
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 06, 07, 08, 09 e 10 de junho de 2022. ANO XXXIX Nº 1995 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              PORTARIA Nº 0417/2022, de 18 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 ao 

servidor WALDIR PERDIGÃO DA SILVA, ocupante do cargo em comissão “Secretario 

Legislativo”, do Gabinete do Vereador Fabricio Gama, durante o período de 18.05.2022 a 

01.06.2022, de acordo com o Atestado Médico expedido pelo Dr. Rafael Rodrigues Frazão. 

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

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 0170/2022, 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 do Vereador DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO 

(GOLEIRO VINICIUS), a partir de 31.01.2022.   

NÍVEL 01 

WALTER DE CRISTO MIRANDA 

NÍVEL 04 

GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA 

NÍVEL 04 

LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA 

 

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 0337/2022, de 28 de fevereiro 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, FERNANDA MOURA DA COSTA PINHEIRO do exercício do cargo em 

comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”, subordinado à Diretoria Jurídica, a partir de 

28.02.2022 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 28 de fevereiro 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: 06, 07, 08, 09 e 10 de junho de 2022. 

ANO XXXIX 

Nº 1995 
 

 

 

 

 ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No primeiro dia do mês de junho 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 fez a chamada nominal dos parlamentares presentes. Em 

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

se os vereadores inscritos. Miguel Rodrigues externou sua preocupação com o 

ressurgimento de várias doenças – citando o sarampo, a varíola, a dengue e a 

tuberculose – após dois anos de pandemia. Pediu mais atenção e cuidado quanto a 

essas moléstias por parte das autoridades competentes, destacando o perigo de as 

pessoas contraírem simultaneamente a covid-19 e uma dessas afecções. Comunicou 

depois que pediria informações ao Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas 

Adquiridas - Casa Dia e à Secretaria Municipal de Saúde – Sesma sobre o quantitativo 

de pessoas infectadas com o vírus da Aids (HIV) neste ano e no ano anterior a fim de 

fazer um comparativo e avaliar a expansão da doença em nossa cidade. Aventou a 

possibilidade de fazer campanhas de informação à população nos bairros de Belém, 

através da Sesma e com a participação da Secretaria de Estado da Saúde do Pará – 

Sespa. As pessoas atualmente, afirmou, parecem pensar que a Aids não existe mais, 

principalmente os jovens, e não se previnem, não usam preservativos. Destacou 

posteriormente a inexistência de brinquedos adaptados às crianças cadeirantes nas 

praças de Belém, informando também que apresentaria um projeto de lei 

estabelecendo adaptações nos banheiros públicos de nossa cidade para atender os 

cadeirantes e a clientela infantil. Em aparte, manifestou-se o vereador Fernando 

Carneiro. Fábio Souza notificou ser necessário fazer reformas estruturais em Belém 

para resolver o problema dos alagamentos de forma definitiva. Grande parte da cidade 

foi aterrada, não sendo preservados os canais e igarapés que passavam dentro dela e 

faziam a drenagem natural e isso ocasionava constantes enchentes, ponderou. 

Tragédias como os acontecimentos recentes em Recife evidenciam ser imperativo 

retirar as pessoas que moram em áreas de risco, realocando-as através de programas 

habitacionais, ajuizou. A moradia digna traz autoestima e saúde física e mental às 

pessoas, apontou, e para propiciar isso à população carente é preciso um grande 

planejamento e articulação entre as esferas do poder público, em nível federal, estadual 

e municipal. Ressaltou a premência de revisar o Plano Diretor de Belém para criar uma 

cidade mais acessível a seus habitantes e aos visitantes. Relevou a importância da 

educação da população, sobretudo das crianças, a respeito da preservação do meio 

ambiente e da limpeza da cidade, sugerindo o reforço desta temática nas escolas 

municipais. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Pablo Farah e Miguel 

