
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 25, 26, 27, 28 e 29 de abril de 2022. ANO XXXIX Nº 1989 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              PORTARIA Nº 0123/2022, de 19 de janeiro de 2022. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

 

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

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER à servidora CHAMSI MITNE COUTINHO BRUNINI, ocupante do 

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

suprimentos de fundos no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) com finalidade para 

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

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

 

111.01.031.0012.2.091.339030 – FR - 1001 – R$ 3.500,00 

111.01.031.0012.2.091.339039 – FR - 1001 – R$ 500,00 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 19 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0165/2022, de 31 de janeiro de 2022. 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

 

RESOLVE:  

 

EXONERAR a nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº7.502/90, de 

20.12.1990, JOANA ISACKSON BARATA ocupante do cargo em comissão “Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador AMAURY FILHO, a partir de 31.01.2022.   

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 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 0166/2022, de 31 de janeiro de 2022.       

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE:  

 

EXONERAR, nos termos do art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502/90, de 

20.12.90, RAFAEL SOARES RAPOSO DE FIGUEIREDO ocupante do cargo em 

comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador ALLAN THIAGO DE 

SOUSA CORREA (ALLAN POMBO) a partir de 31.01.2022.   

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de janeiro de 2022. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

JOSE WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

Presidente – MDB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) 

1º Vice-Presidente – PL 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – REPUBLICANOS 
 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

1ª Secretária – PSOL 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) 

2º Secretário – PT 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

3º Secretário – PSB 

RENAN CENTENO NORMANDO 

4º Secretário – PODEMOS 

VEREADORES 

 

BLOCO DEM/PATRIOTA/CIDADANIA    

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

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

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

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

BLOCO PP/PODEMOS/PROS    

PP                JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO (Emerson Sampaio) – Líder 

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

PODEMOS       RENAN CENTENO NORMANDO (Renan Normando) 

PROS                TULIO DIAS DAS NEVES (Tulio Neves) 

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

 

BANCADA REPUBLICANOS 

GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (Juá Belém) – Líder 

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

DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO (Goleiro Vinicius) 

 

BANCADA MDB 

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

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) - Líder 

 

BANCADA PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) - Líder 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) – Vice-Líder 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

 

BANCADA PL 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) – Vice-Líder 

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

 

BANCADA PSB 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (Fábio Souza) - Líder 

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

 

BANCADA PSD 

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA (Dona Neves) Líder  

 

BANCADA PT 

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (Bia Caminha) – Líder 

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

 

                                                                            BANCADA AVANTE 

JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAIS (Zeca do Barreiro) - Líder 

BANCADA PC do B 

ALTAIR DE LIMA BRANDÃO (Altair Brandão) 

BANCADA PDT 

ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA (Allan Pombo) - Líder 

 

BANCADA PSC 

JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELLY (Dinelly) 

 

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 VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No décimo oitavo 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. 

Pablo Farah notificou ter apresentado um projeto de lei tornando obrigatória aos 

servidores das unidades municipais de ensino e creches municipais de Belém a 

realização de um curso de primeiros socorros. O curso poderia ser ministrado a todos 

os profissionais de apoio que atuam nas escolas, não apenas aos professores, porque 

pode salvar vidas, alegou. Elogiou depois o presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, 

por reativar o Núcleo de Apoio ao Cidadão – Naci, fornecendo documentação à 

população, e muito mais do que isso, colocar à disposição das pessoas tratamento 

odontológico e atendimento em várias especialidades médicas. Avaliou ser atualmente 

a CMB uma casa legislativa atuante, liderada por um presidente que lutava pelo povo 

e, com a ajuda dos demais vereadores, estava levando cidadania e saúde às pessoas. 

Pediu apoio a seus pares para a aprovação do projeto citado anteriormente, garantido 

que, tornando-se lei, fiscalizaria as creches e escolas públicas municipais para verificar 

se estava sendo cumprida. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa 

o vereador Amaury da APPD. Roni Gás reportou-se às chuvas intensas que vinham 

atingindo nossa cidade, declarando não estar sendo feita a limpeza dos canais de modo 

a evitar grandes alagamentos. Vários vereadores enviavam ofícios à Secretaria 

Municipal de Saneamento - Sesan solicitando dragagem, limpeza e microdrenagem 

dos canais, principalmente em áreas periféricas de Belém, mas não eram atendidos, 

afirmou. Referiu que, como milhares de pessoas, também tivera sua casa alagada, com 

danos a móveis e eletrodomésticos, mas havia seis meses vinha pedindo a limpeza e 

dragagem do canal e nada fora feito. A falta de recursos não pode ser usada como 

justificativa para a inação da Sesan, pois os poucos recursos existentes podem ser bem 

utilizados a partir de um planejamento para a prevenção dos alagamentos, postulou. 

Informou já ter enviado ofícios à Sesan solicitando informações sobre a programação 

das empresas prestadoras de serviço àquela secretaria, pois havia lixo acumulado em 

vários pontos da cidade e as ações de limpeza e dragagem dos canais não ocorriam 

regularmente. Em nome dos moradores do Bairro da Cabanagem, implorou que fosse 

feita a microdrenagem e desassoreamento do Canal do Ariri, sobretudo nos 

quatrocentos metros em que o problema era crítico, entre a Passagem Val-de-Cães e a 

Rua do Tubo. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Zeca Pirão e Émerson 

Sampaio.  Allan Pombo disse acreditar no comprometimento da atual gestão municipal 

com a população, destacando que Edmilson Rodrigues é o primeiro prefeito de Belém 

a exercer pela terceira vez o mandato. Expressou confiar no projeto desenvolvido pela 

Prefeitura Municipal de Belém – PMB para a mudança da cidade, afirmando que ele já 

começara a ser posto em prática. Ressaltou, entretanto, que as melhorias pretendidas 

não ocorreriam de forma imediata e que nem todos os desafios seriam vencidos e nem 

todos os problemas seriam superados ao final dos quatro anos desta gestão. O 

programa de governo, porém, seria realizado até o fim do mandato e os compromissos 

assumidos durante a campanha seriam cumpridos, assegurou. Várias obras 

importantes, como a reestruturação da Avenida Senador Lemos, estavam sendo 

iniciadas e outras logo começariam, como a tão esperada e necessária macrodrenagem 

da Bacia do Mata Fome. Esse trabalho baseava-se na união entre a PMB e este 

parlamento, apontou, cumprimentando esta Casa por ter sido ágil e colaborativa na 

avaliação, discussão e aprovação de todos os projetos do Executivo Municipal para cá 

encaminhados. A parceria entre o governo estadual e a PMB tem sido muito benéfica 

para nossa capital, reconheceu. Na época da campanha, recordou, muitos achavam que 

Edmilson Rodrigues não seria capaz de estabelecer o diálogo e atuar em parceria. A 

realidade mostrou-se bem diferente porque o prefeito tem demonstrado plena 

capacidade de articulação com o governador Hélder Barbalho e ambos têm feito muito 

por Belém, declarou. Ademais, aditou, Edmilson Rodrigues conseguira também trazer 

ações para Belém, em nível federal, indo até Brasília conversar com ministros do atual 

governo. Cabe aos vereadores fiscalizar e cobrar ações do poder público municipal, 

levando as demandas e necessidades da população, e cabe à PMB atender às 

solicitações dos vereadores e, caso não possa atendê-las, esclarecer o motivo para o 

não atendimento, cogitou. O prefeito respeitava esta Casa e todos os seus membros, 

atestou, e nenhum secretário municipal estava autorizado a não atender, deixar de 

responder ou não respeitar os vereadores. Em aparte, manifestou-se o vereador Juá 

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

liderança do PT, Bia Caminha aludiu à declaração do ministro da Saúde, Marcelo 

Queiroga, de que decretaria o fim da pandemia no Brasil, apontando que o 

reconhecimento da situação de pandemia gera um estado de emergência em que várias 

medidas para a contenção do vírus são adotadas. Admitiu não haver ainda uma opinião 

formada no campo da esquerda em relação a essa decisão. Chamou a atenção, 

entretanto, para a má atuação do governo federal no combate à covid-19 no Brasil, 

pois Jair Bolsonaro minimizou a gravidade da doença, e destacou a atuação dos 

governadores no enfrentamento à pandemia. O Consórcio do Nordeste tentou, 

inclusive, comprar vacinas, recordou, e no Pará, Hélder Barbalho opôs-se muitas vezes 

ao governo federal por não aceitar a política desenvolvida no setor da Saúde. Muitas 

mortes teriam sido evitadas se os imunizantes da Pfizer, disponíveis à época para o 

governo brasileiro, tivessem sido comprados com antecedência, estimou. No meio da 

pandemia, o governo federal cortou 22 bilhões de reais do orçamento do Ministério da 

Saúde, relevou. A fome cresceu muito em nosso país e nosso povo está desesperado 

atrás de comida, lamentou, informando sobre a ocorrência de um saque a um 

supermercado no Rio de Janeiro no dia anterior. Uma das grandes marcas do governo 

do ex-presidente Lula foi ter conseguido tirar o Brasil do Mapa da Fome, memorou, 

lembrando também que o Auxílio Emergencial tornou-se lei, aprovado no Congresso 

Nacional, devido à ação da bancada de oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Pablo 

Farah parabenizou a Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA por sua ação rápida e 

efetiva durante um assalto com refém em um shopping de Belém na semana anterior. 

