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RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              PORTARIA Nº 0286/2022, de 21 de março de 2022. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

atribuições legais 

 

RESOLVE: 

 

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

7.502, de 20.12.90, 77 (setenta e sete) dias de licença prêmio para tratamento de saúde a 

servidora SIMONE BARATA DA SILVA, ocupante do cargo em comissão “Secretario 

Legislativo” do Gabinete AMAURY FILHO, durante o período de 03.03.2022 a 18.05.2022, 

de acordo com o Laudo Pericial expedido pelo INSS. 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 21 de março de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0173/2022, 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, MYTILINE CERVEIRA DE SOUZA ocupante do cargo em comissão 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador WASHINGTON COSTA DE 

ALBUQUERQUE (NENÉM ALBUQUERQUE) 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 0174/2022, 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, NEY BARROS DA SILVA ocupante do cargo em comissão “Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador PABLO FARAH, 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)  



      22  
DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 16, 17, 18, 19 e 20 de maio de 2022. 

ANO XXXIX 

Nº 1992 
 

 

 

 

 ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo 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 

Fernando Carneiro. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 

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

o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Igor Andrade 

parabenizou o governo estadual pela inauguração da Usina da Paz do Bengui, na 

semana anterior. Explicitou que as usinas da paz constituem um projeto do governo do 

estado, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belém e a Vale S.A., e são 

empreendimentos de excelente padrão, espaços dignos para atividades esportivas, 

educativas e serviços à população. A cerimônia contou com a presença do governador 

Hélder Barbalho, do prefeito Edmilson Rodrigues, do presidente da CMB, vereador 

Zeca Pirão, e de outros parlamentares desta Casa complementou. Pôde então conhecer 

as instalações da Usina da Paz do Bengui, contou, descrevendo haver espaço de saúde 

(médico, odontológico e de nutrição), sala de informática, espaço para a conciliação de 

conflitos, área para a Fundação Parápaz, serviço de fornecimento documentação, de 

orientação jurídica, piscina semiolímpica, quadra poliesportiva coberta, campo de 

futebol e teatro. Na ocasião, o governador anunciou a inauguração, em junho vindouro, 

de mais duas usinas da paz, nos bairros da Terra Firme e do Guamá, reportou, havendo 

o plano de estender o projeto às quarenta maiores cidades do estado. Findo este 

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

Fernando Carneiro inteirou ter acionado o Ministério Público do Estado do Pará – 

MPPA solicitando providências e investigação quanto à agressão sofrida por um 

morador de rua, próximo à sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará e em 

frente à Igreja da Trindade. As cenas chocaram o país, tendo grande repercussão, e 

mereceram a atenção do padre Júlio Lancellotti, conhecido defensor daqueles que 

vivem em situação de rua. Relatou posteriormente ter visitado recentemente a cidade 

de São Paulo, ficando chocado com a quantidade de pessoas morando nas praças, em 

barracas. A Prefeitura de São Paulo instalou lavanderias e banheiros públicos para 

atendê-las, notificou, esclarecendo que a maior parte delas trabalha, mas não consegue 

pagar aluguel. Atualmente no Brasil, mais de 19 milhões de pessoas passam fome 

todos os dias e 100 milhões de brasileiros vivem algum nível de insegurança alimentar, 

comunicou. Expressou preocupação com as ameaças veladas às eleições feitas pelo 

presidente Jair Bolsonaro, considerando, porém, tratar-se de uma tentativa de desviar a 

atenção do público da crise econômica e da disparada inflacionária no país. Findo o 

seu pronunciamento, o vereador Fernando Carneiro reassumiu a presidência da Mesa. 

Enfermeira Nazaré Lima tratou também da agressão ao morador de rua ocorrida em 

frente à Igreja da Trindade, classificando-a como um ato de covardia. Compete ao 

segurança proteger o patrimônio, mas ele não deveria se deixar dominar pelo ódio e 

abusar da força e da violência, ponderou, pois, vida é o bem maior e aqueles 

socialmente vulneráveis devem ser protegidos. Defendeu a punição do agressor de 

acordo com a lei, para que servisse de exemplo. A desigualdade social é uma realidade 

brasileira histórica, mas o número de pessoas vivendo na rua aumentou nos últimos 

anos, afirmou, comentando morar no Bairro de São Brás, que teve as praças tomadas 

por pessoas em situação de rua. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o 