Rodrigues. Durante este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima. Allan Pombo declarou que a atual gestão municipal tem 

grande capacidade de articulação com as variadas forças políticas, estabelecendo 

parcerias e buscando soluções para os problemas da cidade. Neste dia, atentou, a PMB 

votaria a licença para o prefeito Edmilson Rodrigues viajar até a cidade de Mérida, no 

México, neste mês de junho, integrando delegação da Frente Nacional de Prefeitos – 

FNP que participaria do Smart City Expo Latam Congress – SCELC. Sublinhou que 

todas as despesas dessa viagem seriam custeadas por órgãos internacionais. Belém 

obtivera recentemente duas premiações internacionais importantes, o InovaJuntos e o 

Acesso Cidade, divulgou, e isso traria maior facilidade para realizar articulações 

internacionais e trazer investimentos, programas, convênios e projetos para nossa 

capital. É essencial mostrar ao mundo a extrema importância de Belém para a 

Amazônia, daí a relevância dessas tratativas internacionais, que eram realizadas não 

apenas pela PMB, mas também pelo governo estadual, indicou. Encerrado o Horário 

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

seus pares a participar de uma reunião que seria realizada na Sala VIP, anexa ao Salão 

Plenário, às dez horas da manhã da segunda-feira seguinte, com os representantes das 

administrações dos shoppings de nossa capital. Nessa reunião seriam discutidas as 

medidas que estavam sendo tomadas para evitar ou dificultar os suicídios nesses 

locais, complementou. Avaliou não ser necessário criar leis para enfrentar o problema, 

bastando as já existentes, sendo essencial, porém, a união de todos em prol da vida das 

pessoas. Ninguém quer tirar a própria vida, cogitou, e o suicida almeja livrar-se de 

uma dor que os outros não conseguem perceber. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Amaury da APPD. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Matheus 

Cavalcante mencionou que o Brasil apresentava redução na taxa de desemprego, com 

índices comparáveis ao final de 2016, antes da pandemia. A economia nacional estava 

acelerando de forma nunca vista, atestou, atribuindo tal resultado aos empreendedores 

brasileiros, pois conseguiram reinventar-se em meio ao caos, gerando emprego e 

renda. Apesar de o Congresso Nacional não conseguir aprovar pautas fundamentais 

como a reforma tributária, a reforma administrativa, a renegociação da dívida pública e 

a agenda de privatizações, o país vinha mostrando sinais de melhora, opinou. O Brasil 

cresceria mais e mais, a médio e longo prazo, construindo um progresso com justiça 

social, distribuindo a riqueza e ajudando a todos, sobretudo aos mais pobres, sustentou. 

Criticou a PMB por manter desativados ou subutilizados os mercados municipais de 

São Brás e do Jurunas, prejudicando a retomada econômica em nossa capital. Chamou 

a atenção para a greve dos servidores da Secretaria Municipal de Educação – Semec, 

noticiando que os funcionários da empresa Sólida, prestadora de serviços à PMB, 

também haviam iniciado uma paralisação neste dia por falta de pagamento. A 

Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan não conseguia fazer o básico, pois o lixo 

amontoava-se pela cidade, comentou, alertando que a empresa Sólida fazia a 

desobstrução de canais e bueiros e, sem esse serviço, Belém alagaria cada vez mais, 

como ocorrera no dia anterior. Em aparte, manifestou-se o vereador Josias Higino. 

Falando posteriormente pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante julgou um 

absurdo que a Prefeitura não estivesse pagando a empresa responsável pela 

desobstrução das vias de drenagem de nossa capital, provocando a paralisação de suas 

atividades. Reprovou o corte dos dias parados dos servidores em greve da Semec, feito 

pela PMB. Em aparte, manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Pela liderança do 