Para valorizar e motivar os policiais é importante pagar-lhes uma remuneração justa, 

mas reconhecer-lhes o mérito através de uma promoção é ainda mais relevante, 

opinou. Quando a polícia erra, observou, toda a sociedade censura, mas quando acerta, 

geralmente não é parabenizada publicamente. Todos os dias, o dia todo, durante todo o 

ano, os agentes de segurança pública defendem a sociedade, proclamou, e subia à 

tribuna para homenageá-los. Explicitou, porém, que deveriam ser valorizados os bons 

profissionais, não aqueles que entravam para a corporação visando servir-se do cargo 

ou usá-lo para cometer irregularidades. Em aparte, manifestou-se o vereador Juá 

Belém. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino externou 

que não trataria de temas nacionais, ater-se-ia às questões locais, referentes à nossa 

cidade. Em relação ao tema dos alagamentos, ponderou que não adiantava tentar 

encontrar culpados, mas sim buscar soluções, pois o problema existia havia muitos 

anos, não sendo resolvido por nenhuma gestão anterior. Falando posteriormente pela 

liderança da Oposição, Josias Higino inteirou que o governador Hélder Barbalho já 

assinara a ordem de serviço para a obra de macrodrenagem do Canal da Rua Caraparu, 

da Rua Augusto Correa até a Avenida Tucunduba, envolvendo várias vias que 

atualmente alagavam. Reiterou não buscar responsáveis pelo problema dos 

alagamentos, mas sim encontrar soluções. Fez notar que a obra de macrodrenagem 

daquela área compete ao governo estadual e deveria ter sido realizada ainda na gestão 

anterior de Simão Jatene. Entretanto, essa parte do trabalho não foi realizada, sendo 

corrigida essa falta agora pelo governador Hélder Barbalho. Questionado sobre a data 

de início das obras, o governador dissera-lhe que o empreendimento seria iniciado 

ainda neste ano, relatou. Em aparte, manifestou-se o vereador Gleisson Silva. Pela 

liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues contou ter sido novamente 

barrado em um evento da PMB, em comemoração ao aniversário da Ilha de Outeiro, 

algo que nunca aconteceu em eventos do governo estadual. Sua passagem não foi 

permitida, mesmo após se identificar como vereador de Belém. Compondo ou não a 

base do governo neste parlamento, testificou, elogiaria a atuação da PMB se houvesse 

merecimento e criticaria as falhas da gestão. Reportou depois ter conversado com o 

chefe de Gabinete do prefeito, Aldenor Júnior, e pedido a ele que liberasse uma 

retroescavadeira e um operador para que fizesse as obras em duas ruas no Bairro do 

Barreiro. Para isso, compraria o material, os tubos e o cimento, completou, pois não 

suportava mais ser cobrado pela população sem haver retorno por parte da Sesan às 

solicitações que fazia. Aldenor Júnior pedira-lhe então um tempo para conversar com 

os secretários titulares da Sesan e da Sesma e estava aguardando, retomou. Encerrado 

o Horário de Liderança, o presidente Amaury da APPD solicitou aos demais 

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

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

Dia. Foram então colocadas em votação e aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª, sendo todas do 1º Período da 2ª Sessão 

Legislativa da 19ª Legislatura. Em seguida, o presidente encerrou a sessão, às dez 

horas e dois minutos, convidando os demais parlamentares a participar de reunião do 

Colégio de Líderes, na Sala VIP, anexa ao Salão Plenário. Estavam licenciados os 

vereadores Fabrício Gama e Mauro Freitas. Justificaram suas ausências os vereadores 

Bieco, John Wayne, Lívia Duarte e Renan Normando. Estiveram presentes os 

vereadores: Matheus Cavalcante, Pastora Salete e Josias Higino, pelo bloco DEM – 

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

pelo bloco PP – Podemos – Pros; Zeca Pirão, pelo MDB; Juá Belém e Goleiro 

Vinícius, pelo Republicanos; Enfermeira Nazaré Lima e Fernando Carneiro, pelo 

PSOL; Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo PSB; 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; João Coelho, pelo PTB; 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 18 de abril de 2022.      

  

    BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

  

 

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

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

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Fernando Carneiro 

aludiu aos ataques de um vereador de Ananindeua ao Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação Pública do Estado do Pará - Sintepp de Ananindeua criticando os dirigentes 

sindicais por encaminharem as pautas da categoria, dizendo que são liberados para 

fazer política sindical. Lembrou que essa liberação das atividades profissionais para a 

atuação sindical está amparada na legislação, sendo um direito conquistado pelos 

trabalhadores. Solidarizou-se à coordenadora do Sintepp de Ananindeua, Andrea 

Salustiano, caracterizando-a como mãe, feminista, íntegra, com participação ativa na 

vida política do município e de sua categoria profissional. Agradeceu depois à 

secretária Ivanise Gasparim, titular da Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, 

por atender um pedido da população do Tapanã iniciando, no dia anterior, uma 

operação tapa buraco na Rua Beta. Expressou a convicção de que seria realizada nesta 

gestão municipal a macrodrenagem da Bacia do Mata Fome, sem a qual seria 

impossível resolver os problemas estruturais do Bairro do Tapanã. Reportou-se 

posteriormente à pesquisa eleitoral, recentemente divulgada, em que seu nome aparece 

em terceiro lugar, quase tecnicamente empatado com o segundo, e Hélder Barbalho 

aparece com larga vantagem na disputa pelo governo do Pará. Defendeu o direito 

democrático de concorrer e apresentar novas propostas, expressando que o PSOL tem 

um projeto para o desenvolvimento do estado radicalmente diferente daquele 

implantado pelo governo tucano e do que estava sendo realizado na atual gestão. O 

Pará é um estado muito rico e encontrava-se atualmente em condição financeira 

invejável, obtendo recordes de arrecadação fiscal, devido em parte ao aumento do 

preço dos combustíveis, e recebendo recursos advindos da desoneração da Lei Kandir, 

descreveu. A desoneração da Lei Kandir propiciava ao estado receber anualmente 

milhões de reais em royalties relativos à exportação de minério de ferro, quesito em 

que o Pará já ultrapassou Minas Gerais, explicou. O estado tinha condições agora de 

tirar sua população da miséria, assegurou, sendo necessário mudar o modelo de 

desenvolvimento, sem sacrificar a natureza e as comunidades tradicionais. A luta pela 

terra não pode ser criminalizada, como ainda é hoje, postulou, lamentando que o Pará 

ainda fosse um dos estados com mais mortes em conflitos agrários. A parceria entre o 

governo estadual e a Prefeitura Municipal de Belém - PMB se dava dentro da ordem 

republicana, sem imposições, avaliou, e o governador Hélder Barbalho fazia a 

reparação de anos e anos de abandono de nossa capital, sendo importante manter essa 

relação. O PSOL respeitava todas as posições políticas, crescera apresentando suas 

propostas de forma ousada e dessa forma ganhara a eleição para prefeito de Belém, 

estipulou. Com a disputa eleitoral ao governo do estado, divulgou, tencionava-se levar 

o programa do partido à população paraense, classificando-o como ecossocialista, pois 

colocava o homem, a mulher e a natureza em primeiro lugar. Lançar candidatura 

própria e difundir o programa é um direito do PSOL e faz bem à democracia, pois 

significa apresentar novas alternativas, ponderou. Disse ter ficado muito feliz com o 

resultado da pesquisa, avaliando que poderiam crescer ainda mais, de modo que o 

PSOL se fortalecesse, tornando-se uma referência no estado. O partido não nasceu 

para apenas disputar eleições, atestou, pois estava profundamente ligado aos 

movimentos sociais, não havendo uma luta política em nossa cidade, no estado ou no 

país sem a presença dos militantes do PSOL. Não achavam que as eleições pudessem 

resolver todos os problemas da sociedade, explicitou, mas elas faziam parte da 

solução, constituindo um momento importante para a apresentação de um projeto 

político. Durante este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o vereador 

Augusto Santos. Matheus Cavalcante referiu ser este um ano eleitoral em que se 

apresentavam dois projetos distintos para o país, com os quais não tinha afinidade, 

tendo maior rejeição, porém, ao Partido dos Trabalhadores. Lamentou a não efetivação 

de uma terceira via, com o malogro da candidatura de Sérgio Moro à presidência da 

República. Via-se então um crescimento cada vez maior da candidatura de Jair 

Bolsonaro, acreditou, declarando que o apoiaria. O governo Bolsonaro pouco fez, 

reconheceu, não realizando reformas ou mudanças estruturantes, não fez a Reforma 

Tributária e a Reforma Administrativa, não cumpriu a agenda de privatizações, não 

quebrou monopólios, não renegociou a dívida pública, não fomentou investimentos e 

empreendedorismo, não deu apoio a quem quer produzir no país. Culpou, entretanto, o 

governo anterior do Partido dos Trabalhadores, afirmando que fizera muito mal ao país 

e aos trabalhadores, sendo o quadro atual consequência disso. O candidato do PT à 

Presidência da República tinha a maior rejeição do eleitorado e, assim, indiretamente 

fazia campanha para o concorrente, tal como ocorrera na eleição anterior, quando o 

antipetismo elegeu Jair Bolsonaro, cogitou. Os danos à nação foram grandes nos 

mandatos de Lula e, sobretudo, na gestão de Dilma Roussef, supôs. Os paraenses 

sentiram um pouco desse desgoverno petista quando Ana Júlia Carepa assumiu a 

gestão estadual, tendo um desempenho tão ruim que nem mesmo o PT apoiou sua 

candidatura à reeleição, lucubrou. Julgou depois que os alagamentos em nossa capital 

haviam piorado muito, atingindo locais onde anteriormente não ocorriam. Acusou a 

atual gestão municipal de não realizar obras estruturantes e também não cumprir com 

ações básicas para evitar as inundações. Previu, porém, que em pouco tempo, com o 

apoio da iniciativa privada, graças ao novo Marco do Saneamento aprovado no 

Congresso Nacional, o problema do saneamento em nossa cidade seria resolvido. 

