

planos de em breve atuar também em Outeiro, referiu. Pela liderança do bloco PP – 

Podemos – Pros, Miguel Rodrigues aludiu à audiência pública realizada na CMB no 

dia anterior para debater a liberação da orla de Belém para empreendimentos como 

atacadões e shoppings, ressaltando a importância de criar emprego e renda para a 

população de nossa cidade neste período pós-pandemia. Disse estar muito feliz pelo 

crescimento gerado com a ação do governo estadual, que atuava em todas as áreas, 

esforçando-se por atender todos os 144 municípios paraenses. Belém recebia atenção 

especial do governador Hélder Barbalho, afirmou, e a construção do Parque da Cidade 

geraria de imediato emprego e renda no setor da construção civil, sendo 

posteriormente criados novos postos de trabalho em restaurantes, lanchonetes e outros 

serviços ali instalados.  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. Foi feita então a leitura da matéria constante em pauta nesta parte da 

sessão e o vereador Fabrício Gama pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da 

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

foi aprovada pela plenária. Em seguida, fez-se a leitura e votação do requerimento do 

vereador Émerson Sampaio solicitando um dia de licença parlamentar, em 12/04/2022, 

sendo este aprovado por unanimidade. Passou-se posteriormente à leitura e votação do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando oito dias de licença parlamentar, 

no período de 12 a 19 de abril de 2022, sendo este aprovado por unanimidade. 

Procedeu-se a seguir à leitura do requerimento do vereador Josias Higino solicitando a 

realização de uma sessão especial, em data a combinar, em homenagem aos 30 anos do 

programa Camisa 13. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Justificou seu voto o vereador Josias Higino. Foi feita depois a leitura do 

requerimento do vereador Allan Pombo solicitando a realização de uma sessão 

especial para discutir o projeto e a viabilidade do anel viário de Belém através da ponte 

Belém – Mosqueiro. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Justificou seu voto o vereador Allan Pombo. Fez-se em seguida a leitura do 

requerimento do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de uma sessão 

especial para tratar do Dia do Pedagogo, em data a combinar. Fez o encaminhamento o 

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

unanimidade. Passou-se a seguir à leitura do requerimento do vereador Fernando 

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

Diário do Pará, edição do dia 05/04/2021, página A-9, intitulada “Eduardo Bolsonaro é 

acionado no Conselho de Ética por ataques a Míriam Leitão”. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro e Josias Higino. Posto em votação, 

o requerimento foi aprovado por unanimidade. Encerrada a Primeira Parte da Ordem 

do Dia, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. A vereadora Blenda Quaresma 

pediu o adiamento da discussão do projeto de lei de sua autoria, constante no Processo 

nº 2083/2021, que estava em pauta. O presidente Bieco comunicou depois à plenária 

que o governador Hélder Barbalho viria a esta Casa no dia seguinte, às nove horas, 

para participar da inauguração do novo prédio do Núcleo de Apoio ao Cidadão – Naci, 

anexo à sede da CMB. O vereador Josias Higino pediu em seguida Questão de Ordem 

solicitando que o projeto de lei constante no Processo nº 442/2022, de sua autoria, 

passasse da pauta da Primeira Parte para a pauta da Segunda Parte da Ordem do Dia e 

entrasse em discussão, sendo seus artigos votados em bloco, de forma simbólica. Posta 

em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Entrou então em discussão 

única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que “Cria o Diploma Cultura 

Evangélica Maestro Filinésio Soares”, constante no Processo nº 442/2022, de autoria 

do vereador Josias Higino. Na discussão, não houve oradores. Foi feita a seguir a 

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

unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente declarou então aprovado o 

projeto que “Cria o Diploma Cultura Evangélica Maestro Filinésio Soares”, constante 

no Processo nº 442/2022. Justificaram seus votos os vereadores Josias Higino e Miguel 

Rodrigues. Em seguida, o vereador Roni Gás pediu Questão de Ordem solicitando 

mudança na ordem da pauta de modo que o projeto constante no Processo nº 056/2022 

e o projeto constante no Processo nº 057/2022 pudessem entrar em discussão, sendo 

seus artigos votados em bloco. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela 

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

interstício, o projeto de lei que “Reconhece como de Utilidade Pública para o 

município de Belém o Instituto Eu Amo Eu Cuido – IEAEC”, constante no Processo nº 

056/2022, e o projeto de lei que “Reconhece como de Utilidade Pública para o 

município de Belém a Associação Cultural e Assistencial Amigos do Tenoné - 

ACAAT”, constante no Processo nº 057/2022, ambos de autoria do vereador Roni Gás. 

