
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 30 e 31 de maio e 01, 02 e 03 de junho de 2022. ANO XXXIX Nº 1994 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              PORTARIA Nº 0415/2022, de 17 de maio 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, 15 (QUINZE) dias de licença prêmio para tratamento de saúde a 

servidora MARIA CONCEIÇÃO COSTA BEZERRA, ocupante do cargo em comissão 

“Secretario Legislativo”, do Gabinete do Vereador Emerson Sampaio, durante o período de 

02.05.2022 a 16.05.2022, de acordo com o Atestado Médico expedido pela Dra. Cinthia 

Trajano. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 17 de maio de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0172/2022, 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretario 

Legislativo”, do Gabinete da Vereadora LIVIA DUARTE, a partir de 31.01.2022.   

NÍVEL 03 

ANNA MATOS MATHIS 

JESSICA MARIANNE GONÇALVES DE OLIVEIRA 

NÍVEL 05 

TAMARA DA SILVA MESQUITA 

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 0175/2022, 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretario 

Legislativo”, do Gabinete do Vereador RONISON ROGERIO SOZINHO PARAGUASSU 

(RONI GÁS), a partir de 31.01.2022 

NÍVEL 01 

JOSÉ FERNANDO DA GLORIA FROZ 

LUCIO SANTANA MAGNO 

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 TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo quarto 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. Mauro 

Freitas, como pré-candidato a deputado federal, informou ter visitado vários bairros de 

Belém nos últimos dias e que participaria neste dia de uma reunião no Conjunto 

Verdejante, no Bairro de Águas Lindas, em companhia do vereador Zeca Pirão, pré-

candidato a deputado estadual. Expressou que muitos candidatos a deputado federal e 

estadual de outras regiões do Pará obtêm votos na Região Metropolitana de Belém - 

RMB e, quando eleitos, nada fazem pela população desses municípios, destinando as 

emendas parlamentares às suas regiões de origem. Por outro lado, políticos atuantes na 

Grande Belém não conseguem eleger-se a esses cargos políticos, atestou, pedindo que 

o povo da RMB votasse nos candidatos que realmente o defendem e por ele trabalham. 

Solidarizou-se depois a João Dória, manifestando tristeza pela retirada de sua 

candidatura à Presidência da República e julgando que isso enfraquecia a democracia 

brasileira. Disse que seguiria as indicações de seu partido, o PSDB, tendo ainda fé na 

ascensão de uma terceira via como opção adicional a Lula e Bolsonaro. Em seguida, 

como presidente da Federação Paraense de Desportos Aquáticos – FPDA, convidou os 

demais parlamentares a participar da realização do Torneio Norte Nordeste de Pólo 

Aquático, a ser realizado no período de 26 a 29 de maio corrente, no Parque Aquático 

da Universidade do Estado do Pará – Uepa. Miguel Rodrigues noticiou a ocorrência de 

mais um assalto à Escola Municipal de Educação Infantil Erê, no Bairro do Barreiro, 

que estava em reforma, considerando um absurdo não haver segurança nas unidades 

municipais de saúde, nas escolas e creches municipais. Reconheceu que o efetivo da 

Guarda Municipal de Belém – GMB era insuficiente para fazer a vigilância necessária 

à proteção dos bens, logradouros e estabelecimentos municipais, sendo necessário 

tratar a respeito com o prefeito Edmilson Rodrigues. Cobrou depois a reconstrução da 

Escola Municipal Inês Maroja, que por muitos anos funcionara no Barreiro. Externou 

ter ficado feliz com o anúncio da reforma de algumas feiras de Belém, feito pelo 

governador Hélder Barbalho na sexta-feira anterior, durante a assinatura de um 

convênio entre a Prefeitura Municipal de Belém – PMB e o governo estadual. Na 

ocasião, solicitou que fosse incluída a reforma da Feira do Barreiro e o governador 

autorizara a inclusão da obra, festejou. Manifestou posteriormente estar preocupado 

com o retorno de doenças como dengue, malária e varíola, pedindo que houvesse 

atenção das autoridades não apenas à covid-19, mas também a essas moléstias. 