Apontou em seguida estar ocorrendo a precarização do sistema municipal de saúde 

devido à redução do quadro de diretores, tanto nas UPAs quanto nos HPSMs. Criou-se 

nas unidades municipais de saúde de Belém o limite de dez plantões médicos por mês, 

mas isso não ocorria em todas as capitais, pois na maioria delas os plantões são livres, 

afirmou. Tal fato se dava porque as condições de trabalho nas redes municipais eram 

geralmente muito piores do que na rede privada, fazendo com que os médicos 

preferissem atuar em instituições privadas mesmo tendo remuneração menor, alegou. 

Em nosso município, havia o risco de ficarmos sem médico plantonistas nas unidades 

municipais devido às péssimas condições de trabalho, ajuizou, faltando mesmo 

medicamentos básicos como dipirona e itens como gaze. Prescreveu, ao final, que a 

reforma do Mercado de São Brás e de outros logradouros de Belém deveria ser feita 

com recursos da iniciativa privada, através de parcerias, sem empenhar nisso as 

escassas verbas públicas. Fábio Souza mencionou os constantes problemas provocados 

por motoqueiros no trânsito de Belém, cometendo várias infrações e, muitas vezes, 

cobrindo a placa da motocicleta para evitar multas. Pediu à Superintendência 

Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob que, em conjunto com o 

Departamento de Trânsito do Estado Pará – Detran-PA, a Polícia Militar do Pará – 

PMPA e a Guarda Municipal de Belém – GMB,  tomasse providências urgentes para 

coibir essas transgressões. A maioria dos entregadores de fast food não seguia regra 

alguma de trânsito, testificou. O trânsito de Belém deve ser fiscalizado com mais rigor 

pela Semob, indicou, observando que a maioria dos acidentados ocupava um leito de 

hospital por quase sete meses, tirando a vaga de outra pessoa no sistema de saúde. 

Havia um grande aumento no número de acidentes envolvendo motocicletas nos 

últimos três anos, mas a maior parte deles decorria de infrações gravíssimas cometidas 

pelos motoqueiros, certificou. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o 

Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Émerson 

Sampaio revelou ter sido criticado por solicitar à secretária Ivanise Gasparim 

informações sobre a empresa coletora de lixo em Belém, a Belém Ambiental. Gostaria 

de saber o valor do contrato dessa empresa com a Sesan e o número de carros coletores 

prestando o serviço nas ruas da cidade, pois se tornara impossível não se indignar com 

a quantidade de lixo existente nas vias de nossa capital, externou. Contou ter 

conversado com a secretária Ivanise Gasparim, que lhe repassara todos os problemas 

da Belém Ambiental. A empresa prestava serviço ao município de Belém desde 2010, 

ainda na gestão de Duciomar Costa, recordou, parecendo ser intocável, possuindo 

aliados fortes. Não deixaria de denunciar os problemas e mazelas existentes na cidade, 

sendo ou não base do governo nesta casa, asseverou. Ser parte da base do governo 

significa contribuir com a gestão, uma forma de fazê-lo é mostrar os problemas e fazia 

isso em todas as sessões deste parlamento, argumentou. Informou ter apresentado um 

requerimento solicitando a formação de uma comissão de acompanhamento do projeto 

e da execução da macrodrenagem da Bacia do Mata Fome. Ali as pessoas vivem no 

meio da lama e do lixo e precisam usar canoa após uma chuva de cinco minutos, 

inteirou. Não adiantava culpar os moradores dizendo que ocuparam a área de forma 

irregular, pois foram levados a isso por não lhes ter sido garantido o direito 

constitucional à moradia digna, ocuparam o leito do canal porque não tinham 

alternativa, sustentou. Durante este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o 

vereador Bieco. Posteriormente, o vereador Fábio Souza pediu Questão de Ordem 

solicitando a realização, no momento oportuno, de um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma à senhora Rosana Ramalho e ao senhor Afonso Reis, falecidos 

na semana anterior. Pelo Avante, Zeca do Barreiro assinalou que na gestão municipal 

anterior foi iniciada a regularização da atividade dos mototaxistas e de entidades 

representativas dessa categoria, o que teoricamente permitiria capacitação dos 

trabalhadores, a organização e melhoria do trânsito. Entretanto, algo aconteceu porque 

atualmente qualquer pessoa podia vestir uma camisa, pegar uma moto e fazer o 

transporte de passageiros ou mercadorias, sem passar pelo trâmite anteriormente 

exigido pela Semob aos condutores de motocicletas. Com isso, também ocorreu a 

desvalorização desses profissionais, aditou. Presumiu ser necessária uma grande 

intervenção da Semob provendo inicialmente capacitação e educação a esses 

trabalhadores e somente depois fazendo a fiscalização. Opinou depois que deveria ser 

instituído o quanto antes o Conselho Municipal de Saúde, órgão fiscalizador da saúde 

em nível municipal, para fazer a fiscalização das unidades de saúde e enviar relatórios 

ao gestor e este tivesse ciência do que estava errado. Houve mudanças no tratamento 

de alta complexidade e de urgência e emergência, mas era fundamental fortalecer a 

atenção básica, frisou. Atualmente, retomou, o município bancava mais a Estratégia 

Saúde da Família do que a União, pois o trabalho das equipes incompletas é arcado por 

verbas municipais. Tratava-se de falta de gestão por parte do Departamento de Ações 

em Saúde – Deas da Secretaria Municipal de Saúde - Sesma, afiançou, pois as equipes 

deveriam ser completadas e credenciadas, de modo a receber recursos federais, 

transferindo-se para isso servidores de equipes descredenciadas. Entretanto, 

prosseguiu, o diretor do Deas, Vítor Nina de Lima, não se mostrava acessível ao 

diálogo e não ouvia as advertências a esse respeito que lhe eram feitas. Finalizou seu 

pronunciamento pedindo às comissões permanentes da Casa maior mobilização, 

inclusive a Comissão de Saúde, da qual fazia parte, e firmando sua disposição em 

contribuir com a gestão municipal e com o povo de Belém. Pela liderança do PSOL, 

Enfermeira Nazaré Lima comentou ser hoje celebrado o Dia de Luta e Resistência dos 

Povos Indígenas, vitimados de forma contumaz por massacres e invasão de suas terras. 

Fazendo menção ao Dia Internacional de Luta pela Terra, comemorado em 17 de abril, 

relembrou que a data foi instituída em alusão ao massacre de trabalhadores rurais sem-

terra ocorrido em Eldorado dos Carajás, no Pará, em 17 de abril de 1996. Em 13 de 

abril passado, continuou, garimpeiros invadiram o território indígena Xipaya, no Pará. 

Nosso estado lidera o ranking nacional de invasão de terras e de massacres, participou, 

lembrando os assassinatos de José Gomes, conhecido como Zé do Lago, de sua esposa 

e de sua filha adolescente, chacina ocorrida em São Félix do Xingu no início deste ano. 