Na discussão, não houve oradores. Fez-se depois a leitura dos projetos. Postos em 

votação, os artigos dos projetos foram aprovados por unanimidade, com vinte e cinco 

votos favoráveis. O presidente Bieco declarou então aprovados o projeto de lei que 

“Reconhece como de Utilidade Pública para o município de Belém o Instituto Eu Amo 

Eu Cuido – IEAEC”, constante no Processo nº 056/2022, e o projeto de lei que 

“Reconhece como de Utilidade Pública para o município de Belém a Associação 

Cultural e Assistencial Amigos do Tenoné - ACAAT”, constante no Processo nº 

057/2022. Em seguida, o presidente encerrou a sessão, às dez horas e quarenta e cinco 

minutos. Estavam licenciados os vereadores Émerson Sampaio e Mauro Freitas 

Justificaram suas ausências os vereadores Augusto Santos, Juá Belém, João Coelho e 

Pastora Salete. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus 

Cavalcante e Josias Higino, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Miguel 

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

Pros; Blenda Quaresma, Neném Albuquerque, John Wayne e Zeca Pirão, pelo MDB; 

Goleiro Vinícius, pelo Republicanos; Enfermeira Nazaré Lima, Lívia Duarte e 

Fernando Carneiro, pelo PSOL; Bieco, pelo PL; Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo 

PSB; Moa Moraes, pelo PSDB; Amaury da APPD e Bia Caminha, pelo PT; Altair 

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

pelo PSD; Lulu das Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Zeca 

do Barreiro, pelo Avante; Pablo Farah, sem partido. 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 12 de abril de 2022.      

 

    BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo terceiro dia do mês de abril 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 Josias Higino. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

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

sessão. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. 
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Fabrício Gama expressou ser este um dia muito feliz para a CMB, uma data ímpar, 

pois o governador Hélder Barbalho viria inaugurar o prédio do Núcleo de Apoio ao 

Cidadão – Naci, anexo à sede deste Poder. Anunciou que também funcionaria em uma 

sala no Naci o programa do governo estadual Territórios pela Paz – TerPaz, através de 

um convênio estabelecido com a CMB. O governador tem sido um grande parceiro 

desta Casa, apoiando os vereadores, afirmou, e deve ser recebido com festa e aplausos 

neste parlamento. Além de inaugurar o novo prédio do Naci, Hélder Barbalho 

almoçaria com os vereadores e discutiria os rumos da próxima eleição e os rumos de 

nossa cidade. O governo estadual tem sido muito presente em Belém, ajudando muito 

a gestão municipal com obras, projetos e apoiando os programas sociais da Prefeitura 

Municipal de Belém – PMB, indicou. O presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, tem 

se constituído como um baluarte deste parlamento, avaliou, conduzindo bem os 

trabalhos legislativos e fazendo obras de recuperação dos gabinetes e de outros 

espaços em sua sede, além de entregar o prédio do Naci. Sugeriu em seguida que os 

vereadores intercedessem junto ao prefeito Edmilson Rodrigues pedindo o fim da 

obrigatoriedade do uso de máscaras. A grande maioria da população estava imunizada 

e muitas pessoas não tinham dinheiro para comprar máscaras, argumentou. Pediu 

depois aos demais parlamentares que subscrevessem uma solicitação de audiência 

pública para discutir o problema da utilização de crianças em atividade de mendicância 

nas calçadas e ruas da cidade, com a presença de representantes do Conselho Tutelar, 

da Guarda Municipal de Belém – GMB, do Ministério Público do Estado do Pará – 

MPPA, da Polícia Civil do Estado Pará – PCPA e da Polícia Militar do Estado do Pará 