Horário de Liderança. Pelo Solidariedade, Igor Andrade externou sua preocupação 

com as consequências do aumento no preço do óleo diesel, pois provocaria a 

majoração generalizada no preço dos produtos. Tudo já estava mais caro e tornava-se 

impossível sobreviver recebendo apenas um salário mínimo, avaliou. O desemprego 

aumentava e em todos os lugares viam-se pessoas pedindo ajuda, particularmente nos 

shoppings e supermercados, constatou. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré 

Lima informou ter estado em Brasília participando de atos pela aprovação do Projeto 

de Lei nº 2564/2021 que estabelece o piso salarial nacional para os trabalhadores da 

Enfermagem. A primeira vitória, a aprovação do projeto pela Câmara Federal, foi 

obtida, enunciou, faltando agora criar um fundo para garantir o pagamento do piso. 

Relatou posteriormente que um motorista de aplicativo recusara-se a levar a advogada 

Amanda Laredo, assessora jurídica da vereadora Lívia Duarte, alegando não 

transportar petistas, pois ela estava participando de uma manifestação de apoio à 

campanha de Lula à Presidência da República no último final de semana. Solidarizou-

se à Amanda Laredo, avaliando que ela fora vítima de discriminação. Pela liderança do 

PT, Bia Caminha comemorou a sanção pelo prefeito Edmilson Rodrigues à lei de sua 

autoria estabelecendo a obrigatoriedade da veiculação a respeito da violência contra as 

mulheres e campanhas informativas a respeito deste tema em estádios de futebol e 

eventos esportivos no município de Belém. Divulgou depois ter participado do 

lançamento da candidatura de Lula à Presidência da República, em São Paulo, no 

sábado anterior. A campanha representava a esperança de o povo brasileiro ter 

novamente comida no prato até o final do mês e a possibilidade de construirmos um 

futuro melhor para o nosso país, enunciou, pois Lula tinha um compromisso real com 

o povo brasileiro. Findo este pronunciamento, reassumiu a presidência da Mesa a 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – 

Cidadania, Josias Higino apontou faltar remédios nas Unidades de Pronto Atendimento 

– UPAs, disse que as ruas de Belém estavam cheias de buracos e o lixo se espalhava 

pela cidade. Entretanto, os parlamentares que o precederam na tribuna trataram apenas 

de questões nacionais, esquecendo-se dos problemas locais, indicou. O problema dos 

combustíveis não era apenas nacional, ocorria atualmente em todos os países do 

mundo, declarou. Pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante reconheceu que os 

temas nacionais impactavam diretamente a população de Belém, mas os temas locais 

também deveriam ser discutidos. A este respeito, referiu-se ao aumento na tarifa de 

água, que pode ser reajustada em 53,8%. Culpou os governos de Lula e Dilma Roussef 

pela situação atual de aumento no preço dos combustíveis, afirmando que saquearam a 

Petrobrás e não investiram em autossuficiência na produção dos derivados do petróleo. 

Considerou o lockdown adotado como contenção à disseminação do coronavírus uma 

atitude quase criminosa, pois prejudicou a economia. Pela liderança do bloco PP – 

Podemos – Pros, Miguel Rodrigues cobrou a vinda da secretária Ivanise Gasparim, 

titular da Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, a esta Casa para prestar 

esclarecimentos quanto ao trabalho que desenvolvia e planejava desenvolver à frente 

daquela secretaria. Recordou que o comparecimento da secretária perante este 

parlamento já fora adiado da semana anterior para esta semana. Julgou que as 

atribuições dos vereadores, como a fiscalização das atividades dos órgãos e obras 

municipais, estavam sendo retiradas. Pediu a seus pares que se ativessem aos 

problemas locais ao invés de discutir as questões nacionais. Encerrado o Horário de 

Liderança, a presidente Enfermeira Nazaré Lima solicitou aos demais parlamentares 

que fizessem o registro de suas presenças para verificação de quórum. Feitos os 

registros e 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 15ª, 16ª, 17ª e 18ª, sendo todas do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 19ª 

Legislatura. Retomou-se posteriormente a votação do requerimento do vereador Mauro 

Freitas solicitando a realização de uma sessão especial para debater a desoneração e o 

subsídio ao transporte público na Região Metropolitana de Belém. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o vereador Fernando 