A motivação para todos esses crimes e tragédias é a disputa pela terra em um estado 

grande e rico, envolvendo latifundiários, garimpeiros e pecuaristas, discorreu. É difícil 

supervisionar e fiscalizar a ação de garimpos e madeireiras em um território tão 

extenso como o do Pará, anuiu, parabenizando a ação policial que apreendeu a balsa a 

ser utilizada na garimpagem no território Xipaya. Realizou sua dissertação de 

mestrado a partir de uma pesquisa feita em São Luiz do Tapajós, avaliando a 

contaminação das águas pelo mercúrio e verificando a contaminação dos peixes por 

esse metal pesado, relatou. Comprovaram então a presença de mercúrio nos cabelos 

dos moradores daquela comunidade, atualmente ameaçada de extinção devido à 

construção da barragem para a usina hidrelétrica de São Luiz do Tapajós. É necessário 

combater a ação destruidora dos garimpos, evidenciou, aludindo à contaminação por 

mercúrio detectada em Alter do Chão, em Santarém, uma das praias mais bonitas do 

mundo. Os responsáveis pela garimpagem indiscriminada devem ser punidos de forma 

exemplar de modo a inibir a continuidade dessa ação predatória, alvitrou, destacando 

que pouco fica para o Pará, pois a riqueza extraída sai ilegalmente do estado. Saudou 

os povos originários e sua resistência, pregando o combate à invasão de suas terras e à 

destruição da natureza. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Matheus 

Cavalcante assentiu que fazer parte da base governista significa contribuir com a 

gestão, mas sem esquecer os problemas enfrentados na cidade. Durante a campanha 

eleitoral, exprimiu, conversara com as pessoas e dera-lhes esperança dizendo que, 

chegando a este parlamento, cobraria, fiscalizaria e lutaria pela população de Belém. 

Atuando pela Oposição, ponderou, seu papel não é perseguir, nem fazer ataques 

pessoais, mas fiscalizar, cobrar e denunciar o que estivesse errado na gestão municipal. 

As diferenças são naturais e fazem parte da democracia, reputou, mas todos neste 

parlamento atuam para melhorar a vida das pessoas através da política. Criticou 

posteriormente o desempenho do secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, 

mencionando que o HPSM Mário Pinotti, o Hospital Dom Vicente Zico e algumas 
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Unidades de Pronto Atendimento estavam funcionando com atendimento reduzido a 

30% da capacidade total devido a uma greve dos médicos. Reprovou a limitação do 

número de plantões médicos estabelecida pela Sesma, conjecturando que isso levaria à 

diminuição do contingente de médicos nas unidades de saúde do município, gerando 

filas cada vez maiores nas urgências e emergências. Pela liderança do governo, Igor 

Andrade inferiu que, devido à ação conjunta da PMB e do governo estadual, 

atualmente nos bairros de Canudos, Marco, Terra Firme e Guamá ocorrem muito 

menos alagamentos, mesmo com as fortes chuvas que atingiam nossa capital. Não foi 

um processo fácil, acedeu, pois a macrodrenagem da Bacia do Tucunduba foi iniciada 

ainda na primeira gestão de Edmilson Rodrigues. Após isso, sucederam-se gestores no 

município e no estado, alguns tentaram levar adiante o empreendimento e outros não, 

mas todos conviveram com as ocupações irregulares dos canais de Belém, historiou. A 

água não fluía nos canais ocupados, mas as moradias foram retiradas, o trabalho 

avançou e hoje colhemos os frutos desses esforços, complementou. Infelizmente, o 

descarte irregular do lixo urbano e de entulho continuava a ocorrer, constituindo um 

problema gravíssimo a ser combatido em nossa cidade, alertou, preconizando 

investimentos em educação para aumentar a consciência ambiental da população. 

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. Fez-se então um minuto de silêncio em homenagem póstuma à senhora Rosana 

Ramalho e ao senhor Afonso Reis, atendendo à solicitação do vereador Fábio Souza. 

Em seguida, assumiu a presidência da Mesa o vereador Augusto Santos. Foi feita 

depois a leitura da matéria constante em pauta nesta parte da sessão e a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e 

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

aprovada pela plenária. Passou-se posteriormente à leitura do requerimento do 

vereador Miguel Rodrigues solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria 

publicada no jornal O Liberal, caderno Atualidades, página 09, intitulada “Médica e 

pesquisadora paraense está entre os cientistas mais influentes do mundo”. Fez o 

encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues, reassumindo neste ínterim a 

presidência da Mesa o vereador Bieco. Posto em votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade. Procedeu-se a seguir à leitura do requerimento do vereador Allan 

Pombo solicitando a realização de uma sessão especial para celebrar o centenário de 

Leonel Brizola. Fez o encaminhamento o vereador Allan Pombo. Posto em votação, o 

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

da vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição de 18/04/2022, intitulada “Praias do 

Mosqueiro tiveram grande movimento neste domingo”. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou seu voto a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima. Em seguida, a vereadora Lívia Duarte pediu Questão de 

Ordem e fez o registro da presença dos representantes do Sindicato dos Mototaxistas 

de Belém, que acompanhavam a sessão e pleiteavam uma reunião com o presidente da 

CMB, vereador Zeca Pirão. O presidente Bieco deu as boas-vindas aos representantes, 

desejando que logo obtivessem seu intento. Posteriormente, justificaram seus votos os 

vereadores Miguel Rodrigues e Allan Pombo. Fez-se a seguir a leitura do requerimento 

do vereador Juá Belém solicitando a realização de uma sessão especial, em 20 de maio 

vindouro, às nove horas da manhã, para homenagear os pedagogos pelo seu dia, 

comemorado nacionalmente em 20 de maio. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Juá Belém e Miguel 

Rodrigues. Passou-se depois à leitura do requerimento da vereadora Lívia Duarte 

solicitando a realização de uma sessão especial para celebrar os 26 anos da Fundação 

Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe 

Moreira - Funbosque, em data a combinar, preferencialmente em 26 de abril corrente. 

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

votos a vereadora Lívia Duarte e o vereador Fernando Carneiro. Encerrada a Primeira 

Parte da Ordem do Dia, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. Entrou então em 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto de lei que “Institui a 

Semana de Reconhecimento aos Trabalhadores da Saúde”, constante no Processo nº 

2023/2021, de autoria da vereadora Pastora Salete. O presidente comunicou a seus 

pares a Questão de Ordem da vereadora Pastora Salete 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 

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

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

então aprovado o projeto de lei que “Institui a Semana de Reconhecimento aos 

Trabalhadores da Saúde”, constante no Processo nº 2023/2021. Justificaram seus votos 

os vereadores Pastora Salete, Miguel Rodrigues, Enfermeira Nazaré Lima, Juá Belém, 

Roni Gás e Lívia Duarte. Posteriormente, o presidente Bieco encerrou a sessão, às 

onze horas e três minutos. Estavam licenciados os vereadores Fabrício Gama e Mauro 

Freitas. Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, Amaury da APPD, 

Renan Normando, Pablo Farah e Zeca Pirão. Estiveram presentes os vereadores: 

Matheus Cavalcante, Pastora Salete e Josias Higino, pelo bloco DEM – Patriota – 

Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Roni Gás e Túlio Neves, pelo bloco 

PP – Podemos – Pros; John Wayne e Neném Albuquerque, pelo MDB; Augusto 

Santos, Juá Belém e Goleiro Vinícius, pelo Republicanos; Lívia Duarte, Enfermeira 

Nazaré Lima e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Bieco, pelo PL; Fábio Souza, pelo 

PSB; Bia Caminha, pelo PT; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona 

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

Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante; 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 19 de abril de 2022.      
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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo 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, não havia oradores inscritos. Iniciou-se 

então o Horário de Liderança, assumindo a presidência da Mesa o vereador Fernando 

Carneiro. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima saudou o vereador 

Émerson Sampaio e o chefe de gabinete do prefeito, Aldenor Júnior, que 

aniversariavam neste dia. Referiu-se posteriormente à votação pela Câmara Federal do 

projeto de lei que estabelece o piso salarial para os profissionais da Enfermagem 

(Projeto de Lei nº 2564/2020) que ocorreria no dia 04 de maio vindouro, expressando 

confiar em sua aprovação. Outros projetos versando sobre o mesmo tema já haviam 

sido apresentados ao Congresso Nacional durante os últimos vinte anos, lembrou. 

Atribuiu o sucesso atual à organização e aos movimentos da categoria, que durante a 

pandemia mostrou seu grande valor. Alertou depois para o grande número de 

feminicídios no Brasil, citando casos ocorridos nos últimos dias. Muitos homens 

continuavam a pensar serem donos do corpo e da vontade das mulheres, apontou, e 

mais uma vez subia à tribuna para denunciar. Entretanto, muito já denunciara 

anteriormente, projetos de lei sobre o tema foram elaborados, mas isso não coibia a 

violência de gênero, reconheceu. A violência contra a mulher deve ser combatida 

desde a infância através da educação, sugeriu. Pelo Avante, Zeca do Barreiro 

parabenizou o vereador Émerson Sampaio pelo seu aniversário. Considerou, em 

seguida, que as penas aplicadas aos assassinos de mulheres eram muito leves e deveria 

haver maior rigor na punição ao feminicídio. Mencionou depois as péssimas condições 

de algumas vias no Bairro do Tapanã, contando ter enfrentado a lama para comparecer 

ao aniversário de seu genro no dia anterior. Manifestou a esperança de que brevemente 

o governador Hélder Barbalho intercedesse e melhorasse as ruas da localidade. Em 

aparte, manifestaram-se a vereadora Dona Neves e o vereador Émerson Sampaio. 