– PMPA. As crianças ficavam sujeitas à chuva e ao sol, descreveu, relatando ter se 

assustado ao ver uma mulher com uma criança, que tinha as duas pernas engessadas, 

sob um temporal. Na ocasião, continuou, desceu de seu carro, comprou um guarda-

chuva e ligou para a polícia denunciando a situação, julgando absurdo colocar em risco 

as crianças, expondo-as às intempéries no meio do fluxo de carros. Fernando Carneiro 

reportou-se ao projeto que seria discutido e votado neste dia permitindo a realização de 

empreendimentos como atacadões e afins na orla de Belém. Contou ter participado da 

audiência pública que debatera o tema anteriormente, deixando claro seu 

posicionamento: apoiava a iniciativa do governo estadual de criar o Parque da Cidade 

na área onde funcionava o Aeroclube de Belém, mas opunha-se à abertura da orla para 

empreendimentos como os atacadões. Criara-se uma falsa polêmica estabelecendo que 

não ser favorável à ocupação da orla significava opor-se à geração de empregos, 

apontou. Ressaltou não ser contrário aos atacadões, pois também era cliente deles, mas 

deveriam ser construídos em outros locais. A cidade deveria manter áreas de proteção 

ambiental sob pena de, não o fazendo, sofrer consequências negativas. Alguns 

argumentavam que se deveria priorizar a geração de empregos e depois cuidar do meio 

ambiente, comentou, mas se viam em todo o mundo os danos decorrentes de pensar a 

vida humana separada da natureza, arguiu. Referiu-se depois à discussão, surgida na 

sessão anterior, sobre a atuação da PMB, fazendo um breve levantamento do trabalho 

desenvolvido pela gestão municipal desde 2021: 15 mil famílias incluídas no programa 

de renda cidadã Bora Belém; cursos de profissionalização para as mulheres das 

famílias beneficiárias do programa; crédito solidário para pequenos empreendedores 

com juros de 0,01% através do Banco do Povo; entrega de mais de seis mil títulos 

definitivos de propriedade; 83 escolas estavam sendo reformadas e sete haviam sido 

entregues; Belém é atualmente uma das capitais com maiores índices de vacinação 

contra a Covid-19; há uma unidade de saúde fluvial atendendo a população das ilhas 

de nosso município; a obra de macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova foi retomada, 

mantendo-se o contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; há 

financiamento aprovado para a macrodrenagem da Bacia do Mata Fome e a obra vai 

ser realizada; 953 ruas da cidade estavam sendo recuperadas e asfaltadas; 65 canais da 

cidade foram limpos por duas vezes somente em 2021; há um novo flutuante e um 

novo trapiche na Ilha de Cotijuba; será realizada a obra de recuperação da Avenida 

Augusto Montenegro, destinando-se espaço na via para os ciclistas e pedestres com a 

construção de calçadas e ciclovia; será construída a nova Avenida Senador Lemos; a 

licitação do transporte público será realizada; há um processo permanente de 

negociação com os servidores municipais, e a PMB assumiu o compromisso de alinhar 

o salário-base ao salário mínimo nacional; há a participação popular nas decisões da 

PMB; mais de dois mil servidores e servidoras municipais passariam a receber o vale-

alimentação. A PMB estava trabalhando, e muito, mas não era possível superar 

dezesseis anos de atraso em apenas um ano de governo, alegou. Muitas coisas ainda 

precisavam ser corrigidas, reconheceu, expressando estar atento a isso. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Roni Gás. Findo este pronunciamento, a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima assumiu a presidência da Mesa. Igor Andrade declarou não 

ter havido redução do salário pago aos médicos no sistema municipal de saúde. Na 

gestão anterior, esses profissionais recebiam 1180 reais por plantão, recordou, mas 

durante a pandemia passaram a receber um abono, totalizando então 1800 reais por 

plantão. Atualmente, os leitos destinados à Covid-19 em Belém estavam desocupados, 

sendo notório o esmorecimento da pandemia, constatou, manifestando a esperança de 

que não viesse a ocorrer outra onda da doença. Em função disso, informou, o chamado 