Enfermeira Nazaré Lima exprimiu sua apreensão com a entrada em pauta no 

Congresso Nacional, neste dia, da Proposta de Emenda à Constituição nº 206/2019 

(PEC 206/19), estabelecendo a cobrança de mensalidades aos alunos das universidades 

públicas. Ainda hoje, a educação formal é privilégio das elites e a PEC 206/17 

representa um retrocesso e um golpe contra a educação pública brasileira, avaliou, pois 

significa a privatização das universidades. Recordou depois ter apresentado, em 2019, 

na legislatura anterior, um projeto de indicação obrigando a instalação de telas ou 

redes de proteção em shoppings, viadutos, passarelas e pontes visando prevenir 

suicídios e automutilação no município de Belém. Infelizmente, lamentou, o projeto 

sequer passou da Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis desta Casa, 

especulando que muitas vidas teriam sido salvas se fosse aprovado. Na legislatura 

atual, o vereador Pablo Farah apresentou projeto semelhante, apontou, declarando 

apoio à sua aprovação. Para reduzir os índices de suicídio, complementou, também 

deve ser fortalecida a rede de apoio psicológico nas escolas, nos Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS e nas unidades de saúde. Aludiu em seguida ao caso do rapaz que 

tatuou seu nome no rosto da ex-namorada, uma mulher de 18 anos, sequestrando-a e 

mantendo-a em cárcere privado. Considerou ser mais um exemplo da cultura machista 

em nosso país, onde grande parte dos homens pensa ser proprietário da mulher. Para 

mudar tal mentalidade é necessário não apenas punir os agressores, mas educar as 

novas gerações para que tivessem uma mentalidade e uma atitude diferente em relação 

às mulheres, indicou. Em aparte, manifestou-se a vereadora Lívia Duarte. Encerrado o 

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

referiu-se ao Veto Integral ao Projeto de Lei nº 040/2022, que libera a circulação de 

táxis nas faixas do BRT, em pauta nesta sessão, e ao projeto, de sua autoria, que 

permitiria o tráfego de táxis nas faixas exclusivas de ônibus em nossa cidade. Em 

Belém há carência de faixas de rolamento, sendo necessário discutir o horário de 

funcionamento das faixas exclusivas para os ônibus, ponderou, pois muitas ficavam 

por horas sem uso. Opinou, em seguida, que a mudança dos nomes de vias e 

logradouros apagava a história da nossa cidade, instando seus pares a não mais 

apresentar projetos de lei dessa natureza. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro 

reportou-se à apresentação, no domingo anterior, de um programa de nação para o 

Brasil, denominado “Projeto de Nação, o Brasil em 2035”, por parte de um grupo de 

militares. Julgou ser um episódio grave, pois constitucionalmente não compete aos 

militares apresentar programas políticos para o país. Trata-se de uma iniciativa 

perigosa porque o presidente da República vem defendendo a tutela militar às eleições 

para sua validação, acrescentou, questionando o posicionamento dos membros deste 

parlamento a esse respeito. Assegurou não ser alarmista, expondo, porém, que vários 

institutos e vários analistas julgavam que Bolsonaro anunciava um golpe, mandando o 

recado de que a eleição presidencial somente valeria se ele a ganhasse.  Em aparte, 

manifestou-se o vereador Mauro Freitas. Pela liderança do PSDB, Mauro Freitas 

ressaltou que a função constitucional dos militares é fazer a defesa da pátria, mas não 

propor leis. Parabenizou depois o vereador Zeca Pirão pela proposição da lei liberando 

a circulação de táxis nas vias do BRT. Disse que leis semelhantes existem em várias 

cidades do Brasil, declarando ser favorável à derrubada do veto do prefeito Edmilson 