Findo este pronunciamento, reassumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Émerson Sampaio contou 

ter nascido em São Domingos do Capim, às margens do Rio Guamá, sendo filho de um 

produtor rural. Veio para Belém muito cedo, após a separação de seus pais, e aos nove 

anos de idade vendia farinha no Mercado do Guamá. Ali aprendeu a trabalhar, mas 

também entrou em contato com o mundo das drogas, tornando-se usuário aos onze 

anos, confessou. Começou depois a participar de um projeto social, praticando 

inicialmente caratê, depois judô e, por fim, boxe, onde construiu uma linda história, 

chegando à presidência da Federação de Boxe do Pará, memorou. Cumpria atualmente 

seu segundo mandato de vereador em Belém, o que para si tinha valor incalculável, 

pontuou. Recordou a cerimônia de posse de seu primeiro mandato, em janeiro de 2017, 

com seu pai, já falecido, sua mãe, seus irmãos, seus filhos e sua esposa presentes. Na 

ocasião, relatou, seu filho o abraçou expressando sentir muito orgulho por ele ter 

conseguido ingressar neste parlamento, pois grandes empresários gastaram vultosas 

somas em dinheiro e não conseguiram fazê-lo. Seu filho pediu-lhe então que não se 

envolvesse em escândalos, como ocorria a boa parte dos políticos, completou. 

Completava nesta data 45 anos de idade, não se envolvera em escândalos e trabalhava 

cada dia nesta Casa para honrar a Deus, honrar a sua família e a cada eleitor que lhe 

confiara o voto, afirmou. Todos os dias, chegando a sua casa, devia olhar nos olhos de 

sua esposa e de seus filhos de cabeça erguida, declarou. Por esse motivo, não se 

calava, não cedia a pressões e não aceitava chantagens, não vendia o mandato que a 

população lhe dera, independentemente do tempo que viesse a passar neste 

parlamento, assegurou. Agradeceu o carinho e a amizade de todos os vereadores e 

servidores, pedindo a Deus que abençoasse imensamente a vida de cada um. Pelo 

Solidariedade, Igor Andrade parabenizou o vereador Émerson Sampaio pelo seu 

aniversário. Aludiu às dificuldades enfrentadas por ambos para conseguir a reeleição, 

após terem rompido politicamente com o ex-prefeito Zenaldo Coutinho. Lutavam por 

melhorias em seus bairros, mas não havia reconhecimento do trabalho que faziam 

quando alguma benfeitoria era obtida, pois não era fácil ser oposição a quem 

controlava a máquina pública, anuiu.  Lembrou ter comparecido ao velório do pai do 

vereador Émerson Sampaio, um momento difícil em que teve a oportunidade de 

conhecer melhor a história pessoal dele e conhecer sua família. Parabenizou depois o 

chefe de gabinete Aldenor Júnior por seu aniversário, exaltando sua habilidade na 

condução do relacionamento da Prefeitura Municipal de Belém - PMB com os 

vereadores da CMB, fazendo a mediação entre os parlamentares e os diversos 

secretários municipais quando isso era necessário. Falando depois pela liderança do 

Governo, Igor Andrade pediu a Deus que iluminasse e protegesse Aldenor Júnior, 

dando-lhe muita sabedoria e saúde para que pudesse enfrentar os desafios da função 

que exercia. Reportou-se posteriormente ao expressivo aumento no custo de vida em 

nosso país, com todos os produtos custando mais caro. O aumento das mercadorias era 

anteriormente justificado pelo aumento de valor do dólar frente ao real. Entretanto, a 

moeda americana desvalorizou, custando agora um real a menos, mas nenhum item 

baixou de preço, observou, ao contrário, os preços continuavam a sofrer majoração. 

Em aparte, manifestou-se o vereador Zeca do Barreiro. Pela liderança do bloco DEM – 

Patriota – Cidadania, Josias Higino agradeceu a Deus pela vida do vereador Émerson 

Sampaio e disse ter com ele muita afinidade, emocionando-se com a história de vida 

que relatara anteriormente por compará-la com a sua. Os melhores políticos são os que 

não nasceram em berço de ouro, alegou, pois os que nascem na riqueza não sabem o 

que é passar necessidade. Ofereceu ao vereador Émerson Sampaio o texto bíblico do 

Livro de Josué, capítulo I, versículos 08 e 09. Comentou depois que o processo 

inflacionário atingia muitos países do mundo. Finalizou seu pronunciamento 

parabenizando também o chefe de gabinete Aldenor Júnior. Encerrado o Horário de 

Liderança, a presidente Enfermeira Nazaré Lima encerrou a sessão, às nove horas e 

quarenta minutos, para dar continuidade às reuniões das comissões técnicas 

especializadas e permanentes deste parlamento. Estava licenciado o vereador Fabrício 

Gama. Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, Fábio Souza, John Wayne, 

João Coelho, Pablo Farah e Zeca Pirão. Estiveram presentes os vereadores: Josias 

Higino, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio e Túlio Neves, 
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pelo bloco PP – Podemos – Pros; Blenda Quaresma, pelo MDB; Goleiro Vinícius, pelo 

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

PSOL; Bia Caminha, pelo PT; Dona Neves, pelo PSD; Igor Andrade, pelo 

Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente 

ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal 

de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 20 de 

abril de 2022.      

    BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

 

ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo 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 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 oradores 

inscritos. Mauro Freitas noticiou a realização, no final de semana anterior, da Copa 

Norte de Natação Leônidas Marques, no Campus III da Universidade Estadual do Pará 

– Uepa, na qual esteve envolvido como presidente da Federação Paraense de 

Desportos Aquáticos – FPDA, filiada à Confederação Brasileira de Desportos 

Aquáticos – CBDA. O evento contou com a participação do campeão olímpico César 

Cielo, com o qual teve a oportunidade de conversar, relatou, descrevendo que Cielo 

ficou impressionado com o carinho do público presente e com a boa estrutura da 

competição. Notificou também sobre a realização, de 26 a 29 de maio vindouro, do 

Campeonato Norte-Nordeste da Série B de Pólo Aquático, na Uepa, evento promovido 

pela CBDA e pela FPDA. No ano vindouro, estava praticamente confirmada a 

realização de um Troféu Brasil de Natação (antigo Troféu Maria Lenk) em nosso 

estado, a segunda maior competição nacional, que deveria trazer mais de mil atletas a 

nossa capital, estimou. Foi fechada a parceria entre o governo estadual, a Prefeitura 

Municipal de Belém, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer – Sejel e a 

FPDA para realização, em julho deste ano, de uma etapa do Campeonato Brasileiro de 

Águas Abertas em Mosqueiro, evento nunca realizado anteriormente em nossa capital, 

divulgou. Assim sendo, o Pará retornava ao calendário nacional dos esportes 

aquáticos, expressou. Comunicou depois que estaria presente, à noite, no Bairro da 

Marambaia participando, juntamente com o prefeito Edmilson Rodrigues, da entrega 

das quadras polivalentes no Conjunto Gleba I. Inteirou em seguida fazer a sinalização 

vertical através do projeto Meu Bairro Sinalizado, do qual bancava os custos. Já tendo 

realizado a colocação de placas nas vias e logradouros do Conjunto Gleba III, estava 

fazendo a sinalização do Bairro Castanheira e preparava-se para fazê-la no Conjunto 

Gleba I, completou, planejando levar o projeto a outras localidades de nossa cidade. 

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

APPD. Enfermeira Nazaré Lima discorreu sobre os benefícios da graça e do indulto, 

concedidos pelo presidente da República, explicando que o indulto beneficiava um 

grupo e a graça contemplava um indivíduo. Considerou inapropriada a concessão da 

graça ao deputado federal Daniel Silveira, pois deveria ser dada após o trânsito em 

julgado, estando o réu condenado sem haver outro recurso. O episódio abriu 

precedente permitindo liberar quem ainda não estivesse preso, afrontando o Supremo 

Tribunal Federal - STF, avaliou. Clamou aos jovens para que tirassem o título de 

eleitor e ajudassem a tirar Jair Bolsonaro da presidência. Mencionou posteriormente o 

caso, que teve repercussão nacional, da mulher negra escravizada por cerca de 

cinquenta anos por uma família e que aos 89 anos de idade continuava realizando 

trabalhos domésticos, vivendo enclausurada. Apontou que para muitas pessoas a 

escravidão ainda não acabou e o carnaval servia para denunciar o racismo estrutural e 

institucional e a violência contra as pessoas negras. Reportou-se depois ao crime 

cometido por dois marinheiros, no município de Vigia no último final de semana, 

quando levaram a um motel duas adolescentes e um deles deu um tiro na boca de uma 

delas, com apenas quinze anos de idade. Inteirou que a população da cidade culpava as 

meninas por terem acompanhado os militares ao motel, segundo soubera, e mais uma 

vez as vítimas eram condenadas, quando em verdade eram menores e poderiam ser 

facilmente ludibriadas por homens mais velhos. A Prefeitura de Vigia, felizmente, 

estava dando suporte a elas e a suas famílias, complementou. Fernando Carneiro 

cientificou sobre a realização de uma audiência pública, na sede da Agência 

Reguladora Municipal de Belém - Arbel, discutindo o reajuste da tarifa de água. A 

agência fizera um extenso relatório para avaliar a proposta de reajuste da Companhia 

de Saneamento do Pará – Cosanpa, que poderia gerar majoração de até a 41% na conta 

de água. A companhia tinha o direito de pleitear o aumento da tarifa, mas era preciso 

avaliar o impacto que isso teria para o povo, observou, destacando as frequentes 

queixas quanto à qualidade do serviço prestado. As obras de substituição do 

encanamento antigo em nossa cidade geravam transtorno no trânsito, mas eram 

necessárias, reconheceu. Entretanto, não se devia esquecer que metade da população 

belenense vivia na informalidade e recebia menos que um salário mínimo, apontou. 

