
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 02, 03, 04, 05 e 06 de maio de 2022. ANO XXXIX Nº 1990 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              PORTARIA Nº 0284/2022, de 18 de março 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$3.500,00 (três mil e quinhentos 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$ 3.000,00 

111.01.031.0012.2.091.339039 – FR - 1001 – R$ 500,00 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 18 de março de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0167/2022, 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, GIOVANNA KELLEN PINHEIRO LOBATO ocupante do cargo em 

comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador AUGUSTO 

SANTOS, 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 0168/2022, 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, ALESSANDRA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO ocupante do cargo 

em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador FABIO SOUZA, 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 SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No segundo dia do mês de maio 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. Assumiu 

posteriormente a presidência da Mesa o vereador Augusto Santos. Iniciado o Horário 

do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Josias Higino referiu-se ao 

dia primeiro de maio, Dia do Trabalho, afirmando que os brasileiros tomaram as ruas 

das cidades do país celebrando a liberdade. Comparou dois eventos realizados em São 

Paulo, dizendo que a Avenida Paulista ficou lotada com o comparecimento massivo da 

população, apesar de não haver a apresentação de artistas, enquanto ao outro evento 

compareceram poucas pessoas. Julgou que isso mostrava não serem confiáveis todas 

as pesquisas relativas à eleição presidencial feitas até agora, desmentindo a narrativa 

propagada pela grande mídia sobre a liderança absoluta de certo pré-candidato a 

Presidência da República. No Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e Bahia e 

em todo o Brasil via-se o povo nas ruas vestindo verde e amarelo no domingo, reputou. 

Sempre trabalhara honestamente, como cobrador e depois como motorista de ônibus, e 

sentia muito orgulho ao participar das festividades de primeiro de maio, comentou. 

Expressou não ser vereador de gabinete, pois sempre estava trabalhando junto às 

comunidades, como outros vereadores também faziam. Por isso, parabenizou seus 

pares pelo Dia do Trabalho, pois todos eram trabalhadores. Amaury da APPD disse 

que o Dia do Trabalho é e sempre foi uma data comemorativa associada à atuação da 

esquerda. Avaliou como correta a decisão de Lula de escolher Geraldo Alckmin para 

ser seu vice na disputa à Presidência da República, conjecturando que seriam eleitos 

no primeiro turno. No dia primeiro de maio estava no Bairro do Tenoné, informou, 

participando de um grande evento representando a Associação Paraense das Pessoas 

com Deficiência - APPD, em companhia da deputada federal Elcione Barbalho e do 

governador Hélder Barbalho. As pesquisas eleitorais são feitas com base científica e 

são confiáveis, atestou, expressando acreditar plenamente na vitória de Lula e na 

reeleição de Hélder Barbalho ainda no primeiro turno. Pablo Farah parabenizou os 

trabalhadores e trabalhadoras do Brasil pelo Dia do Trabalho, reconhecendo que 

passávamos por um momento difícil de perda de direitos e crise econômica. 

Comemorou a retomada das corridas de rua, parabenizando o sistema Sesi – Fiep pela 

realização da 30ª Corrida de Rua em nossa cidade, agradecendo o apoio do Grupo 

Liberal. Após dois anos de pandemia, os eventos esportivos voltavam a ocorrer, 

permitindo aos praticantes sair do sedentarismo, celebrou. Juá Belém mencionou o 

combate ao abuso e exploração sexual infantil, tema da campanha Maio Laranja, 

desenvolvida neste mês que se iniciava. Externou sua tristeza pelo pouco avanço 

obtido na proteção da infância em nosso estado e em nosso país, pois os problemas 

permaneciam e até se agravavam ano após ano. Infelizmente, considerou, a sociedade 

brasileira acostumou-se e acomodou-se perante os fatos terríveis que vinham 

ocorrendo, tornando-se corriqueiro o abuso sexual contra crianças e adolescentes em 

todos os segmentos sociais. Usava o seu mandato para cobrar a ampliação da rede de 

proteção aos menores, mas, em um ano e quatro meses, pouco lograra, reconheceu. A 

criança abusada sexualmente carregará o trauma por toda a vida, sendo essencial, 

portanto, preparar os profissionais que atuam na educação, na saúde e na segurança 

pública para lidar com esses casos, ponderou. Os conselhos tutelares devem ser 

fortalecidos e o tema deve ser debatido em toda a sociedade, nos lares, nas escolas e 

nos ambientes de trabalho, indicou. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o 