PSOL, Lívia Duarte aludiu ao Dia Nacional de Combate à Pobreza Menstrual, em 28 

de maio, referindo que o Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef tem 

importante atuação no Brasil e no mundo pela dignidade menstrual. Tal pauta não 

inclui apenas as mulheres, mas todos que menstruam, inclusive pessoas LGBTQIA+, 

estabeleceu. O tema da dignidade menstrual não se resume ao fato de que um quarto 

das adolescentes e mulheres falta às aulas e outros compromissos por não ter dinheiro 

para comprar absorventes higiênicos, frisou, pois diz respeito ao sistema de 

saneamento, à exclusão de direitos e de cidadania que afasta as mulheres de uma vida 

digna. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues cedeu apartes 

aos vereadores Túlio Neves, Amaury da APPD e Zeca do Barreiro. Em seguida, 

assumiu a presidência da Mesa o vereador Zeca Pirão. 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. O vereador 

Allan Pombo pediu então Questão de Ordem solicitando que fosse suprimida a 

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

fazendo-se a mudança na ordem da pauta de modo que o projeto constante no Processo 

nº 993/22, de autoria da PMB, entrasse em discussão, sendo seus artigos votados em 

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

plenária. Iniciou-se posteriormente a Segunda Parte da Ordem do Dia, entrando então 

em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto de decreto 

legislativo que “Solicita autorização para o Chefe do Poder Executivo Municipal 

ausentar-se do território nacional, pelo período de 07 a 12 de junho de 2022, para 

integrar a delegação da Frente Nacional de Prefeitos – FNP que participará do Smart 

City Expo Latam Congress (SCELC), em Mérida, no México”, constante no Processo 

nº 993/22, de autoria da PMB. Na discussão, não houve oradores. Foi feita depois a 

leitura do projeto. Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. Postos em 

votação, os artigos do projeto foram aprovados por unanimidade, com vinte e sete 

votos favoráveis. O presidente declarou então aprovado o projeto de decreto legislativo 

que “Solicita autorização para o Chefe do Poder Executivo Municipal ausentar-se do 

território nacional, pelo período de 07 a 12 de junho de 2022, para integrar a delegação 

da Frente Nacional de Prefeitos – FNP que participará do Smart City Expo Latam 

Congress (SCELC), em Mérida, no México”, constante no Processo nº 993/22. 

Posteriormente, reassumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima. Justificou seu voto o vereador Matheus Cavalcante. Em seguida, a presidente 

encerrou a sessão às dez horas e dezenove minutos. Estava licenciado o vereador João 

Coelho. Justificaram suas ausências os vereadores Bieco e Augusto Santos. Estiveram 

presentes os vereadores: Josias Higino, Matheus Cavalcante e Pastora Salete, pelo 

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

Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; John Wayne, Zeca Pirão e Blenda 

Quaresma, pelo MDB; Juá Belém, Goleiro Vinícius e Augusto Santos, pelo 

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

PSOL; Gleisson Silva e Fábio Souza, pelo PSB; Mauro Freitas e Moa Moraes, 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 01 de 

junho de 2022.      

  

           BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

  

 

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém - CMB sob a presidência do vereador Josias 

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

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

Posteriormente, assumiu a presidência da Mesa o vereador Pablo Farah. Iniciado o 

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

se à comemoração dos 111 anos de existência da Igreja Assembleia de Deus, 

completados no dia 18 de junho, com o tema “111 Anos Guiados pela Bíblia e pelo 

Espírito Santo”. A programação relativa ao aniversário começara no dia anterior, com 

a Bíblia sendo manuscrita em cinco minutos e lida em um minuto, com a participação 

de fiéis em toda Belém, reportou. No dia dez deste mês de junho seria realizada nesta 

Casa uma sessão especial, por sua iniciativa, em alusão ao aniversário da Assembleia 

de Deus, complementou. No ano anterior, funcionários e vereadores deste parlamento 
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manuscreveram o Novo Testamento e, neste ano, manuscreveriam o Velho 