Carneiro. 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 do dia 19/04/2022, intitulada “Amazônia concentra 80% dos assassinatos no 

campo”. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou 

seu voto o vereador Fernando Carneiro, assumindo neste ínterim a presidência da 

Mesa o vereador Bieco. Fez-se em seguida a leitura do requerimento do vereador 

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

Diário do Pará, edição de 02/05/2022, intitulada “Estado entrega nova unidade móvel 

do Hemopa”. Fizeram encaminhamentos os vereadores Josias Higino e Miguel 

Rodrigues. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Foi feita 

a seguir a leitura do requerimento da vereadora Pastora Salete solicitando a inserção 

nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição do dia 

26/04/2022, página A-8, intitulada “Hipertensão arterial pode causar problemas mais 

graves”. Fizeram encaminhamentos os vereadores Miguel Rodrigues e Pastora Salete. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Procedeu-se depois à 

leitura do requerimento do vereador Fabrício Gama solicitando a realização de uma 

sessão especial em comemoração aos cinquenta anos do Grupo Marmobraz. Fez o 

encaminhamento o vereador Fabrício Gama. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente Bieco encerrou a sessão, às dez 

horas e trinta minutos. Estavam licenciados os vereadores Goleiro Vinícius e Mauro 

Freitas. Justificaram suas ausências os vereadores Augusto Santos, Fábio Souza, Juá 

Belém, Lívia Duarte, Moa Moraes, Renan Normando e Zeca Pirão. Estiveram 

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

Higino, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Bieco, Émerson Sampaio, Miguel 

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

Neném Albuquerque, pelo MDB; Enfermeira Nazaré Lima e Fernando Carneiro, pelo 

PSOL; Gleisson Silva, pelo PSB; Bia Caminha e Amaury da APPD, pelo PT; Altair 

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

pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; 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 10 de maio de 2022.      

  

    BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

  

 

ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No décimo sexto 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 

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

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

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

noticiou a realização, no dia anterior, do evento Avenida Cultural, na Avenida 

Presidente Vargas, criticando o fato de o prefeito Edmilson Rodrigues ter dele 

participado, dançando e festejando, enquanto os moradores do Distrito de Outeiro 

clamavam por socorro e faltavam remédios e médicos nas unidades municipais de 

saúde de Belém. Garantiu estar disposto a colaborar com a gestão, tendo elogiado da 
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tribuna a atuação da Prefeitura Municipal de Belém – PMB várias vezes anteriormente, 

quando havia merecimento. A cidade clamava por saneamento básico e limpeza das 

ruas, apontou. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima. Zeca Pirão opinou que o prefeito Edmilson Rodrigues 

precisa estar em meio ao povo que o elegeu, confessando que também participaria do 

evento Avenida Cultural se tivesse disponibilidade, mas não pôde fazê-lo por estar 

trabalhando. Julgou que o prefeito estivesse atento aos problemas do setor de saúde e à 

necessidade de tomar providências e dar uma resposta à população que precisava de 

atendimento. Relatou depois ter exigido pontualidade aos funcionários do Núcleo de 

Apoio ao Cidadão – Naci e do Serviço de Assistência Médica e Social – Seam, que 

funcionam no prédio anexo à sede da CMB, pois as pessoas que buscavam os serviços 

não deveriam esperar. Notificou posteriormente a realização nesta semana, pela PMB, 

de um grande mutirão de limpeza em toda Belém, contando com várias equipes, além 

da realização da operação tapa-buraco nas ruas da cidade. As chuvas intensas 

impediam anteriormente o asfaltamento, mas agora começavam a amainar e o trabalho 

de recuperação das vias poderia avançar, comentou. Revelou conversar 

frequentemente com a secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, e com o 

secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, pedindo a eles que escutassem mais 

os vereadores, recebendo deles sinalização positiva. Expressou ficar feliz com o bom 

desempenho desta legislatura, pois os parlamentares eram atuantes, demonstrando 

compromisso com a população. Findo este pronunciamento, o vereador Juá Belém 

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

homenagem póstuma ao sargento militar da reserva, Raimundo Nonato Menezes 

Pereira, assassinado a tiros no município de Marituba na tarde do último domingo. Em 

seguida, o vereador Zeca Pirão reassumiu a presidência da Mesa. Amaury da APPD 

considerou o evento Avenida Cultural importante para a cultura e a população de 

Belém, informando que seria realizado pela PMB de 45 em 45 dias. Sugeriu que fosse 

realizado quinzenalmente e levado a diferentes bairros de nossa capital. Reportou-se 

posteriormente à realização, por sua iniciativa, da sessão especial para comemorar os 