Rodrigues. Manifestou novamente solidariedade a João Dória, reiterando ser essencial 

construir uma terceira opção viável para a próxima eleição presidencial. Pela liderança 

do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues expôs ser também favorável à 

derrubada do veto ao Projeto de Lei nº 040/2022. O BRT tinha por objetivo melhorar o 

transporte por ônibus em Belém e o sistema seria alimentado pelos coletivos que 

circulassem nos bairros, pontuou. Atualmente, entretanto, os veículos do BRT 

trafegavam muitas vezes com poucos passageiros e os ônibus comuns continuavam a 

circular na cidade, observou. Assim sendo, reputou, muitos recursos foram gastos, a 

meta não foi alcançada e a Avenida Augusto Montenegro continua inacabada. Findo 

este pronunciamento, o vereador Augusto Santos assumiu a presidência da Mesa. Pela 

liderança do MDB, Zeca Pirão alegou não ver motivo para o veto do prefeito ao 

Projeto de Lei nº 040/2022, julgando-o viável e necessário e informando que lei 

similar estava em vigor em São Paulo, maior capital do Brasil. Assegurou fazer tudo o 

que podia pela população e pelos taxistas, mas havia pressões para que o veto não 

fosse derrubado. Anunciou depois que pediria a suspensão da discussão do veto para 

realizar tratativas e consultas adicionais. Em aparte, manifestaram-se os vereadores 

José Dinelly, Fabrício Gama e Zeca do Barreiro. Encerrado o Horário de Liderança, o 

presidente Augusto Santos solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro 

de suas presenças no painel eletrônico para a verificação de quórum. Reassumiu 

posteriormente a presidência da Mesa o vereador Zeca Pirão. Não havendo quórum, o 

presidente encerrou a sessão, às dez horas e cinco minutos. Estavam licenciados os 

vereadores Juá Belém, Josias Higino e Goleiro Vinícius. Justificaram suas ausências os 

vereadores Altair Brandão, Bieco, Blenda Quaresma e Fábio Souza. Estiveram 

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

bloco DEM – Patriota – Cidadania; Bieco, Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Roni 

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

Albuquerque e Zeca Pirão, pelo MDB; Augusto Santos, pelo Republicanos; Fernando 

Carneiro, Lívia Duarte e Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Mauro Freitas, pelo 

PSDB; 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 24 de maio de 2022.      

  

       AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    GLEISSON OLIVEIRA   

     2º Secretário 

 

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

  

 

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No trigésimo 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 

Augusto Santos. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 

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

o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Pablo Farah 

agradeceu à administração do Boulevard Shopping por começar a adotar medidas para 

dificultar ou impedir que suicídios ali ocorressem, dando maior segurança aos 

frequentadores. Informou que a Assembleia Legislativa do Pará – Alepa discutiria 

neste dia o aumento do número de suicídios em nossa cidade. Divulgou depois ter sido 

aberta a consulta pública da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de 

Belém – Semob sobre a licitação do transporte coletivo e, durante um período de trinta 

dias, a sociedade poderia dar sugestões a respeito através da internet. Esperava que o 

mais rapidamente possível houvesse o cadastramento das empresas interessadas em 

prestar o serviço e se pudesse dar à população um transporte público de qualidade, 

expressou. Defendeu a concessão de subsídios e desoneração à atividade por parte do 

poder público municipal e estadual. A tarifa zero poderia ser efetivada a partir de 

estudos de viabilidade, como estava ocorrendo em São Luís – MA, aventou. Expôs ser 

necessário colocar-se no lugar das pessoas que sofriam por não ter acesso à cidadania, 

saúde e saneamento básico, relatando ter estado no Bairro da Cabanagem tentando 

obter drenagem e asfaltamento para os moradores. Amaury da APPD agradeceu às 

pessoas que colaboraram para o sucesso da sessão especial, realizada por sua 

iniciativa, em comemoração aos cinquenta anos do programa Feira do Som, da Rádio 

Cultura do Pará, citando explicitamente o vereador Fernando Carneiro, a equipe de 

comunicação da CMB e os funcionários da Fundação Paraense de Radiodifusão – 

Funtelpa. Na ocasião, a maior comenda desta Casa, o Brasão D’Armas de Belém, foi 

concedida ao programa Feira do Som e o radialista, jornalista e crítico musical Edgar 

Augusto Proença recebeu o Diploma do Profissional da Comunicação, inteirou. Aludiu 

posteriormente à morte de Genivaldo Santos, que tinha transtorno mental e foi 

asfixiado em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal – PRF após ser abordado na 