Abono Covid foi extinto, mas a PMB, percebendo ser insuficiente o valor pago por 

plantão médico na gestão anterior, aumentou-o para 1600 reais. Ocorreu, porém, que 

um grupo de médicos não seguiu o que fora acordado entre o Sindicato dos Médicos 

do Pará - Sindmepa e a Secretaria Municipal de Saúde – Sesma. Tal acordo 

estabeleceu o valor do plantão e o número máximo de 14 plantões por mês para cada 

médico, aditou, ressaltando que os plantonistas não eram funcionários da PMB, 

atuavam como prestadores de serviço. O grupo de médicos dissidente dispunha-se a 

fazer uma “greve branca”, atendendo apenas os casos urgentes e mais graves, deixando 

para atender depois os pacientes com sintomas leves, explicitou. Encerrado o Horário 

do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pablo Farah parabenizou o 

presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, por entregar o prédio do Naci, permitindo 

não apenas o fornecimento de documentação à população, mas também atendimento 

médico e odontológico às pessoas. Deste modo, esta Casa prestava serviços essenciais 

que deveriam estar disponíveis porque o povo já pagava por eles através dos impostos. 

Entretanto, algumas vezes era preciso esperar meses para obter documentos, 

exemplificou. A política deveria ser construída através do diálogo, sem ataques 

pessoais e respeitando as ideias e mesmo a ideologia dos adversários, pontificou. 

Avaliou que o vereador Zeca Pirão cuidava do povo belenense havia quarenta anos e 

tinha capacidade de cuidar da população paraense como deputado estadual, desejando-

lhe sucesso na disputa eleitoral que se avizinhava. Pela liderança do bloco PP – 

Podemos – Pros, Túlio Neves notificou ter apresentado um projeto de lei chamado 

Conecta Belém que, através de uma parceria com a Companhia de Tecnologia da 

Informação de Belém - Cinbesa, pretende levar o sinal de internet de forma gratuita às 

escolas e a todos os locais onde a população necessita. Pediu o apoio dos demais 

parlamentares à sua aprovação. Agradeceu ao presidente Zeca Pirão o retorno do Naci, 

fornecendo documentação e atendimento médico e odontológico às pessoas carentes. 

Avaliou que se tornaria uma porta de entrada do povo à CMB, dando mais vida a Casa. 

O órgão já atendeu muita gente e, com a reforma do prédio e os novos serviços 

oferecidos à população, traria as pessoas de volta à CMB. Parabenizou depois os 

vereadores Josias Higino e Dona Neves pela vitória judicial obtida no dia anterior, 

mantendo seus mandatos. Externou passar pela mesma luta por enfrentar também um 

processo relacionado à acusação de não cumprimento da cota de gênero pelos partidos 

políticos. Disse acreditar na vitória porque a Justiça faria o melhor, lembrando que o 

vereador Zeca do Barreiro voltara a fazer parte deste parlamento após perder o 

mandato. Cobrou em seguida a manutenção das ruas do Bairro da Pedreira, afirmando 

que a região próxima ao Mercado Municipal da Pedreira estava abandonada, sem 

limpeza das vias e dos bueiros. Confessou estar decepcionado com a atuação da 

Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, declarando não conseguir conversar ou 

ser atendido pela secretária Ivanise Gasparim, acontecendo o mesmo com outros 

vereadores. Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança do 

bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino elogiou a apresentação das 

realizações da atual gestão municipal feita anteriormente pelo vereador Fernando 

Carneiro. Entretanto, o depoimento do vereador Túlio Neves apresentava um teor 

diferente, contrapôs, pois criticava o desempenho da Sesan. Ponderou que todo 

governo apresenta erros e acertos, não sendo possível a perfeição. Declarou estar na 

torcida para que a gestão municipal caminhasse no rumo certo e realizasse o melhor 

para nossa cidade. Em aparte, manifestou-se o vereador Fábio Souza. Falando em 

seguida pela liderança da Oposição, Josias Higino parabenizou o presidente da CMB, 

vereador Zeca Pirão, pela inauguração do novo prédio do Naci, que daria suporte à 

atividade dos parlamentares desta Casa. Agradeceu também ao governador Hélder 

Barbalho a cooperação prestada à CMB e a parceria entre este parlamento e o governo 

estadual. O retorno do Naci beneficiaria muito a população e também os vereadores, 

reiterou. Na Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa há um órgão anexo que 

realiza ações em prol da cidadania, beneficiando também os deputados estaduais, mas 

os vereadores da CMB não tinham esse apoio, pontuou. O presidente Zeca Pirão 

empenhou-se então na obra de recuperação do prédio que seria entregue neste dia. 