Testamento, anunciou. Convidou seus pares a participar da sessão especial, na sexta-

feira seguinte, às dez horas da manhã, inteirando que, na ocasião, algumas pessoas 

seriam homenageadas com a Medalha e o Diploma Filinésio Soares. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Miguel Rodrigues. Findo este pronunciamento, assumiu a 

presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Igor Andrade aludiu a uma 

matéria publicada no jornal Diário do Pará, neste dia, com o título “Estacionamento 

irregular atrapalha pedestres e o trânsito de Belém”. Considerou ser um problema 

recorrente e rotineiro em nossa cidade o estacionamento irregular, com carros e motos 

ocupando calçadas, canteiros centrais das ruas, ciclovias e ciclofaixas, causando 

grandes transtornos. Além disso, continuou, muitos condutores cometem inúmeras 

transgressões. Admitiu haver pouca fiscalização para coibir tais atitudes, salientando, 

porém, faltar também consciência, educação e respeito aos motoristas. Para termos 

uma cidade melhor, os habitantes devem respeitar as leis e as outras pessoas, sendo 

essencial uma mudança de atitude tanto no trânsito quanto na destinação correta dos 

resíduos sólidos, apontou. Bieco deu as boas-vindas aos representantes da categoria 

dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combate às Endemias – 

ACE, presentes acompanhando a sessão. A associação destes servidores pedira-lhe que 

propusesse a este parlamento uma Moção de Apoio ao projeto de lei, indicativo ao 

Executivo Municipal, que regulamentava a categoria contou. Garantiu que todos os 

membros desta Casa os apoiavam e que, juntos, sensibilizariam o prefeito Edmilson 

Rodrigues a atender suas demandas, cumprindo o acertado em tratativas anteriores. 

Empenhar-se-ia para que a Moção de Apoio entrasse logo em pauta e fosse votada 

ainda nesta sessão, afirmou. Findo o seu pronunciamento, o vereador Bieco assumiu a 

presidência da Mesa. Mauro Freitas saudou o ACS e ACE presentes à sessão, 

expressando a certeza de que o prefeito cumpriria o prometido em relação à categoria e 

assegurando que este parlamento apoiava suas reivindicações. Encerrado o Horário do 

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

importância do trabalho desenvolvido pelos ACS e ACE para a saúde da população, 

expondo a necessidade de a Prefeitura Municipal de Belém – PMB estabelecer 

negociações com a categoria. Observou depois haver um desrespeito generalizado às 

leis de trânsito em todas as vias da cidade, assim como falta de zelo por parte da 

população com a manutenção da limpeza de nossa capital. Pediu à Superintendência 

Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob maior fiscalização e punição aos 

motoristas infratores através da aplicação de multas, além de campanhas para educar e 

conscientizar a população, tanto em relação ao trânsito, quanto em relação ao 

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

criticou o prefeito Edmilson Rodrigues por ausentar-se da cidade enquanto várias 

categorias de servidores públicos municipais estavam em greve, apesar de a viagem do 

prefeito ao México ter sido autorizada por esta Casa. Disse que o trabalho 

desempenhado pelos ACS e ACE é fundamental para evitar a propagação de doenças e 

endemias, uma vez que atuam na Atenção Primária. Sugeriu que uma comissão de 

vereadores levasse as demandas dos ACS e ACE ao secretário municipal de Saúde 

Maurício Bezerra. Em aparte, manifestou-se o vereador Fábio Souza. Falando 

posteriormente pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante fez notar que nesta 

semana encerrar-se-ia o prazo para os vereadores apresentarem emendas à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO. Após examinar por duas semanas o projeto enviado a 

esta Casa pela PMB, avaliou que ele não estabelecia meios de controle às ações do 