50 anos do Programa Feira do Som, da Rádio Cultura FM. Mencionou em seguida a 

realização, em Mosqueiro no dia anterior, do Festival Gastronômico das Ilhas, 

ressaltando o valor da culinária paraense. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-

se o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Roni Gás 

reiterou faltar médicos nas unidades municipais de saúde, pedindo a intervenção junto 

ao prefeito das lideranças do Governo nesta Casa para que o problema fosse 

solucionado, pois o povo não aguentava mais esperar. Havia dificuldades enormes em 

relação ao saneamento e ao alagamento das vias da cidade, mas acompanhava o 

empenho da secretária Ivanise Gasparim em superá-las, testemunhou, relatando ser 

bem atendido por ela. Agradeceu e parabenizou a Secretaria Municipal de Saneamento 

– Sesan pela agilidade em acionar a empresa responsável pela coleta de lixo, que por 

duas semanas deixara de prestar o serviço, fazendo-se então a limpeza das áreas 

afetadas no domingo anterior. Aconselhou o prefeito a intimar as empresas prestadoras 

de serviço a realizar corretamente o trabalho para o qual foram contratadas. Chamou 

por fim a atenção para o estado precário das ruas de Mosqueiro. O vereador Zeca do 

Barreiro inteirou depois não estar conseguindo fazer o registro de sua presença no 

painel eletrônico e o vereador Zeca Pirão, presidente da CMB, comunicou à plenária 

sobre a realização, neste momento, de uma licitação visando adquirir um novo painel 

eletrônico para substituir o atual, que já tem vinte anos de uso. Seria instalado um novo 

sistema e cada vereador teria um computador portátil conectado a ele, prevendo-se 

para julho vindouro essas modificações, complementou. Pela liderança do bloco DEM 

– Patriota – Cidadania, Josias Higino salientou o empenho do governador Hélder 

Barbalho em equipar e melhorar a atuação dos órgãos de segurança pública. 

Entretanto, referiu, nos últimos dias, ocorreu uma onda de violência, com o assassinato 

de vários agentes de segurança, solidarizando-se às famílias enlutadas. Afirmou depois 

gostar de cultura, pois ela é importante em todos os seus segmentos, seja evangélico, 

do carnaval ou das quadrilhas da quadra junina, expondo que a Fundação Cultural do 

Município de Belém - Fumbel deve apoiar todos eles indistintamente. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Pablo Farah. Pela liderança da Oposição, Matheus 

Cavalcante avaliou que somente o governo estadual desenvolvia obras em prol de 

Belém e a PMB quase nada fazia para amenizar os problemas da cidade. Reprovou a 

atuação do secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, afirmando que as 

unidades municipais de saúde estavam abandonadas, faltavam remédios e médicos e a 

população estava sem atendimento. Fez menção ao pedido de exoneração de Cláudio 

Salgado, Diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - Sesma, 

conjecturando que ele assim agira para não ter seu nome associado à má gestão 

daquela secretaria. Aludiu posteriormente a um projeto de lei de sua autoria, 

protocolado nesta Casa, visando desburocratizar a concessão de alvarás e licenças em 

nosso município, já aprovado em inúmeras outras capitais e cidades de médio porte no 

país. Assinalou não entender o motivo para a demora em sua tramitação, solicitando à 

presidência da Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis que fosse logo 

apreciado. Pela liderança do PT, Bia Caminha fez referência ao Dia da Abolição da 

Escravatura no Brasil, comemorado em 13 de maio, expressando que para os 

integrantes do movimento negro a data não representava uma verdadeira abolição. 