Instou seus pares a continuar trabalhando em benefício de nossa cidade, desejando 

sucesso a cada secretário e secretária municipal. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Amaury da APPD. Pela liderança do PDT, Allan Pombo cumprimentou o presidente 

da CMB e os demais vereadores pela reinauguração do Naci, que permitiria a oferta de 

diversos serviços ao povo de Belém. A pandemia impediu uma maior interação física 

entre os parlamentares e a população, atinou, recordando que, em seu primeiro ano de 

mandato, as sessões desta Casa eram realizadas com as galerias vazias e o Naci estava 

fechado ao público. A inauguração de hoje sinalizava a retomada de ações pós-

pandemia, embora ainda estivéssemos enfrentando a doença, julgou. A desobrigação 

do uso da máscara não é uma decisão política, arrazoou, pois ela não é uma peça 

ideológica, mas um instrumento de combate à disseminação do vírus. A ciência está 

acima de opiniões políticas, frisou, e a não obrigatoriedade do uso da máscara deve ser 

embasada cientificamente. Cumprimentou depois Edmilson Rodrigues por ser o único 

prefeito a exercer o terceiro mandato em nossa capital, apontando que Belém não 

estava abandonada, apesar de enfrentar muitas dificuldades. Tais problemas advinham 

do tamanho e complexidade da cidade, do abandono histórico a que fora submetida e 

da multiplicidade das demandas existentes, como em saneamento e saúde, mas havia 

muitos avanços, testificou. Reportou ter participado, junto a outros vereadores, do 

evento de assinatura da ordem de serviço para a obra na Avenida Senador Lemos e, 

nesta semana, complementou, soube que fora garantido o financiamento para a obra de 

macrodrenagem do Canal do Mata Fome, que logo seria iniciada. Falando depois pela 

liderança do Governo, Allan Pombo referiu que, com o orçamento garantido, a 

macrodrenagem da Bacia do Mata Fome seria mais uma obra estruturante em nossa 

cidade. A atual gestão municipal tem compromisso com aqueles que mais precisam do 

poder público e de representatividade, assegurou. Em um ano e quatro meses de 

governo via-se que, desde o início, com a aprovação do Bora Belém, até o anúncio das 

novas obras feito nesta semana, a PMB buscava fazer um novo tipo de gestão, 

postulou. As dificuldades existiam, anuiu, e algumas secretarias conseguiam atuar 

melhor do que outras, cabendo aos vereadores acompanhar, fazer críticas e sugestões, 

necessárias para o atendimento às necessidades da população, pois estavam em contato 

direto com o povo e conheciam as demandas das comunidades. Em aparte, manifestou-

se o vereador Igor Andrade. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente 

Enfermeira Nazaré Lima solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 

suas presenças no painel eletrônico para verificação de quórum, assumindo 

posteriormente a presidência da Mesa o vereador Augusto Santos. Havendo quórum, 

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura do requerimento 

do vereador Augusto Santos solicitando a realização de uma sessão especial em 

homenagem ao Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, no dia 18 de 

novembro vindouro, às oito horas. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

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

Enfermeira Nazaré Lima solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria 

publicada no jornal O Liberal, edição do dia 13/04/2022, intitulada “Avança processo 

de cassação do deputado Arthur do Val”. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Justificou seu voto a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. 