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

Rodrigues julgou estar sendo prejudicado pela secretária Ivanise Gasparim, titular da 

Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan. Contou ter enviado quatro ofícios, em 

várias ocasiões, àquela secretaria solicitando a realização de uma operação tapa-buraco 

na Rua São João, mas não foi atendido e não teve nenhum dos ofícios respondido. Pelo 

Solidariedade, Igor Andrade fez referência ao Dia do Trabalho, comentando que as 

pessoas empregadas atualmente deveriam agradecer a Deus e fazer tudo para manter o 

emprego, pois muita gente estava desempregada, sem oportunidade de ter a carteira 

assinada, e não tinham o que comemorar. Por outro lado, mesmo os que recebiam seus 

salários lutavam para sobreviver porque tudo estava muito mais caro, ajuizou, e a 

inflação atingia todas as famílias. O índice de desemprego no Brasil era um dos 

maiores do mundo e a economia estava sendo sustentada pelos trabalhadores 

informais, opinou. Pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino parabenizou 

o governador Hélder Barbalho por entregar, no dia anterior, no Parque do Utinga, a 

nova Unidade Móvel de Coleta de Sangue para a Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará – Hemopa. Doar sangue é um ato muito especial, enunciou, 

relatando comparecer a cada três meses ao Hemopa para doar uma bolsa de sangue, 

que poderia salvar até quatro vidas. Em época de festas, como o Carnaval e o final de 

ano, as reservas de sangue do Hemopa diminuem e a demanda aumenta e a nova 

Unidade Móvel não resolveria o problema, mas o amenizaria, presumiu. Recordou ter 

realizado uma sessão especial, no ano anterior, sobre a importância da doação de 

sangue e a atividade do Hemopa, conseguindo mais de 70 doações no estacionamento 

da CMB. Falando posteriormente pela liderança da Oposição, Josias Higino externou 

admirar e respeitar o Papa Francisco como líder da Igreja Católica, concordando com 

seus posicionamentos. Acrescentou ter passado a apoiar o governador Hélder 

Barbalho, mas não apoiava a candidatura de Lula à Presidência da República. Também 

admirava o prefeito Edmilson Rodrigues, declarou, embora tivesse apoiado Eguchi na 

eleição anterior. Respeitava o PT porque havia no partido políticos honestos, 

continuou, frisando que em todos os lugares havia os bons e os péssimos. Trabalhava 

pelo melhor para Belém e continuaria cobrando os secretários municipais, torcendo 

pelo sucesso da gestão, assegurou. Pelo Avante, Zeca do Barreiro disse não saber o 

critério utilizado pela secretária Ivanise Gasparim no atendimento aos ofícios dos 

vereadores, mas agradeceu a ela por fazer a operação tapa-buraco na Rua São João, 

conforme solicitara. Especulou que a secretária procurava atender alternadamente os 

pedidos dos vereadores que atuavam em uma mesma área. Disse ser sempre bem 

tratado ao comparecer à Sesan, assim como em todas as secretarias municipais, 

exceção feita à Secretaria Municipal de Saúde – Sesma. Em aparte, manifestaram-se os 

vereadores Amaury da APPD e Moa Moraes. Encerrado o Horário de Liderança, o 

presidente Augusto Santos solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro 

de suas presenças para a verificação de quórum. O vereador Zeca do Barreiro pediu 

Questão de Ordem solicitando a realização de um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à técnica de enfermagem, lotada no HPSM Mário Pinotti, Helenilda Ribeiro, 

falecida no dia anterior. O vereador Miguel Rodrigues pediu depois que esta 

homenagem fosse estendida a D. Nazaré, sua amiga, evangélica da Igreja Assembleia 

de Deus, falecida no final de semana anterior. Registradas as presenças e havendo 

quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi então colocada em votação 

e aprovada por unanimidade a ata da 14ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão 

Legislativa da 19ª Legislatura. Fez-se posteriormente um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma a Helenilda Ribeiro e à D. Nazaré, atendendo às solicitações dos 

vereadores Zeca do Barreiro e Miguel Rodrigues. Retomou-se em seguida a votação 

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

especial para tratar do Dia Nacional da Adoção, realizado anualmente em 25 de maio. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o 

vereador Miguel Rodrigues. Passou-se depois à leitura e votação do requerimento do 

vereador Goleiro Vinícius solicitando três dias de licença particular, no período de 09 

a 11 de maio de 2022, sendo este aprovado por unanimidade. O presidente Augusto 

Santos fez a seguir o registro dos vereadores presentes: Miguel Rodrigues, Renan 

Normando, Augusto Santos, Fernando Carneiro, Enfermeira Nazaré Lima, Amaury da 

APPD, Roni Gás, Zeca do Barreiro, Igor Andrade, José Dinelly, Émerson Sampaio, 

Túlio Neves, Juá Belém, Josias Higino, Dona Neves, Pastora Salete e Moa Moraes. 