Destacou que a Lei Áurea, sancionada em 13 de maio de 1888, não estabelecia 

garantias sociais, direitos, reparações, inserção social, políticas públicas de moradia e 

acesso a terra e à educação para os escravizados. Por outro lado, continuou, criava na 

figura da princesa Isabel a ideia de um branco salvador para o povo negro, uma vez 

que se tratava de um povo sem alma que não conseguia por si mesmo construir as 

condições para a própria libertação. Tratou depois da reciclagem dos resíduos sólidos, 

destacando a importância do cooperativismo para essa atividade e a existência de 

dezenas de cooperativas de catadores atuando em nossa cidade, propiciando renda e 

trabalho digno a uma parte da população. Durante este pronunciamento, reassumiu a 

presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Pelo Solidariedade, Igor 

Andrade parabenizou a PMB pelo projeto Avenida Cultural que, no dia anterior, 

propiciara alegria e entretenimento à população com carimbó, pagode, reggae e feira 

de artesanato, havendo a presença de crianças e de skatistas. Aventou a possibilidade 

de realizar novamente eventos de lazer em vários bairros da cidade, como 

anteriormente ocorria. Parabenizou também o governador Hélder Barbalho pela ação 

enérgica, indo ainda no domingo a Altamira tomar providências para combater a 

violência, que eclodira naquele município. Em aparte, manifestaram-se a vereadora 

Lívia Duarte e os vereadores Pablo Farah, Matheus Cavalcante e Fernando Carneiro. 

Encerrado o Horário das Lideranças, a presidente Enfermeira Nazaré Lima fez a 

chamada nominal dos vereadores presentes para verificação de quórum. Havendo 

quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feito então um minuto de 

silêncio em homenagem póstuma ao sargento militar da reserva Raimundo Nonato 

Menezes Pereira, atendendo a solicitação do vereador Juá Belém. Findo este ato, fez-se 

a leitura da matéria constante em pauta nesta parte da Ordem do Dia e o vereador Moa 

Moraes pediu a dispensa da leitura e do interstício aos projetos correspondentes. Posta 

em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Procedeu-se depois à leitura do 

requerimento do vereador Zeca Pirão solicitando a realização de uma sessão especial 

para comemorar o bicentenário da imprensa no Pará, em data e hora a combinar. Posto 

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

leitura do requerimento do vereador Allan Pombo solicitando que esta Casa 

manifestasse Nota de Repúdio à Medida Provisória nº 1116, de 04/05/2022, do 

governo federal, que flexibilizava a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e 

precarizava a Lei da Aprendizagem (Lei Federal nº 10097/2000). Fez o 

encaminhamento o vereador Allan Pombo. Posteriormente, o vereador Allan Pombo 

pediu a suspensão da votação do requerimento até a sessão ordinária seguinte para 

haver maior esclarecimento a respeito dele junto aos demais vereadores. A Mesa 

acatou o pedido e a presidente Enfermeira Nazaré Lima encerrou a sessão, às dez horas 

e quinze minutos, informando que a Comissão de Justiça, Legislação e Redação de 

Leis reunir-se-ia em seguida na Sala VIP, anexa ao Salão Plenário. Estavam 

licenciados a vereadora Blenda Quaresma e o vereador Mauro Freitas. Justificaram 

suas ausências os vereadores Bieco, Pastora Salete, John Wayne, Augusto Santos, e 

João Coelho. Estiveram presentes os vereadores: Matheus Cavalcante e Josias Higino, 

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

Gás e Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Zeca Pirão, pelo MDB; Juá 

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

Fernando Carneiro, pelo PSOL; Fábio Souza, pelo PSB; Moa Moras, pelo PSDB; Bia 

Caminha e Amaury da APPD, pelo PT; Altair Brandão, pelo PC do B; Allan Pombo, 

pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; 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 16 de maio de 2022.      

  

      BIECO 

     Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

 

 

RESOLUÇÃO Nº 025, de 27 de abril de 2022. 

 

    

Concede Licença a Vereadora LIVIA DUARTE e dá outras providências. 

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

 
Art.1º. Ficam concedidos a Senhora Vereadora LIVIA DUARTE, de acordo 

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

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

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

Ordinária do dia 27.04.2022, na forma do art. 146, alínea “e” da Resolução nº 15, de 

16.12.92- 05 (cinco) dias de Licença, no período de 28.04 a 02/05 do corrente ano, 

conforme Processo nº 762/2022.  

 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 27 de abril de 2022. 
 

 Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

 

 

RESOLUÇÃO Nº 026, de 27 de abril de 2022. 

    

 

Concede Licença Saúde ao Senhor Vereador MATHEUS CAVALCANTE e dá 

outras providências. 