Externou ficar muito preocupado com o fato de a CMB não ter discutido a majoração 

da tarifa do fornecimento de água, pois havia a possibilidade de o aumento ser 

autorizado logo ao fim da audiência pública, que não fora muito divulgada. 

Comunicou posteriormente à plenária ter apresentado um projeto de lei criando a 

Política Migratória no município de Belém, atendendo às solicitações de diversas 

entidades que lidavam com o tema. Anunciou que, na tarde deste dia e na tarde do dia 

seguinte, o projeto seria debatido e seriam recepcionadas as emendas feitas a ele na 

sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. As mudanças climáticas, além das 

guerras e crises econômicas, estavam contribuindo para aumentar o número de 

refugiados no mundo e isso precisava ser enfrentado, alertou. Comemorou por fim a 

derrota eleitoral da extrema direita na França, considerando um bom auspício para a 

futura derrota da extrema direita também no Brasil nas próximas eleições. Encerrado o 

Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pelo Solidariedade, Igor 

Andrade parabenizou a Fundação Curro Velho pela realização de uma ação sócio-

educativa, no sábado anterior, com o recebimento de materiais recicláveis para 

destinação adequada. Ao longo dos anos, prosseguiu, os vários prefeitos de Belém 

enfrentaram dificuldades na gestão dos resíduos sólidos e isso continuava acontecer. 

Falando em seguida pela liderança do Governo, Igor Andrade afirmou que muitos 

buscavam soluções para enfrentar o problema do descarte irregular do lixo. Isso 

ocorria tanto nas regiões periféricas quanto nas áreas centrais da cidade, pois as 

pessoas pagavam para os carroceiros levarem materiais que eram jogados em qualquer 

lugar, complementou. Em aparte, manifestaram-se o vereador Moa Moraes e a 

vereadora Dona Neves. Pela liderança do PSOL, Lívia Duarte saudou a Associação 

Boi Marronzinho, do Bairro da Terra Firme, pela programação realizada no final de 

semana. Saudou depois o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST 

pelo sucesso na realização da Feira da Reforma Agrária, no final de semana, que 

trouxe ao centro de Belém produtos da agricultura familiar, livres de agrotóxicos, 

provenientes de vários locais do estado. Saudou ao fim a PMB pela obra de 

asfaltamento realizada na Passagem Camapú, na Avenida Fernando Guilhon, no Bairro 

do Jurunas. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino disse 

ter sido feita uma pesquisa eleitoral entre os jovens com resultado favorável a Jair 

Bolsonaro na disputa presidencial. Falando posteriormente pela liderança da Oposição, 

Josias Higino opinou que cultura é a boa música, de qualquer variedade, não 

considerando como arte ou cultura manifestações que possam constituir falta de 

respeito com a família, explicitando defender seus princípios. Pediu que os vereadores 

se ativessem em seus pronunciamentos aos temas relativos à cidade. Encerrado o 

Horário de Liderança, assumiu a presidência da Mesa o vereador Augusto Santos. Este 

solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças para a 

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

Dia. Foi então colocada em votação e aprovada por unanimidade a ata da 12ª Sessão 

Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Em seguida, o 

vereador Augusto Santos fez um requerimento verbal solicitando a realização de uma 

sessão especial para debater a assistência farmacêutica no município de Belém e o uso 

racional de medicamentos. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Passou-se depois à leitura do requerimento do vereador Fernando 

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

Liberal, edição de 19/04/2022, página 09, intitulada “Data traz reflexão sobre 

resistência e ancestralidade”. Fizeram encaminhamentos os vereadores Fernando 

Carneiro, Josias Higino e Gleisson Silva. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento do 

vereador Amaury da APPD solicitando a realização de uma sessão especial, em 

26/05/2022, às nove horas, em comemoração aos 50 anos do programa A Feira do 

Som, da Rádio Cultura FM do Pará. Posto em votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade. Justificou seu voto o vereador Amaury da APPD. Foi feita a seguir a 

leitura do requerimento da vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando a realização 

de uma sessão especial direcionada aos empreendedores de médio e pequeno porte do 

Distrito de Icoaraci objetivando prestar homenagens, promover reflexões e elaborar 

propostas para o êxito do empreendedorismo na localidade. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Procedeu-se depois à leitura do 

requerimento da vereadora Lívia Duarte solicitando que a CMB enviasse votos de 

aplauso à senhora Jureuda Duarte Guerra, presidente do Conselho Regional de 

Psicologia - 10ª Região, pelo trabalho desenvolvido à frente daquela instituição, pelas 

contribuições sociais, ativismo e militância em defesa dos direitos humanos e da luta 

antimanicomial. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Justificou seu voto a vereadora Lívia Duarte. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia, 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 do 

Tatuador”, constante no Processo nº 1778/2021, de autoria do vereador Mauro Freitas. 

Na discussão, pronunciou-se o 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. Fez-se posteriormente a 

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

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

o projeto de lei que “Institui o Dia Municipal do Tatuador”, constante no Processo nº 

1778/2021. Entrou em seguida em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de lei que “Dispõe sobre acessibilidade nas academias para 

pessoas com nanismo no município de Belém”, constante no Processo nº 2215/2021, 

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. 

Posteriormente, foi feita a leitura do projeto. Postos depois em votação, os artigos do 

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

presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Dispõe sobre acessibilidade 

nas academias para pessoas com nanismo no município de Belém”, constante no 

Processo nº 2215/2021. Justificaram seus votos o vereador Amaury da APPD e a 

vereadora Lívia Duarte. Em seguida, o presidente Augusto Santos encerrou a sessão, 

às dez horas e quarenta e dois minutos. Estava licenciado o vereador Matheus 

Cavalcante. Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, Blenda Quaresma, Fábio 

Souza, John Wayne, João Coelho, Pablo Farah, Renan Normando e Zeca Pirão. 

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

Patriota – Cidadania; Roni Gás e Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; 

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

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

PSOL; Gleisson Silva, pelo PSB; Mauro Freitas e 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. 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 25 de abril de 2022.      

    BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 
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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA 

No vigésimo 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, assumiu a presidência da Mesa o vereador 

Josias Higino. Pronunciaram-se então os vereadores inscritos. Amaury da APPD 

mencionou as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência na parada de 

ônibus em frente ao Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR, situado na 

Rodovia Arthur Bernardes. Há muito perigo ao atravessar aquela via, pois o tráfego é 

pesado e flui em alta velocidade, inexistindo sinalizações para orientar o trânsito, 

frisou. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – Semob não tomava 

providência alguma para dar mais segurança e melhorar o embarque e o desembarque 

das pessoas, apontou. Apesar de ser base do Governo nesta Casa, não deixaria de 

apontar os erros e omissões da gestão municipal, pois sua responsabilidade era com o 

povo e com o segmento que representava, asseverou. Referiu depois ter completado 

vinte anos, na sexta-feira anterior, da adoção da Língua Brasileira de Sinais – Libras, 

defendendo sua vulgarização e utilização nos órgãos públicos municipais. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Findo o seu pronunciamento, o vereador 

Amaury da APPD reassumiu a presidência da Mesa. Mauro Freitas inteirou sobre a 

presença em nossa capital, na semana seguinte, de João Doria, pré-candidato à 

presidência da República pelo PSDB. Recordou ter apresentado o projeto de lei, 

aprovado nesta Casa, tornando João Doria cidadão de Belém. Expressou acreditar em 

uma terceira via nas eleições presidenciais, outro nome contrapondo-se às candidaturas 

de Jair Bolsonaro e Lula. Noticiou depois a festa ocorrida no Bairro da Marambaia, no 

Conjunto Gleba I na noite anterior, na entrega de quatro praças polivalentes, evento 

que teve a presença do prefeito Edmilson Rodrigues, de alguns secretários municipais 

e alguns deputados e vereadores. Enfermeira Nazaré Lima aludiu também à 

inauguração das praças na Marambaia na noite anterior, ressaltando a importância de 

investimentos públicos em áreas de lazer para a população. Comunicou ter solicitado à 

Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer – Sejel que avaliasse a construção 

de uma academia ao ar livre na esquina da Rua Engenheiro Fernando Guilhon com a 

Travessa 14 de Março, uma área ociosa resultante de uma desapropriação. Comentou 

depois o disparo acidental de uma arma de fogo pelo ex-ministro da Educação, Milton 

Ribeiro, no aeroporto de Brasília, felizmente sem vitimar ninguém, fato que teve 

grande repercussão nos jornais deste dia. Posicionou-se contrariamente à liberação 

indiscriminada do porte de armas de fogo por pessoas sem treinamento adequado para 

manuseá-las devido à possibilidade de acidentes e de uso por crianças e adolescentes. 

Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Encerrado o Horário do 

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

Patriota – Cidadania, Josias Higino avaliou que cada prefeito de Belém tem seus erros 

e seus acertos. A Semob estava presente em frente às escolas onde estudavam filhos da 

elite, mas não comparecia para disciplinar o trânsito e dar segurança em frente às 

escolas municipais e estaduais nas áreas periféricas, afirmou. Ressaltou não se tratar de 

um fato recente, ocorrendo também em gestões anteriores. Pediu à Semob que 

dispusesse agentes e colocasse sinalização onde fosse necessário nas vias da cidade. 

Falando posteriormente pela liderança da Oposição, Josias Higino salientou o 

sofrimento da população no transporte público de Belém. Disse, porém, haver 

esperança de mudança desta situação difícil a partir da disposição do prefeito 

Edmilson Rodrigues. Havia mais de uma semana o povo dos bairros de Canudos e 

Terra Firme estava sendo prejudicado por uma greve de ônibus, inteirou, pedindo ao 

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém – Setransbel, à Semob 

e à Prefeitura Municipal de Belém – PMB que sentassem para resolver o problema. 

Em aparte, manifestou-se o vereador Amaury da APPD. Pela liderança do PSB, Fábio 

Souza opinou existir uma realidade caótica no trânsito de Belém, expressando que a 

Semob não atuava nos pontos críticos da cidade. Defendeu a adoção de ações urgentes 

e contundentes para disciplinar o trânsito, especialmente em relação ao comportamento 

de motociclistas e entregadores nas ruas de nossa capital. O plano de ação da Semob 

deveria ser realizado em conjunto com o Departamento de Trânsito do Estado – 

Detran, que possuía uma estrutura maior, um quadro maior de funcionários, para 

estabelecer a fiscalização nas vias, sugeriu. Pela liderança do PSOL, Lívia Duarte 

saudou a PMB pela inauguração de cinco praças no dia anterior, através do programa 

Tá Selado, uma em Val-de-Cans e quatro na Marambaia. Pediu depois às lideranças do 

Governo nesta Casa que solicitassem à PMB que as agendas públicas do prefeito 

ocorressem à tarde e à noite para os vereadores delas participar sem perder as sessões 

legislativas. Exigiu posteriormente respeito à cultura e àqueles que se dedicam às 

atividades culturais, expondo que o setor é responsável direto por 4% do Produto 

Interno Bruto - PIB do país, ficando à frente do mercado imobiliário. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Amaury da APPD. Não havendo mais lideranças partidárias 

inscritas, o presidente Amaury da APPD perguntou se alguma liderança partidária, que 

ainda não tivesse usado da palavra, gostaria de se manifestar. Pelo Avante, 

pronunciou-se então o vereador Zeca do Barreiro e reconheceu a importância da 

cultura para os bairros periféricos, defendendo o incentivo aos artistas e produtores 

locais, ao invés de financiar grandes nomes do mercado cultural. Advogou ser 

necessário também apoiar o esporte amador, com a utilização da Lei Guilherme 

Paraense pelas empresas prestadoras de serviço à PMB para investir nos projetos 

esportivos das comunidades periféricas. Do mesmo modo, a Lei Tó Teixeira deve ser 

usada para financiar as atividades culturais desenvolvidas na periferia, complementou. 

Sobrelevou depois as agruras enfrentadas pela população pobre em relação ao 

atendimento nas unidades municipais de saúde, salientando também a grande 

dificuldade para marcação de consultas e exames através do Instituto de Assistência à 

Saúde dos Servidores do Município de Belém – IASB. Em aparte, manifestou-se o 

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

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

para a verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem 

do Dia. Foi então colocada em votação e aprovada por unanimidade a ata da 13ª 

Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Fez-se 

posteriormente a leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a 

inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, edição de 

26/04/2022, página 09, intitulada “UFPA sobe 75 posições em ranking internacional 

de universidades”. Fizeram encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro e 

Josias Higino. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Passou-se depois à leitura do requerimento do vereador Amaury da APPD solicitando 

a realização de uma sessão especial, em 21/09/2022, às 15 horas, em alusão ao Dia 

Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Procedeu-se a seguir à leitura do requerimento da 

vereadora Lívia Duarte solicitando a realização de uma sessão especial alusiva à 

Campanha da Fraternidade 2022, em data a combinar. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais requerimentos 

inscritos para apreciação da plenária, o presidente perguntou se algum vereador 

gostaria de fazer uma inscrição. Não havendo manifestação neste sentido, o presidente 

encerrou a Primeira Parte da Ordem do Dia, iniciando-se a Segunda Parte da Ordem do 

Dia. Entrou então em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto 

de lei que “Adita texto ao inciso XII do § 2º do artigo 20 da Seção VI da Resolução nº 

15, de 16/12/1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, instituindo a 

paridade de gênero na composição da Comissão de Ética Parlamentar”, constante no 

Processo nº 622/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte. A vereadora Lívia Duarte 

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 em seguida 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 de lei que 

“Adita texto ao inciso XII do § 2º do artigo 20 da Seção VI da Resolução nº 15, de 

16/12/1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, instituindo a paridade 

de gênero na composição da Comissão de Ética Parlamentar”, constante no Processo 

nº 622/2021. Justificou seu voto a vereadora Lívia Duarte. Passou-se depois à 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto de lei que “Institui a 

Semana de Conscientização da Epilepsia promovida pelo município de Belém”, 

constante no Processo nº 2083/2021, de autoria da vereadora Blenda Quaresma. Esta 

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. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei que 

“Institui a Semana de Conscientização da Epilepsia promovida pelo município de 

Belém”, constante no Processo nº 2083/2021. Em seguida, o presidente Amaury da 

APPD encerrou a sessão, às dez horas e vinte e nove minutos. Estava licenciado o 

vereador Matheus Cavalcante. Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, Allan 

Pombo, Augusto Santos, Bia Caminha, Juá Belém, Pablo Farah e Zeca Pirão. 

Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Josias Higino e Pastora Salete, 

pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio, Renan Normando, Roni 

Gás e Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Blenda Quaresma e John Wayne, 

pelo MDB; Goleiro Vinícius, pelo Republicanos; Lívia Duarte, Enfermeira Nazaré 

Lima e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Fábio Souza, pelo PSB; Mauro Freitas e Moa 

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

Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; Igor Andrade, pelo 

Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente 

ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal 

de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 26 de 

abril de 2022.      

      BIECO 

    Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo sétimo 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. 

Émerson Sampaio externou sua satisfação pela Prefeitura Municipal de Belém - PMB 

ter se comprometido, no dia anterior, a negociar com o Banco do Brasil – BB, por um 

valor de 14 milhões de reais, a área onde está situado o Residencial Benedito 

Monteiro, no Bairro do Bengui. Explicou já durar nove anos a disputa entre os 

moradores, cerca de 1200 famílias, e o BB, que ganhou a causa na Justiça. Expressou 

sua gratidão ao prefeito Edmilson Rodrigues pela sensibilidade demonstrada dando 

segurança às pessoas, pois agora sabiam que não seriam tiradas de suas casas. Igor 

Andrade parabenizou o governador Hélder Barbalho por ter assinado, no dia anterior, a 

abertura de mais uma linha de microcrédito beneficiando os batedores de açaí, os 

taxistas, os motoristas de aplicativo e outras categorias profissionais, que terão acesso 

a um financiamento de até 20 mil reais para exercer suas atividades. Estamos passando 

por uma crise econômica terrível, como nunca havíamos passado anteriormente, 

avaliou. Apesar de ter apenas quarenta anos de idade, disse conversar muito com seu 

avô, que tem a mesma opinião, sendo extremamente lúcido e independente aos 95 

anos, lendo sempre os jornais e acompanhando a realidade. Por isso, ponderou, ao ver 

as iniciativas do governo estadual e do governo municipal para fomentar a economia e 

amenizar a penúria das famílias, devemos agradecer e parabenizar. O prefeito 

Edmilson Rodrigues enviaria à CMB um projeto de lei estabelecendo financiamento a 

juro zero através do Fundo Ver-o-Sol, noticiou. Durante este pronunciamento, assumiu 

a presidência da Mesa o vereador Amaury da APPD. Roni Gás denunciou a atuação 
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ineficiente das empresas prestadoras de serviço à CMB. Contou ter acompanhado uma 

obra no Bairro da Cabanagem no dia anterior e não obteve informações quanto à 

ordem de serviço, ao planejamento e ao prazo para finalização do trabalho. Os 

moradores relataram que os trabalhadores estavam havia cinco dias na localidade e 

nada fizeram além de abrir um buraco no chão, testemunhou. Voltara neste dia ao 

local, antes das nove horas, e não havia ninguém, deixando lá pessoas de sua equipe 

para que o mantivessem informado, pois pretendia retornar. O problema do 

alagamento na área poderia ser solucionado facilmente e o povo ficava esperando, mas 

nada era resolvido, afirmou. Questionou se a falha era da Secretaria Municipal de 