BR-101, em Umbaúba – SE. Disse que fatos semelhantes aconteceram várias vezes na 
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gestão do ex-prefeito Duciomar Costa, como a agressão de um rapaz portador de 

síndrome de Down por guardas municipais na Praça da República. Considerou haver 

grande despreparo por parte dos agentes na abordagem às pessoas. Fabrício Gama 

noticiou ação desenvolvida em Mosqueiro por sua iniciativa, com boa participação 

popular. Relatou ter solicitado ao prefeito Edmilson Rodrigues a realização de alguns 

serviços na ilha, em benefício da população. Parabenizou depois a Secretaria 

Municipal de Saneamento – Sesan pelo trabalho de limpeza realizado em vários 

bairros de Belém. A cidade estava precisando, atinou, pois o lixo acumulava-se nas 

vias, calçadas e logradouros, mas a Sesan contratou mais de quatrocentos funcionários 

para a limpeza pública e estava dando uma resposta à sociedade. Referiu em seguida 

ter dobrado a contratação de bombeiros civis por um shopping em Belém e estar 

havendo o monitoramento por câmeras dos frequentadores, visando identificar pessoas 

com algum distúrbio. Atribuiu tais iniciativas à atuação desta Casa, que se mobilizou 

buscando providências para evitar ou dificultar os suicídios nesses locais. Participou 

depois ter solicitado uma audiência ao secretário municipal de Saúde Maurício Bezerra 

para tratar dos problemas existentes em algumas unidades municipais de saúde de 

Belém. Indicou haver um plano para recuperação do sistema municipal de saúde em 

nossa cidade, expressando, porém, haver demandas urgentes a atender, como a falta de 

médicos nas unidades de saúde. O secretário Maurício Bezerra mostrava-se 

preocupado e trabalhava em busca de soluções, afirmou. Encerrado o Horário do 

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

Carneiro aludiu à presença de trabalhadores da educação nesta sessão, comentando que 

gostariam de reunir-se com os vereadores. Nos últimos anos de sua gestão, o ex-

prefeito Zenaldo Coutinho deixou de equiparar o salário-base do funcionalismo 

municipal ao salário mínimo, levando a uma grande defasagem, lembrou. Não seria 

possível corrigir rapidamente as distorções feitas nos últimos dezesseis anos, anuiu, 

mas gestão atual faria a equiparação, garantiu. Os servidores municipais conheciam a 

situação precária em que a PMB fora deixada pelas gestões anteriores, mas era 

imperativo que a gestão atual desse uma resposta ao funcionalismo, pois os salários 

recebidos eram insuficientes.  A PMB deveria informar quando seria realizado o 

realinhamento salarial, apontou. Julgou inadmissível o desconto dos dias de 

paralisação no pagamento dos servidores que estavam em greve, argumentando que 

não se criminaliza a luta por direitos e a greve é um direito. Durante este 

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

partido, externou vir da luta sindical, tendo participado de greves. Conhecendo o 

prefeito Edmilson Rodrigues, sabia não ser condizente com sua história dar falta e 

descontar dias de paralisação às pessoas que lutavam por seus direitos, pontuou, 

declarando seu apoio aos servidores. Alertou-os, porém, para não se deixarem 

manipular por pessoas que tentavam usar a luta que travavam como forma de 

promoção pessoal com fins eleitoreiros. O prefeito deveria corrigir a defasagem do 

salário-base dos funcionários equiparando-o ao salário mínimo nacional na data-base, 

como ocorria anteriormente, aconselhou. Em aparte, manifestou-se o vereador Igor 

Andrade. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Matheus Cavalcante 

hipotecou seu apoio à causa dos servidores municipais. Reportou posteriormente ter 

ocorrido em Belém, na semana anterior, o Feirão do Imposto, resultado de uma 

parceria da Associação Comercial do Pará – ACP com algumas instituições, 

realizando-se a comercialização de produtos sem impostos. O objetivo era 

conscientizar a população da importância de fazer uma reforma tributária, pois se 

evidenciava o quanto pagávamos de imposto em cada item. Mencionou depois a 

apresentação, no dia anterior, do manto de Nossa Senhora. Observou que, após dois 

anos sem o Círio, este ano teríamos novamente o evento, julgando ser a maior 

procissão religiosa do mundo. A festividade movimenta muito nossa economia, 

continuou, sendo importante para o setor hoteleiro, que obtém as maiores taxas de 

ocupação nessa época do ano e foi bastante prejudicado durante a pandemia. Falando 

posteriormente pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante criticou o programa 