Executivo Municipal, relatou, não havendo, por exemplo, limitações ao crédito 

orçamentário, permitindo ao município de Belém endividar-se mais e mais. Pediu aos 

demais parlamentares muita atenção a esses detalhes do projeto. Em seguida, o 

vereador Émerson Sampaio pediu Questão de Ordem solicitando que a sessão fosse 

suspensa por cinco minutos para que os vereadores recebessem uma comissão de 

representantes dos ACS e ACE na Sala Vip, anexa ao Salão Plenário, e pudessem 

entender melhor suas reivindicações. O presidente Bieco pediu então aos ACS e ACE 

presentes celeridade na formação de uma comissão para dialogar com os 

parlamentares. Pela liderança do Republicanos, Juá Belém saudou os representantes 

dos ACS e ACE, atestando que esta Casa os apoiava. Chamou a atenção 

posteriormente para a falta de clareza quanto aos limites entre Belém e Ananindeua, 

dificultando a execução de serviços em benefício da população dessas áreas limítrofes. 

A Rua Manaus, no Bairro Águas Lindas, reportou, estava intrafegável, relatando ter 

enviando vários ofícios à Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan pedindo 

providências, mas nada fora feito e ainda estava à espera. Continuaria a cobrar a 

intervenção da PMB na localidade, em socorro à população, testificou, pedindo que se 

estabelecesse neste Poder um debate sobre as áreas situadas no limite entre Belém e 

Ananindeua para que seus habitantes não fossem mais prejudicados. Em aparte, 

manifestou-se a vereadora Dona Neves. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, 

Miguel Rodrigues externou que este Poder estava aberto ao diálogo com a categoria 

dos ACS e ACE e seus membros fariam o possível para ajudá-los. Reconheceu que 

esses servidores faziam um trabalho essencial à boa saúde da população, pois atuavam 

na Atenção Primária. Diversas doenças estavam ressurgindo, alertou - citando dentre 

elas o sarampo e a varíola - e a ação dos ACS e ACE tornava-se ainda mais necessária. 

Posteriormente, assumiu ser relevante a discussão sobre os limites entre Belém e 

Ananindeua, comentando ter havido um debate sobre o tema na Câmara Municipal de 

Ananindeua no ano anterior. A indefinição prejudicava os moradores porque 

dificultava a execução de obras de drenagem, pavimentação, iluminação pública e até 

o atendimento em saúde, anuiu. Em aparte, manifestaram-se o vereador Roni Gás e a 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. 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 29ª, 30ª, 31ª e 32ª, 

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

presidente Bieco suspendeu a sessão por cinco minutos para os vereadores receberem a 

comissão dos representantes dos ACE e ACS na Sala VIP. Reiniciada posteriormente a 

sessão, foi feita a leitura e votação do requerimento do vereador Allan Pombo 

solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 02 a 04 de junho de 2022, 

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

requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando licença particular, no período 

de 06 a 15 de junho de 2022, sendo este aprovado por unanimidade. Procedeu-se 

depois à leitura e votação do requerimento da vereadora Lívia Duarte solicitando 

licença parlamentar, nos dias 06 e 07 de junho corrente, sendo este aprovado por 

unanimidade. Foi feita em seguida a leitura do requerimento da vereadora Dona Neves 

solicitando dois dias de licença particular, em 07 e 08 de junho corrente, sendo este 

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

vereador Bieco solicitando a esta Casa Moção de Apoio à aprovação do projeto de lei, 

indicativo ao Executivo, que altera a Lei Municipal nº 9218, de 2016, que regulamenta 

e cria os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às 

Endemias. Em seguida, o vereador Mauro Freitas pediu Questão de Ordem solicitando 

que todos os vereadores subscrevessem o requerimento e este fosse votado de forma 

simbólica. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, com vinte 

e dois votos favoráveis. A seguir, assumiu a presidência da Mesa o vereador Augusto 

Santos. Justificaram seus votos os vereadores Bieco, Dona Neves, Zeca do Barreiro 

(reassumindo a presidência da Mesa, neste ínterim, o vereador Bieco), Miguel 

Rodrigues, Enfermeira Nazaré Lima e Matheus Cavalcante. Logo depois, o presidente 