Em seguida, o vereador Juá Belém pediu Questão de Ordem e fez o registro da 

presença em plenário do vereador Eloi Ribeiro, parlamentar da Câmara Municipal de 

Marabá, ex-secretário de esportes daquele município e pertencente aos quadros do 

partido Republicanos. O presidente Augusto Santos deu as boas-vindas ao vereador 

Eloi Ribeiro, convidando-o a compor a Mesa. Procedeu-se depois à leitura do 

requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a inserção nos Anais da Casa 

de uma thread publicada no Tweeter, em 12/04/2020, pelo pesquisador Alessandro 

Cardoso Rodrigues, biomédico graduado pelo Centro Universitário da Amazônia, 

sobre os índices de parasitas intestinais em hortaliças comercializadas nos mercados de 

Belém. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou 

seu voto o vereador Fernando Carneiro. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, 
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teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. O presidente informou então sobre 

Questão de Ordem do vereador Zeca Pirão solicitando a mudança na ordem da pauta 

de modo que o projeto de lei constante no Processo nº 573/2022, de sua autoria, 

entrasse em discussão e que seus artigos e a emenda feita a ele fossem votados em 

bloco. Posta em votação, a Questão de Ordem foi aprovada pela plenária. Entrou 

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

“Altera a Lei nº 8655/2008, que ‘Dispõe sobre o Plano Diretor do município de 

Belém’”, constante no Processo nº 573/2022, de autoria do vereador Zeca Pirão. Na 

discussão, não houve oradores. O presidente fez a seguir o registro da presença em 

plenário do ex-vereador da CMB Paulo Queiroz, dando-lhe as boas vindas a esta Casa. 

Foi feita depois a leitura do projeto e da emenda modificativa feita a ele, de autoria do 

vereador Igor Andrade. Postos em votação, os artigos do projeto e a emenda foram 

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

declarou então aprovado o projeto que “Altera a Lei nº 8655/2008, que ‘Dispõe sobre 

o Plano Diretor do município de Belém’”, constante no Processo nº 573/2022. 

Justificaram seus votos os vereadores Juá Belém, Pablo Farah, Zeca Pirão (assumindo 

a presidência da Mesa, durante este pronunciamento, o vereador Bieco), Fábio Souza, 

Zeca do Barreiro e Bia Caminha. Em seguida, o presidente Bieco encerrou a sessão, às 

dez horas e quarenta e quatro minutos. Estava licenciado o vereador Mauro Freitas. 

Justificou sua ausência o vereador John Wayne. Estiveram presentes os vereadores: 

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

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

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

Zeca Pirão, pelo MDB; Juá Belém, Augusto Santos e Goleiro Vinícius, pelo 

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

PSOL; Bieco, pelo PL; Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo PSB; Moa Moraes, pelo 

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

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

Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante; Pablo Farah, sem partido. 

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 13 de abril de 2022.      

  

BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 2259/2021, de 16 de novembro de 2021 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

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

 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS,  

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER, nos termos do Art.117, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, trinta (30) 

dias de férias ao(s) servidor(es) deste Poder, abaixo relacionado(s), a partir de 

16.11.2021 a 15.12.2021, com retorno em 16.12.2021. 

 

Nome do servidor                           Cargo                      Lotação                    Exercício   
DANIEL BARROSO PESSOA GAU - GRUPO AUXILIAR DIV RECURSOS HUMANOS 2020-2021 

DANIELA RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO GAU - GRUPO AUXILIAR DIV RECURSOS HUMANOS 2019-2020 

JANIO NAZARENO DE SOUZA NOGUEIRA GAU - GRUPO AUXILIAR GAB.VER. ZECA PIRÃO 2020-2021 

WILLKS RAIMUNDO HUMBERTO DE SOUZA GAT - GRUPO ATENDNETE SETOQ SERV CONTROLE 2020-2021 

04 Servidores listados 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 16 de novembro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 2351/2021, de 01 de dezembro 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 LETHYCIA AGUIAR DE OLIVEIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora LETHYCIA AGUIAR DE OLIVEIRA, ocupante do 

cargo em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de 01.12.2021. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de dezembro de 2021. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0026/2022, 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 ANTONIO CARLOS DE SOUSA FERREIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor ANTONIO CARLOS DE SOUSA FERREIRA 

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

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

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

07.12.11, a partir de JANEIRO/2022. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0032/2022, 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 EMANOEL O’ DE ALMEIDA FILHO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor EMANOEL O’ DE ALMEIDA FILHO (GNS-

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

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

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

partir de JANEIRO/2022. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 