Bora Belém, considerando pequena a quantia repassada às pessoas e acusando o 

prefeito Edmilson Rodrigues de brincar com a vulnerabilidade social da população. 

Reprovou posteriormente a cooperação entre Belém e Cuba, com nossa capital sendo 

cidade-irmã de Havana, apontando não haver liberdade naquele país, tratando-se de 

uma ditadura. Acusou Edmilson Rodrigues de deixar faltar medicamentos essenciais 

ao tratamento das vítimas da pandemia, não pagar os médicos e não cumprir os 

compromissos que foram assumidos durante a campanha. Pelo Avante, Zeca do 

Barreiro relatou ter estado na Ilha de Caratateua, no Distrito de Outeiro, no dia 

anterior, participando do Primeiro Campeonato Grau, de motocicletas e bikes, mas, na 

hora da premiação, o evento teve que ser interrompido porque na ilha não havia 

ambulâncias. Contou ter ido à unidade de saúde e constatado não haver ambulâncias, 

médicos e enfermeiros, entrando então em contato com o secretário de Saúde, 

Maurício Bezerra. Este assegurou que resolveria a situação, continuou, mas a 

ambulância somente chegou à ponte Enéas Martins às oito e dez da noite. Julgou 

injustificável que uma ilha com uma população de quase cem mil pessoas ficasse sem 

ambulâncias e sem médicos. Em seguida, devido a distúrbios na galeria, o presidente 

Bieco suspendeu a sessão por dez minutos. Reaberta a sessão, o vereador Zeca do 

Barreiro chamou a atenção para as necessidades da população de Outeiro, na 

recuperação e asfaltamento de vias, no saneamento, no transporte público e na saúde. 

Solicitou a colocação de uma ambulancha para servir o povo da ilha, como existe em 

Cotijuba. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a chamada nominal dos 

vereadores presentes 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 24ª, 25ª, 26ª, 27ª e 28ª, sendo todas do 1º 

Período da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Retomou-se em seguida a votação 

do requerimento da vereadora Lívia Duarte solicitando a realização de uma sessão 

especial para discutir sobre os direitos, inovações e condições de trabalho dos 

trabalhadores e das trabalhadoras de aplicativo no município de Belém, em data e hora 

a combinar. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passou-

se depois à leitura do requerimento da vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando a 

realização de uma sessão especial, em data e hora a definir, para discutir sobre 

alagamentos e inundações na Bacia do Una e a revitalização de canais. Posto em 

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

leitura do requerimento do vereador Túlio Neves solicitando a realização de uma 

sessão especial, no dia 01/09/2022, para homenagear o Dia Nacional do Profissional 

de Educação Física. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Justificou seu voto o vereador Túlio Neves. Em seguida, não havendo mais 

requerimentos inscritos, o presidente Bieco encerrou a sessão, às dez horas e dezessete 

minutos. Estavam licenciados os vereadores Juá Belém, Josias Higino e João Coelho. 

Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, Lívia Duarte e Blenda 

Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: Matheus Cavalcante, Fabrício Gama e 

Pastora Salete, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Bieco, Miguel Rodrigues, 

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

Albuquerque e Zeca Pirão, pelo MDB; Goleiro Vinícius e Augusto Santos, pelo 

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

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

PT; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; 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 30 de maio de 2022.      

  

       AUGUSTO SANTOS 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    GLEISSON OLIVEIRA   

     2º Secretário 

 

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

  

 

ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No trigésimo primeiro 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 Augusto Santos. Este fez a chamada nominal dos parlamentares presentes. 