Saneamento – Sesan, por não acompanhar o desempenho das contratadas, ou devia-se 

apenas às empresas. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Fernando 

Carneiro reconheceu haver muitos entraves na atual gestão municipal, observando, 

porém, não ser factível resolver rapidamente problemas que se acumularam ao longo 

de dezesseis anos. O atual governo era o seu governo, mas isso não significava que não 

criticaria eventuais falhas ou omissões, esclareceu. Notificou sobre a realização nesta 

manhã de uma reunião entre os servidores municipais da educação não docentes e a 

PMB, informando à Mesa que dela participaria e, por isso, se retiraria mais cedo da 

sessão. Enquanto base do governo, faria o processo de mediação entre os funcionários 

e a Prefeitura, explicitou. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Pablo Farah reportou ter participado, no dia anterior, do evento para 

assinatura da linha de microcrédito aos batedores de açaí e demais categorias, 

concedida pelo governo estadual. Pediu ao governador Hélder Barbalho que estendesse 

aos servidores desta Casa as mesmas condições aplicadas pelo Banco do Estado do 

Pará – Banpará aos servidores públicos estaduais no pagamento de empréstimos 

consignados. Disse que conversaria na semana seguinte com a presidente do Banpará, 

Ruth Mello, sobre esta demanda dos funcionários deste parlamento. Pela liderança do 

bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino concedeu aparte ao vereador Mauro 

Freitas. Falando posteriormente pela liderança da Oposição, Josias Higino opinou ser 

necessário ater-se neste parlamento aos problemas da cidade, que eram muitos. Abril e 

maio foram dois meses de chuvas intensas em nossa capital, apontou, mas esperava 

que em maio as precipitações diminuíssem e houvesse um grande choque de gestão 

promovendo a recuperação das vias do município. Não somente em Belém, mas em 

toda a Região Metropolitana, viam-se tantos buracos nas ruas que motoqueiros 

estavam perdendo a vida, observou, pedindo à secretária Ivanise Gasparim, titular da 

Sesan, a intensificação do trabalho de tapa-buraco nas ruas da cidade. Pela liderança 

do Republicanos, Juá Belém referiu-se ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais 

– Libras, comemorado em 24 de abril. Exprimiu sua preocupação pelas poucas 

melhorias obtidas pela comunidade surda na atual gestão municipal. Defendeu o 

ensino de Libras nas unidades municipais de ensino e a adoção da linguagem nos 

órgãos do município. Sugeriu que esta Casa desse o exemplo, utilizando intérpretes de 

Libras na transmissão das sessões parlamentares. Recordou ter sido aprovado por 

unanimidade, no ano anterior, um projeto de lei de sua autoria obrigando as 

autoescolas do município de Belém a ter um intérprete de Libras. Infelizmente, 

lamentou, o projeto foi vetado sob a justificativa de que esta Casa não poderia legislar 

sobre trânsito. Expressou não entender a relação existente entre trânsito e intérpretes 

de Libras dentro das autoescolas. Pelo PSC, José Dinelly inteirou sobre a ocorrência de 

mais um caso de feminicídio em nossa cidade, um crime covarde. Comentou ter um 

projeto de lei tramitando neste parlamento estabelecendo que os homens assassinos de 

mulheres fossem obrigados a usar uma pulseira mostrando à sociedade o crime 

cometido, independentemente das demais punições que viessem a sofrer. Pediu apoio 

dos demais parlamentares à sua aprovação. Pela liderança do bloco PP – Podemos – 

Pros, Miguel Rodrigues registrou ter ido ao Portal da Amazônia, no último final de 

semana, levando alguns parentes. Pediu à Secretaria Municipal de Urbanismo – Seurb 

que fizesse a manutenção do local, particularmente das placas de madeira situadas na 

orla. Comunicou depois o adiamento para a semana seguinte da reunião entre a 

secretária Ivanise Gasparim e os vereadores desta Casa. Encerrado o Horário de 

Liderança, o presidente Amaury da APPD solicitou aos demais parlamentares que 

fizessem o registro de suas presenças para a verificação de quórum. Havendo quórum, 

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura do requerimento 

do vereador Josias Higino solicitando a inserção nos Anais da Casa da ação 

protocolada pelo Partido dos Trabalhadores – PT no Tribunal Superior Eleitoral – TSE 

contra pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil - CGABD e o 

presidente Jair Bolsonaro por campanha eleitoral antecipada. Fez o encaminhamento o 

vereador Josias Higino. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Procedeu-se posteriormente à leitura do requerimento do vereador 

Émerson Sampaio solicitando a criação de uma comissão de vereadores para 

acompanhar as etapas de habilitação e execução do projeto de macrodrenagem da 

bacia hidrográfica do Mata Fome. Fizeram encaminhamentos os vereadores Émerson 

Sampaio,  Miguel Rodrigues e Zeca do Barreiro. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade, com vinte votos favoráveis. Passou-se a seguir à leitura do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando que esta Casa manifestasse Voto 

de Repúdio ao vereador de Ponta Grossa – PR e dirigente do clube paranaense 

Operário, Paulo Balansin, por ter ofendido o Clube do Remo e o povo paraense com 

comentários preconceituosos na internet. Fizeram encaminhamentos os vereadores 

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

unanimidade, com dezoito votos favoráveis. Justificou seu voto a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima. Fez-se depois a leitura e votação do requerimento da 

vereadora Lívia Duarte solicitando licença parlamentar, no período de 28/04/2022 a 

02/05/2022, sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita em seguida a leitura do 

requerimento do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de uma sessão 

especial para tratar do Dia Nacional de Adoção, realizado anualmente em 25 de maio. 

Fizeram encaminhamentos os vereadores Miguel Rodrigues, Juá Belém e Lívia 

Duarte, ficando requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia, 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 “Garante às pessoas com 

obesidade, obesidade severa ou obesidade mórbida atendimento prioritário e acesso 

aos serviços de estabelecimentos comerciais, bancários, órgãos públicos, 

concessionárias de serviço público e outros que exijam permanecer em filas ou outro 

método similar para atendimento”, constante no Processo nº 1172/2021, de autoria da 

vereadora Dona Neves. A vereadora Dona Neves 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, pronunciaram-se a 

vereadora Dona Neves e o vereador Miguel Rodrigues. Procedeu-se posteriormente à 

leitura do projeto. Fez o encaminhamento o vereador Zeca do Barreiro (com apartes da 

vereadora Dona Neves e dos vereadores Fabrício Gama, Miguel Rodrigues e Émerson 

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

em bloco e de forma simbólica. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei 

que “Garante às pessoas com obesidade, obesidade severa ou obesidade mórbida 

atendimento prioritário e acesso aos serviços de estabelecimentos comerciais, 

bancários, órgãos públicos, concessionárias de serviço público e outros que exijam 

permanecer em filas ou outro método similar para atendimento”, constante no 

Processo nº 1172/2021. Em seguida, o presidente encerrou a sessão, às onze horas. 

Estava licenciado o vereador Matheus Cavalcante. Justificaram suas ausências os 

vereadores Altair Brandão, Augusto Santos, Blenda Quaresma, Fábio Souza, John 

Wayne, João Coelho, Pastora Salete, Renan Normando e Zeca Pirão. Estiveram 

presentes os vereadores: Fabrício Gama e Josias Higino, pelo bloco DEM – Patriota – 

Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Roni Gás e Túlio Neves, pelo bloco 

PP – Podemos – Pros; Juá Belém e Goleiro Vinícius, pelo Republicanos; Lívia Duarte, 

Enfermeira Nazaré Lima e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Bieco, pelo PL; Mauro 

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

Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; Igor Andrade, pelo 

Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente 

ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal 

de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 27 de 

abril de 2022.      

 

      BIECO 

    Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0040/2022, 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 SEBASTIÃO BARROS DO REGO BAPTISTA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor SEBASTIÃO BARROS DO REGO BAPTISTA 

(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 

 

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

 

  

 

ATO Nº 0041/2022, 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 SUELY NUNES PEREIRA está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora SUELY NUNES PEREIRA (GNS-REF.A-P), 

Gratificação mensal no percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o 

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

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

JANEIRO/2022. 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

  

ATO Nº 0084/2022, 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 ISABELA KAROLINE SANTOS LIMA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ISABELA KAROLINE SANTOS LIMA, ocupante do 

cargo em comissão “Secretario 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 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 0085/2022, 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 ANA VITÓRIA DA SILVA SANTOS está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ANA VITÓRIA DA SILVA SANTOS, ocupante do 

cargo em comissão “Secretario 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 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 0086/2022, 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 PAULO MARCELO CRUZ GOES está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor PAULO MARCELO CRUZ GOES, ocupante do cargo 

em comissão “Secretario 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 01.01.2022. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0087/2022, 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 JOELSO DO NASCIMENTO MONTEIRO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor JOELSO DO NASCIMENTO MONTEIRO, ocupante 

do cargo em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

40% (quarenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de 01.01.2022. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