Havendo apenas dezessete vereadores presentes, não havendo quórum, o presidente 

encerrou a sessão, às dez horas e quinze minutos. Estavam licenciados o vereador 

Matheus Cavalcante e a vereadora Lívia Duarte. Justificaram suas ausências os 

vereadores Allan Pombo, Altair Brandão, Bieco, Blenda Quaresma, John Wayne, 

Goleiro Vinícius, João Coelho e Zeca Pirão. Estiveram presentes os vereadores: 

Fabrício Gama, Pastora Salete e Josias Higino, pelo bloco DEM – Patriota – 

Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Renan Normando, Roni Gás e Túlio 

Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Juá Belém e Augusto Santos, pelo 

Republicanos; Enfermeira Nazaré Lima e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Moa 

Moraes, pelo PSDB; Bia Caminha e Amaury da APPD, pelo PT; José Dinelly, pelo 

PSC; Dona Neves, pelo PSD; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo 

Avante; Pablo Farah, sem partido. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, 

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

Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 02 de 

maio de 2022.      

    BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

  

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém - CMB sob a presidência da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima. Esta solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

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

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

Fábio Souza reportou-se ao transporte público em Belém, avaliando haver uma frota 

de ônibus sucateada, vias em más condições e um valor de tarifa que não compensava 

para o empresário e não era confortável para os usuários. As capitais do Brasil que têm 

um transporte público de qualidade subsidiam a atividade, ajudando as empresas a 

manter o bom serviço, afirmou, sendo isso cada vez mais comum, não apenas no 

Brasil, mas em todo o mundo. Sugeriu a busca de uma solução colegiada entre os 

municípios da Região Metropolitana para a melhoria do transporte público. A 

Prefeitura Municipal de Belém - PMB tem dado passos importantes para resolver o 

problema, julgou, sendo um deles a prevista licitação do sistema. As empresas visam 

ao lucro, mas devem atender a população com qualidade. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Mauro Freitas. Roni Gás considerou que a população paga a conta e sofre 

com o transporte público de má qualidade, enquanto os empresários buscam lucros e 

os obtêm, pois se não lucrassem com a atividade não atuariam no ramo. Eles têm alta 

lucratividade, mantém uma frota sucateada e ainda conseguem aumentar o preço da 

passagem, complementou, entretanto, não reduzem seus ganhos pagando salários 

melhores aos rodoviários. De qualquer modo, a população não pode ser prejudicada, 

pontuou, responsabilizando os empresários pela má gestão das empresas, pois 

lucraram durante décadas e não se prepararam para enfrentar uma crise como a 
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existente atualmente. Esta Casa tem buscado uma solução, apontou, descrevendo o 

empenho do presidente Zeca Pirão pela realização da licitação do sistema de 

transporte. Posicionou-se contrariamente ao financiamento público da atividade, 

opinando que, ao invés disso, o empresário deveria dar uma contrapartida à PMB para 

poder atuar em Belém. Em aparte, manifestou-se o vereador Mauro Freitas. Findo este 

pronunciamento, o vereador Moa Moraes assumiu a presidência da Mesa. Enfermeira 

Nazaré Lima aludiu à greve dos rodoviários deflagrada neste dia, prejudicando 

grandemente a população. A obra do BRT arrastava-se havia onze anos, consumira 

cerca de 530 milhões de reais e não funcionava, sendo ainda um sonho, constatou. O 

estresse no trânsito leva a problemas de saúde mental como a síndrome do pânico, 

comentou. Defendeu maior investimento na mobilidade urbana, a desoneração e o 

subsídio à atividade de transporte de passageiros, alertando, porém, para a intenção das 

empresas de extinguir a categoria dos cobradores. Enfrentamos grave crise econômica, 

havendo número recorde de desempregados, e acabar com a categoria de cobradores 

significava desempregar milhares de trabalhadores, indicou. Encerrado o Horário do 