Em seguida, o presidente abriu a sessão. Iniciado o Horário do Expediente, 

pronunciaram-se os vereadores inscritos. Émerson Sampaio relatou ter estado na Ilha 

de Cotijuba no último final de semana, reunindo-se com lideranças e moradores, 

ouvindo a comunidade. Julgou elevado o valor da passagem para a ilha, de oito reais 

no barco maior e dez reais nos barcos menores, destacando ser o serviço de transporte 

uma concessão pública, mas aqueles que o prestavam não recebiam o vale digital, não 

aceitavam meia passagem e cada barco reservava somente duas vagas para pessoas 

com necessidades especiais e para idosos. Pediu a atenção da superintendente Ana 

Valéria Ribeiro Borges, titular da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana 

de Belém – Semob, ao problema do transporte para a Ilha de Cotijuba. Na reunião, 

continuou, os moradores reivindicaram a terraplanagem da ilha, que fora indicada no 

programa Tá Selado, havendo a destinação para isso de 500 mil reais no orçamento da 

Prefeitura Municipal de Belém – PMB, aprovado nesta Casa. Opinou ser o momento 

de realizá-la, com a chegada do verão, instando a Secretaria Municipal de Saneamento 

– Sesan a iniciar a obra. Defendeu que Cotijuba tivesse uma administração local 

própria, não submetida à Agência Distrital de Outeiro. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Lulu das Comunidades. Fernando Carneiro parabenizou a PMB pelo início da 

aplicação da 3ª dose da vacina contra a covid-19 ao público adolescente. Parabenizou 

também as escolas de samba de Belém por terem realizado, no último domingo, o 

Arrastão Cultural, afirmando a cultura carnavalesca. Louvou depois a realização, no 

domingo anterior, da Feira de Empreendedores LGBTQIA+ no Centro Cultural e 

Turístico Tancredo Neves – Centur, com mais de duzentos inscritos. Lamentou 

posteriormente o novo corte de verbas das universidades federais - de 3,2 bilhões de 

reais - promovido pelo governo de Jair Bolsonaro. Desse modo, continuou, a 

Universidade Federal do Pará – UFPA corria o risco de fechar e teria que demitir 

servidores contratados, pois não havia verbas para investimento, uma vez que 90% 

desses recursos foram cortados. As verbas de custeio e manutenção, por sua vez, 

sofreram um corte de 40%, aditou. Os docentes e demais servidores da UFPA 

decretaram greve, inteirou, solidarizando-se a esses trabalhadores e lembrando que 

95% da produção científica nacional vinha das universidades públicas. Criticou 

posteriormente o corte dos dias parados dos servidores municipais em greve por parte 

da PMB, pois os funcionários lutavam por uma causa justa. Considerou equivocada 

essa decisão, indicando que a Prefeitura deveria apresentar um planejamento para o 

realinhamento do salário-base ao salário mínimo. A negociação era a forma correta de 

acabar com a greve, não sendo lícito pressionar e prejudicar aqueles que lutavam por 

direitos, afirmou. Em aparte, manifestou-se o vereador Fábio Souza. Matheus 

Cavalcante ressaltou que os contribuintes brasileiros trabalhavam mais de 150 dias por 

ano somente para pagar os impostos que mantinham a máquina pública, devendo 

haver, em contrapartida, benefícios para o cidadão comum. Os parlamentares são 

vetores de transformação, trazendo as demandas da sociedade, e devem fazer da 

política uma ferramenta de mudança em benefício da população, não se valendo dela 

para fins pessoais, pontificou. Em breve, atentou, seria debatida neste parlamento a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO, sendo necessário realizar um debate coerente e 

propositivo, trazendo o que é prioritário para o município. Cobrou o prefeito Edmilson 

Rodrigues para que cumprisse a promessa de campanha e realinhasse o salário-base 

pago ao funcionalismo público municipal com o salário mínimo nacional. Criticou a 

decisão da PMB de fazer a reforma do Mercado de São Brás ao invés de repassar a 

obra à iniciativa privada, ressaltando ser necessário utilizar os recursos públicos em 

outras áreas, como saúde e educação. Solidarizou-se aos servidores públicos 

municipais em greve, reprovando o corte dos dias parados feito pela PMB. Encerrado 