 

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

Resolução: 

 

Art.1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador MATHEUS CAVALCANTE, de 

acordo com o disposto no art. 51, inciso I, alínea “a” e art. 65 “caput” da Lei Orgânica 

do Município de Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação da 

Mesa Diretora na Sessão Ordinária do dia 05.04.2022, na forma do art. 146, alínea “a” 

§ 1º da Resolução nº 15, de 16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 044, de 04.05.2004, 15 
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(quinze) dias de Licença saúde, no período de 19/04 a 03/05.2022 do corrente ano, 

conforme Processo nº 734/2022.  

  

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 27 de abril de 2022. 

 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

 

 

RESOLUÇÃO Nº 027, de 27 de abril de 2022. 

 

 

 Modifica o inciso XII, do § 2º do artigo 20 da Seção VI da Resolução nº 15, de 

16 de dezembro de 1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, 

instituindo a paridade de gênero na composição da Comissão de Ética Parlamentar, e 

dá outras providências. 

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

Resolução: 

 

Art. 1º Modifica o inciso XII, do § 2º do artigo 20 da Seção VI da Resolução nº 

15, de 16 de dezembro de 1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, 

instituindo a paridade de gênero na composição da Comissão de Ética Parlamentar 

desta Casa, nos seguintes termos: 

Art. 20. (...) 

§ 1º (...) 

§ 2º As comissões permanentes são: 

(...) 

XII – Ética Parlamentar, com cinco membros, observado o princípio da paridade 

de gênero. ( NR) 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 26 de abril de 2022. 

 

 Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

 

 

RESOLUÇÃO Nº 028, de 02 de maio de 2022. 

    

Concede Licença ao Senhor Vereador GOLEIRO VINICIUS e dá outras 

providências. 

 

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

seguinte Resolução: 

 

Art.1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador GOLEIRO VINICIUS, de acordo 

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

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

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

Ordinária do dia 02.05.2022, na forma do art. 146, alínea “e” da Resolução nº 15, de 

16.12.92- 03 (três) dias de Licença, no período de 09 a 11/05 do corrente ano, 

conforme Processo nº 758/2022.  

 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 02 de maio de 2022. 

 

 Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

RESOLUÇÃO Nº 029, de 10 de maio de 2022. 

 

    

Concede Licença Saúde ao Senhor Vereador MAURO FREITAS e dá outras 

providências. 

 

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

Resolução: 

 

Art.1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador MAURO FREITAS, de acordo 

com o disposto no art. 51, inciso I, alínea “a” e art. 65 “caput” da Lei Orgânica do 

Município de Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação da 

Mesa Diretora na Sessão Ordinária do dia 10.05.2022, na forma do art. 146, alínea “a” 

§ 1º da Resolução nº 15, de 16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 044, de 04.05.2004, 02 

(DOIS) dias de Licença saúde, no período de 10 a 11/05 do corrente ano, conforme 

Processo nº 830/2022.  

 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 10 de maio de 2022. 

 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

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

 

  

 

PORTARIA Nº 0403/2022, de 10 de maio de 2022. 

 

  

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

atribuições legais, e   

  

CONSIDERANDO o Requerimento nº 464/22 de autoria do Exmo. Vereador 

Igor Andrade, aprovado por unanimidade neste Poder para criar Comissão Especial 

com o objetivo de debater as melhorias na qualidade do Transporte Público em Belém. 

 

CONSIDERANDO o que determina a Resolução nº15, de 16 de dezembro de 

1992 - Regimento Interno deste Poder. 

 

  RESOLVE:  

 

 NOMEAR os membros da Comissão Especial com o objetivo de debater as 

melhorias na qualidade do Transporte Público em Belém, obedecendo a seguinte 

composição: 

 

COMISSÃO ESPECIAL 

 

 

IGOR ANDRADE - SOLIDARIEDADE 

RENAN NORMANDO - PP- PODEMOS-PROS 

FERNANDO CARNEIRO - PSOL 

MAURO FREITAS- PSDB 

FABRÍCIO GAMA - DEM- PATRIOTA- CIDADANIA 

EMERSON SAMPAIO - PP- PODEMOS-PROS 

DONA NEVES  (Suplente) - PSD 

LULU DAS COMUNIDADES (Suplente) - PTC 

                                     

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 10 de maio de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

 

  