Bieco encerrou a sessão, às dez horas e quarenta e oito minutos, para que os membros 

deste parlamento se reunissem com os representantes das administrações dos shopping 

centers de nossa capital. Estavam licenciados os vereadores Fernando Carneiro e Lívia 

Duarte. Justificaram suas ausências os vereadores Pastora Salete, Bia Caminha, João 

Coelho e Zeca Pirão. Estiveram presentes os vereadores: Matheus Cavalcante 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, 

pelo MDB; Juá Belém, Goleiro Vinícius e Augusto Santos, pelo Republicanos; 

Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Fábio Souza, pelo PSB; Mauro Freitas, pelo 

PSDB; Amaury da APPD, pelo PT; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; 

Dona Neves, pelo PSD; 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 06 de junho de 2022.      

 

                  BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

  

 

ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No sétimo dia do mês de junho 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. Foi feita inicialmente a chamada nominal dos vereadores presentes. 

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

pronunciaram-se os vereadores inscritos. Mauro Freitas anunciou ter se licenciado da 

presidência da Federação Paraense de Desportos Aquáticos – FPDA porque disputaria 

a próxima eleição como candidato a deputado federal pelo PSDB. Fez depois um 

resumo de suas várias realizações em menos de quatro meses como presidente da 

FPDA. Reportou que continuaria a atuar em prol da FPDA, não mais como presidente, 

mas como colaborador abnegado, convidando os demais parlamentares a participar da 

etapa paraense do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, que seria realizada em 

Mosqueiro, no próximo dia 03 de julho, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Belém - PMB. A FPDA anteriormente sequer tinha sede própria, mas atualmente 

contava com boa estrutura de funcionamento e ocupava posição de destaque entre as 

federações de desportos aquáticos do Norte e Nordeste do Brasil, ressaltou. Retirava-se 

temporariamente da presidência da FPDA por conta da lei eleitoral, assumindo em seu 

lugar o vice-presidente Glauco Silva, explicou. Comprometeu-se a valorizar e lutar 

pelo esporte amador caso fosse eleito deputado federal. Enfermeira Nazaré Lima 

aludiu ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no domingo anterior, 

chamando a atenção para a urgência em adotar políticas públicas propiciando uma 

melhor gestão dos resíduos sólidos em nossa cidade, com a realização da coleta 

seletiva e promoção da educação ambiental à população. A este respeito, acusou o 

governo federal de encorajar e estimular o desmatamento, a grilagem de terras e o 

garimpo clandestino com o uso de mercúrio para a extração de ouro. Fez referência em 

seguida ao recente desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês 

Dom Phillips, caso com grande repercussão internacional, destacando que eles 

estavam sendo ameaçados por defenderem a natureza e as comunidades indígenas do 

Vale do Javari. Chamou depois a atenção para o perigo representado pelo uso de linhas 

com cerol para empinar papagaios e pipas, prática muito comum em nossa região 

durante os meses mais ensolarados do ano, causando muitos acidentes. Notificou 

existir lei estadual proibindo o uso dessa mistura de cola e vidro moído nas linhas (Lei 

nº 9597, sancionada pelo governador Hélder Barbalho), pedindo às pessoas que 

continuassem a empinar pipas e papagaios, mas sem usar o cerol. Instou seus pares a 

realizar uma grande campanha contra o uso do cerol em nossa cidade. Externou 

posteriormente seu repúdio ao machismo estrutural e à violência contra a mulher, 

praticado por homens que se consideravam proprietários de suas parceiras, protestando 

também contra o racismo estrutural e institucional. Comunicou em seguida que as 

universidades federais estavam em greve devido ao último corte de verbas promovido 

pelo governo de Jair Bolsonaro. Miguel Rodrigues noticiou a agressão sofrida por uma 

criança de nove anos, Míriam Leão, portadora da Síndrome de Down e aluna da Escola 