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

– Pros, Miguel Rodrigues reconheceu as péssimas condições do transporte público em 

Belém, prejudicando, sobretudo, a população dos bairros mais afastados e das ilhas de 

Belém. Salientou ser essencial não apenas melhorar o transporte público por ônibus, 

mas também implantar o transporte fluvial. Externou aguardar ansiosamente a 

presença da secretária Ivanise Gasparim neste parlamento, no dia seguinte, 

pretendendo questioná-la, pois julgava ser ignorado por ela enquanto vereador de 

Belém. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino referiu-se 

também à greve dos rodoviários, recordando ter criado sua família trabalhando 

inicialmente como cobrador e depois como motorista de ônibus em Belém. Afirmou 

não ser de hoje que os empresários queixam-se de não ter lucro, dizendo sempre estar 

no vermelho, pois agiam assim quando era rodoviário. Viajavam frequentemente a 

Portugal, mas na data base nunca podiam aumentar o salário dos funcionários, 

memorou. Conhecendo a situação, sabia que o sistema chegaria a um caos, como agora 

ocorreu, mas a causa não é simplesmente a pandemia, declarou. O transporte está na 

base da economia do país, da cidade e do estado, tanto o transporte público de pessoas, 

quanto o transporte de mercadorias, ponderou, e as categorias profissionais que nele 

atuam devem ser valorizadas. Falando posteriormente pela liderança da Oposição, 

Josias Higino mencionou casos de ônibus sucateados circulando na cidade, pregando 

nas vias, ocorrendo queda de portas e de tanque de combustível. Contou ter sofrido um 

acidente ao dirigir um ônibus, atingindo a traseira de outro veículo em frente ao Berço 

de Belém por ter ficado sem freios. Avisara, entretanto, a empresa que o problema 

poderia ocorrer, mas nenhuma providência fora tomada. A falta de cuidado das 

empresas no desempenho da atividade de transporte público gerou uma situação 

caótica que veio a explodir agora nas mãos do prefeito Edmilson Rodrigues e da 

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob, analisou. Em 

aparte, manifestou-se o vereador Juá Belém. Pela liderança do PSB, Fábio Souza 

agradeceu ao prefeito Edmilson Rodrigues a sanção da Lei nº 9754, de sua autoria, 

criminalizando o mau trato de animais em empresas e lojas de pet shop. O Hospital 

Veterinário Municipal Dr. Vahia prestava relevantes serviços realizando de três a 

cinco mil atendimentos por mês, divulgou. Se a pessoa não estiver preparada para ter 

um animal, não deve fazê-lo, pois há trabalho e despesas envolvidas, aconselhou. 

Inteirou lutar muito junto à PMB pela manutenção e ampliação do Hospital 

Veterinário Municipal Dr. Vahia, sobrelevando sua importância para nossa cidade por 

ser um hospital de portas abertas, atendendo famílias carentes que não têm recursos 

para tratar de seus animais de estimação. Pela liderança do MDB, Zeca Pirão fez 

referência à atuação da PMB e do governo estadual para amenizar o problema das 

chuvas em Belém, sendo assinadas ordens de serviço para recuperação e pavimentação 

de ruas, indicadas também pelos vereadores. Estes são os que realmente se preocupam 

com a população de Belém, sustentou, pois, os deputados preocupavam-se mais com 

suas áreas de influência no interior do estado. O povo belenense deve votar em 

candidatos a deputado comprometidos com a nossa capital, que usem os recursos e as 

emendas em benefício de nossa população, advogou. Noticiou posteriormente a 

realização da primeira audiência pública na CMB, no dia 11/05/2022, para discutir a 

abertura da orla de Belém a empreendimentos como supermercados, lojas de atacado, 

shoppings e outros. Pela liderança do PSDB, Mauro Freitas julgou pertinentes as 

considerações anteriores do vereador Zeca Pirão, alegando que o povo de Belém deve 

realmente votar em candidatos a deputado que tenham atuação em nossa cidade e com 

ela tenham compromisso. Lembrou depois, ter sido em sua gestão como presidente da 

CMB que fora aprovada a licitação do sistema de transporte público de Belém, o 

transporte complementar e o sistema cicloviário de Belém. Encerrado o Horário de 

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

seguir a chamada nominal dos parlamentares presentes para a verificação de quórum. 

Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Fez-se então a leitura 

do requerimento do vereador Allan Pombo solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição de 17/04/2022, caderno Você, 

intitulada “Exu abre o caminho e Grande Rio quebra jejum de 34 anos e leva o título 

do carnaval carioca”. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Allan Pombo, Juá Belém, Lívia 

Duarte, Josias Higino, Fábio Souza, Fabrício Gama, Moa Moraes, Miguel Rodrigues 

(assumindo a presidência da Mesa, neste ínterim, o vereador Bieco), Enfermeira 

Nazaré Lima, Zeca do Barreiro e Émerson Sampaio. Passou-se em seguida à leitura do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de uma sessão 

especial para debater a desoneração e o subsídio dos transportes públicos da Região 

Metropolitana. Fez o encaminhamento o vereador Mauro Freitas, ficando o 

requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte, iniciou-se a Segunda Parte da 

Ordem do Dia. O vereador Augusto Santos pediu depois Questão de Ordem 

solicitando alteração na ordem da pauta de modo que o projeto de lei constante no 

Processo nº 1618/2021, de sua autoria, entrasse em discussão e que seus artigos fossem 

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

aprovada pela plenária. Entrou então em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de lei que “Reconhece no município de Belém a música gospel e 

os eventos a ela relacionados como manifestação cultural”, constante no Processo nº 

1618/2021, de autoria do vereador Augusto Santos. Na discussão, não houve oradores. 

Procedeu-se posteriormente à leitura do projeto. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Miguel Rodrigues, Josias Higino e Lívia Duarte. 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 “Reconhece no município 

de Belém a música gospel e os eventos a ela relacionados como manifestação 

cultural”, constante no Processo nº 1618/2021. Justificaram seus votos os vereadores 

Augusto Santos, Fabrício Gama, Allan Pombo, Miguel Rodrigues e Josias Higino. Em 

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

Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, Fernando Carneiro, João 

Coelho, Pablo Farah e Renan Normando. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício 

Gama, 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; Blenda Quaresma, John Wayne e Zeca Pirão, pelo MDB; 

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

Lima e Lívia Duarte, pelo PSOL; Bieco, pelo PL; Fábio Souza, pelo PSB; 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 03 de 

maio de 2022.      

      BIECO 

     Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

 

ATO Nº 0088/2022, 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 ROBERTO MAGNO DE OLIVEIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor PAULO ROBERTO MAGNO DE OLIVEIRA, 

ocupante do cargo em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no 

percentual de 60% (sessenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo 

Grupo Nível Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto 

no Anexo I da Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de 01.012022. 

  

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 0089/2022, 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 BRUNA LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora BRUNA LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA, 

ocupante do cargo em comissão “Secretario Legislativo”, Gratificação mensal no 

percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo 

Grupo Nível Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto 

no Anexo I da Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de 01.012022. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

-------------------------------------- 
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ATO Nº 0090/2022, 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 FILIPE DOS ANJOS GONÇALVES está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor FILIPE DOS ANJOS GONÇALVES, 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 01.012022. 

 

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 0091/2022, 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 JOYCE CRISTINA LOBATO BRITO 

GONÇALVES está exercendo atividades que implicam no assessoramento às 

Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora JOYCE CRISTINA LOBATO BRITO 

GONÇALVES, 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 0092/2022, 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 MANOEL ESPIRITO SANTO MENEZES está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor MANOEL ESPIRITO SANTO MENEZES (GAU-

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 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 0093/2022, 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 REGINA AUXILIADORA ROCHA DE OLIVEIRA 

está exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões 

Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

I – REVOGAR a partir de 31.12.2021, o Ato nº 2362/2021, de 01.12.2021, 

que atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 50% 

(cinquenta por cento) à servidora REGINA AUXILIADORA ROCHA DE 

OLIVEIRA (GAU- REF. A-P) 

 

II - ATRIBUIR à servidora REGINA AUXILIADORA ROCHA DE 

OLIVEIRA (GAU- 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. 

 

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 

 

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

 

 

 

PORTARIA Nº 0325/2022, de 19 de abril de 2022 

 

 

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

atribuições legais. 

 

RESOLVE: 

 

FACULTAR o expediente da Secretaria da Câmara Municipal de Belém, bem 

como suspender os trabalhos legislativos no dia 22.04 (sexta-feira) do corrente ano.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