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

destacou que o governo federal estava atrapalhando a construção do Parque da Cidade, 

pois o Ministério da Economia criara um impasse para a assinatura do contrato, 

mesmo já tendo havido a contrapartida do governo estadual, que indenizou a União 

pelo terreno. O projeto estava pronto e todas as providências necessárias à sua 

concretização haviam sido tomadas pelo governo do Pará, observou, manifestando a 

esperança de uma resolução pacífica da situação, sem recurso à Justiça para iniciar a 

obra. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Matheus Cavalcante 

chamou a atenção para o acúmulo de lixo em vários bairros da cidade, com a redução 

dos dias de coleta. O Bairro do Tenoné estava tomado pelo lixo, com os caminhões 
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coletores passando apenas uma vez por semana, exemplificou. Pediu a intercessão das 

lideranças do Governo nesta Casa para que o problema fosse resolvido. Solidarizou-se 

aos moradores do Tenoné, que também sofriam com a falta de água e com o transporte 

público deficiente. Falando posteriormente pela liderança da Oposição, Matheus 

Cavalcante trouxe à plenária o caso do Mercado Municipal do Jurunas, que fora 

reformado ainda em 2020, mas ainda não havia sido inaugurado porque a 

concessionária Equatorial Energia não o energizara, embora contasse com 470 

estandes equipados com geladeiras, fogões e outros equipamentos. Os feirantes foram 

alocados no estacionamento e continuavam a trabalhar lá até agora, complementou, 

opinando que a PMB não inaugurava a obra por vaidade política. Findo este 

pronunciamento, o presidente Augusto Santos saudou, em nome deste parlamento, os 

moradores da comunidade Porto Laranjeiras, presentes acompanhando a sessão. Pela 

liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues parabenizou o vereador 

Fernando Carneiro pela postura adotada em relação à greve dos servidores municipais. 

Declarou apoiar a causa dos moradores do Tenoné, ajuizando que deveriam ter uma 

audiência com o prefeito Edmilson Rodrigues para resolução dos problemas 

envolvendo a Cooperativa Habitacional de Belém – Comteto. Alertou depois para o 

ressurgimento rápido de várias doenças em nossa cidade, como a tuberculose e a 

AIDS, pedindo que as autoridades competentes tomassem providências para enfrentá-

las. Em aparte, manifestaram-se a vereadora Blenda Quaresma e o vereador Fernando 

Carneiro. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima externou seu repúdio ao 

corte de verbas das universidades e institutos federais realizado por Jair Bolsonaro. A 

UFPA é a maior produtora de conhecimento da Região Norte do Brasil, sobrelevou, 

divulgando que os servidores das instituições federais de ensino superior entrariam em 

greve em protesto contra as medidas do governo. No dia anterior, notificou, os 

servidores municipais da educação estiveram presentes nesta Casa, sendo recebidos 

pelos vereadores. Reconheceu ser justo e necessário o realinhamento do salário-base 

pago pela PMB ao salário mínimo nacional, sublinhando, porém, ser importante 

negociar e chegar a uma conciliação. Exprimiu depois seu pesar pela morte de Mílton 

Gonçalves, no dia anterior, evidenciando sua importância como ator negro, o primeiro 

a assumir um papel de grande relevância na dramaturgia brasileira. Pelo PDT, Allan 

Pombo cumprimentou os demais vereadores e o público presente. Noticiou ter 

apresentado um projeto de resolução criando a Frente Parlamentar de Agricultura 

Familiar em Belém, enfatizando ser nossa cidade a única capital brasileira que não 

dispõe de uma frente ou comissão permanente para tratar do tema. A Ilha de 

Mosqueiro corresponde a 47% do território de nosso município, relevou, sendo a 

maior parte área rural, permitindo a produção agrícola. Através de seu mandato, 

estimulava a produção da agricultura familiar naquela localidade, participou, 

informando sobre o projeto Territórios Sustentáveis que pretendia revolucionar a 

agricultura da ilha, trazendo dignidade e renda às mais de quinhentas famílias que ali 

produziam. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a chamada nominal dos 

vereadores presentes para verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se a 

Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura da matéria constante em 

pauta nesta parte da Ordem Dia e o vereador Allan Pombo pediu Questão de Ordem 

solicitando a dispensa da leitura e do interstício ao projeto correspondente. Posta em 

votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Fez-se posteriormente a leitura e 

votação do requerimento do vereador João Coelho solicitando três dias de licença 

parlamentar, no período de 30 de maio a 1º de junho de 2022, sendo este aprovado por 

unanimidade. Procedeu-se em seguida à leitura do requerimento do vereador Igor 

Andrade solicitando a realização de uma sessão especial para abrir amplo debate com 

os órgãos competentes sobre a utilização de uma balsa como meio de transporte no 

percurso de Icoaraci até Mosqueiro. Fizeram encaminhamentos os vereadores Igor 

Andrade, Pablo Farah, Allan Pombo, Émerson Sampaio e Amaury da APPD. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. A seguir, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Bieco. Passou-se depois à leitura do requerimento do 

vereador Lulu das Comunidades solicitando que esta Casa manifestasse Nota de 

Repúdio à empresa Comteto por requerer ordem de despejo aos moradores da 

comunidade Porto Laranjeiras, no Bairro do Tenoné. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Lulu das Comunidades, Émerson Sampaio, Lívia Duarte (com aparte do 

vereador Fernando Carneiro) e Enfermeira Nazaré Lima. O vereador Lulu das 

Comunidades solicitou que a votação fosse nominal. Posto em votação, o requerimento 

foi aprovado por unanimidade, com vinte e quatro votos favoráveis. Justificaram seus 

votos os vereadores Lulu das Comunidades, Matheus Cavalcante, Roni Gás, Miguel 

Rodrigues, Blenda Quaresma, Pastora Salete, Zeca do Barreiro e Dona Neves. Em 

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

licenciados os vereadores Juá Belém, Josias Higino e João Coelho. Justificaram suas 

ausências os vereadores Fabrício Gama, Zeca Pirão e Mauro Freitas. Estiveram 

presentes os vereadores: Matheus Cavalcante e Pastora Salete, pelo bloco DEM – 

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

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

Albuquerque e Blenda Quaresma, pelo MDB; Goleiro Vinícius e Augusto Santos, pelo 

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

PSOL; Fábio Souza, pelo PSB; Moa Moraes, pelo PSDB; 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 31 de maio de 2022.      

 

    BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 de 01 de junho de 2022. 

  

Autoriza ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Belém, a ausentar-se da 

cidade de Belém e do País no período de 07 a 12/06/2022, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

 

Art.1º. Fica autorizado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Belém, 

Sr. EDMILSON BRITO RODRIGUES, de acordo com o disposto no art. 90 da Lei 

Orgânica do Município de Belém, e considerando deliberação da Câmara Municipal de 

Belém em Sessão Plenária do dia 01 de junho de 2022, a ausentar-se da cidade de 

Belém e do País, no período de 07 a 12/06/2022, em razão de viagem internacional 

conforme solicitação contida em Ofício GAB.P/PMB nº 108/2022, de 11 de maio de 

2022, inserido no processo de nº  993/2022, da Câmara Municipal de Belém,  integrar 

a delegação da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) que participará do Smart City Expo 

Latam Congress, em Mérida, no México, para debater temas como transformação 

digital, sociedade conectada, mudanças climáticas e cidades resilientes, mobilidade e 

urbanismo sustentável, convidado via ofício nº 483.2022, da Frente Nacional de 

Prefeitos, conforme documentos anexos ao presente processo. 

Art.2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 01 de junho de 2022 

Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA     Vereador AMAURY DA APPD 

               1ª Secretária   2º Secretário 

 

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

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 031, de 18 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 18.05.2022, na forma do art. 146, alínea “e” da Resolução nº 15, de 

16.12.92- 02 (DOIS) dias de Licença, no período de 23 a 24/05 do corrente ano, 

conforme Processo nº 901/2022.  

 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 18 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 

 

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

 