Municipal Professora Nadeia Guimarães dos Santos, em Marituba, sendo o ato vil 

praticado por sua professora. Disse estar indignado com a situação, informando que a 

família estava abalada com o fato e a criança não queria mais estudar. Comentou em 

seguida que a plataforma de participação popular Tá Selado tornara-se um quarto 

poder no município de Belém, pedindo que os vereadores fossem respeitados porque 

foram eleitos representantes do povo e constituíam o Poder Legislativo em nível 

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

Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Matheus Cavalcante referiu-se 

aos servidores municipais em greve, observando que muitos recebiam abaixo do 
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salário mínimo. Lembrou que a equiparação salarial foi uma promessa de campanha do 

prefeito Edmilson Rodrigues, afirmando que ela ainda não ocorrera por falta de 

vontade política da atual gestão municipal. Avaliou que a PMB nada investia na 

cidade, pois os maiores investimentos em nossa capital estavam sendo feitos pelo 

governo estadual. Fez notar depois que o prazo para os parlamentares apresentarem 

emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO findava na sexta-feira seguinte, 

pedindo a atenção de seus pares ao projeto enviado pela PMB a esta Casa. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Émerson Sampaio e Roni Gás. Falando posteriormente 

pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante mencionou que o Mercado Municipal 

do Jurunas constituía um belíssimo complexo e poderia funcionar como um vetor de 

retomada econômica neste período pós-pandemia. O espaço fora reformado e estava 

pronto desde o final de 2020, mas não foi energizado pela concessionária Equatorial e, 

após quase dezoito meses, a PMB não tomara providência alguma para reinaugurá-lo, 

apontou. Enquanto isso, os feirantes estavam trabalhando no estacionamento, sob sol e 

chuva, sujeitos a assaltos. Inteirou que protocolaria um requerimento convocando o 

secretário municipal de Economia, Apolônio Parente Brasileiro, a comparecer perante 

este parlamento e explicitar as razões para o mercado permanecer fechado. Durante 

este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o vereador Bieco. Pela liderança 

do PSDB, Mauro Freitas referiu-se ao grande número de pessoas obesas em nosso 

estado e no país, considerando insuficiente o acompanhamento psicológico e 

nutricional que recebiam. Havia um projeto do governo federal garantindo a realização 

de cirurgia bariátrica às pessoas necessitadas porque havia o entendimento de que a 

obesidade é uma questão de saúde pública, indicou. A luta pelos direitos e interesses 

das pessoas obesas era um de seus compromissos de campanha, testificou. A maioria 

das pessoas que faziam a cirurgia bariátrica não dispunha de recursos para manter uma 

dieta adequada e controlada e para comprar o remédio de uso contínuo que deviam 

tomar, advertiu. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima destacou a 

necessidade de fazer o cadastramento no Sistema Único de Saúde – SUS para obter o 

financiamento das ações de saúde, salientando ainda haver muitas pessoas sem o 

cartão do SUS, embora este fosse facilmente liberado. Divulgou haver uma grande 

campanha em nosso município para as pessoas cadastrarem-se no SUS, explicando que 

a partir do número de pessoas cadastradas era feito o planejamento das ações de saúde 

em nossa capital e eram dimensionadas as verbas para efetivá-las. Os agentes 

comunitários de saúde e as unidades de saúde compunham essa força tarefa visando 

cadastrar os habitantes e fazer disso uma fonte de financiamento para a saúde em 

Belém. Alertou depois para a detecção do vírus da raiva em alguns morcegos em nossa 

cidade, aconselhando as pessoas mordidas por cães ou morcegos a procurar 

imediatamente uma unidade de saúde. Pelo Solidariedade, Igor Andrade cedeu aparte 

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

vereador Renan Normando. Falando posteriormente pela liderança do Governo, Igor 

Andrade agradeceu ao governador Hélder Barbalho por incluir as obras do canal da 

Avenida Cipriano Santos entre as que seriam realizadas conjuntamente com as obras 

no canal da Rua dos Mundurucus e no canal da Avenida Gentil Bittencourt. Estimou 

que também fossem incluídas as obras no canal da Travessa Vileta e na Passagem José 

Leal Martins, somando-se todos estes empreendimentos à macrodrenagem do 

Tucunduba. Enfatizou que os investimentos em saneamento do governo estadual 

beneficiaram muito a população de vastas áreas de Belém, incluindo os bairros da 

Terra Firme, Canudos, Guamá e Marco, diminuindo os alagamentos e constituindo 

uma prova da eficiência do governador Hélder Barbalho. Agradeceu à Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – Sedop o bom desempenho e à 

Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan o trabalho contínuo de manutenção e 

limpeza dos canais em torno do Tucunduba, além de um trabalho sócio-educativo 

junto aos moradores para evitar o descarte irregular de resíduos sólidos. 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 então colocada em votação e aprovada por unanimidade a ata da 33ª Sessão 

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

posteriormente a leitura do requerimento do vereador Matheus Cavalcante solicitando 

a convocação do secretário municipal de Economia, Apolônio Parente Brasileiro, para 

prestar esclarecimentos sobre o Complexo do Mercado do Bairro do Jurunas, que 

havia dezoito meses seguia fechado. Fizeram encaminhamentos os vereadores 

Matheus Cavalcante, Enfermeira Nazaré Lima, Allan Pombo (com aparte da vereadora 

Pastora Salete), Émerson Sampaio, Igor Andrade e Matheus Cavalcante (falando então 

pela liderança da Oposição, com aparte do vereador Allan Pombo). Posto em votação, 

o requerimento foi aprovado por maioria, com doze votos favoráveis e nove votos 

contrários, sem abstenções. Justificaram seus votos os vereadores Matheus Cavalcante, 

Émerson Sampaio e Enfermeira Nazaré Lima. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia, o presidente Renan Normando encerrou a sessão, às dez horas e quarenta e seis 

minutos, convocando os demais parlamentares a participar da reunião do Colégio de 

Líderes desta Casa, a ser realizada em seguida na Sala VIP, anexa ao Salão Plenário. 

Estavam licenciados os vereadores Fernando Carneiro, Dona Neves e Lívia Duarte. 

Justificaram suas ausências os vereadores Pablo Farah, João Coelho e Zeca Pirão. 

Estiveram presentes os vereadores: Pastora Salete, Matheus Cavalcante e Josias 

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

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

Pros; Blenda Quaresma, Neném Albuquerque e John Wayne, pelo MDB; Juá Belém, 

Goleiro Vinícius e Augusto Santos, pelo Republicanos; Enfermeira Nazaré Lima, pelo 

PSOL; Fábio Souza, pelo PSB; Moa Moraes e Mauro Freitas, pelo PSDB; Bia 

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

pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Igor Andrade, pelo Solidariedade. Eu, segundo-

secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, 

Palácio Augusto Meira Filho, dia 07 de junho de 2022.      

 

    BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

RESOLUÇÃO Nº 032, de 18 de maio de 2022. 

 

    

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador AMAURY DA APPD e dá 

outras providências. 

 

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

seguinte Resolução: 

 
Art.1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador AMAURY DA APPD, de acordo 

com o disposto no art. 51, inciso I, alínea “d” 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 “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92- 03 (TRÊS) dias de Licença Parlamentar, no período de 

13 a 15.06 do corrente ano, conforme Processo nº 904/2022.  

 

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 

 

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

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 033, de 23 de maio de 2022. 

 

    

Concede Licença Saúde ao Senhor Vereador JOSIAS HIGINO e dá outras 

providências. 

 

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

Resolução: 

 

Art.1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador JOSIAS HIGINO, 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 23.05.2022, 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, 15 

(QUINZE) dias de Licença saúde, no período de 18.05 a 01/06 do corrente ano, 

conforme Processo nº 923/2022. 

  

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

efeitos a 18.05.22. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 23 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 

 

 

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

 


