
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 13, 14, 15, 16 e 17 de junho de 2022. ANO XXXIX Nº 1996 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              PORTARIA Nº 0167/2022, de 01 de fevereiro de 2022. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

DESIGNAR a servidora ANA CECILIA ANTUNES DA SILVA, pertencente ao 

Grupo Nível Médio Ref. A-P, para exercer a função gratificada “Chefe do Serviço de 

Assistência à Mesa do Plenário –SEMEP – CMB-DAI-101.2”, a partir de 01.02.2022. 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de fevereiro de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

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

 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 2481/2021, de 31 de dezembro de 2021. 

 

 

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, RENATA NEVES FIGUEIREDO do exercício do cargo comissionado 

“Secretario Legislativo” Nível 04, do Gabinete do Vereador TULIO NEVES, a partir de 

31.12.2021 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de dezembro de 2021. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0178/2022, 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:  

 

REVOGAR, a partir de 31.01.22, o Ato nº 026/2022, de 03.01.2022 que atribuiu 

gratificação por regime especial de trabalho no percentual de 50% (cinquenta por cento), ao 

servidor ANTONIO CARLOS DE SOUSA FERREIRA (GNM-REF. A-P).  

 

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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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 QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

No décimo terceiro 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 da 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Esta solicitou aos parlamentares presentes que 

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

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

inscritos. Matheus Cavalcante comentou que o prefeito Edmilson Rodrigues se 

ausentara da cidade, com a autorização deste parlamento, em um momento crítico, pois 

várias categorias de servidores municipais estavam em greve e cobravam dele o 

cumprimento das promessas feitas em campanha. Considerou que Edmilson Rodrigues 

obteve êxito eleitoral prometendo um valor de auxílio financeiro à população carente e 

não cumpriu essa promessa com o programa Bora Belém, pois concedia uma quantia 

menor. O governo estadual fazia mais investimentos em Belém do que a gestão 

municipal, afirmou. Disse fazer oposição visando o bem da população, de forma 

propositiva e não por vaidade política. Recordou ter sido aprovado, na última sessão 

ordinária desta Casa, um requerimento de sua autoria convocando o secretário 

municipal de Economia, Apolônio Parente Brasileiro, a dar explicações perante este 

parlamento sobre os motivos para o Complexo do Mercado Municipal do Jurunas 

permanecer fechado. Josias Higino referiu-se à sessão especial realizada neste Salão 

Plenário, na sexta-feira, por sua iniciativa, em comemoração ao Dia Municipal da 

Assembleia de Deus e aos 111 anos de sua existência. Disse ter sido uma excelente 

sessão, com a participação de muitas pessoas, a presença do coral de mulheres, do 

coral de homens, do coral geral de quatro vozes e da orquestra da Igreja. Muitos dos 

presentes foram homenageados com o Diploma e a Placa Maestro Filinésio Soares, 

informou, e o pastor Samuel Câmara ficou muito feliz com a receptividade desta Casa. 

As comemorações pelo aniversário da Assembleia de Deus estavam apenas 

começando, retomou, e neste dia, às dez horas da manhã, seria realizada sessão 

especial similar na Assembleia Legislativa do Estado – Alepa, sendo proponente o 

deputado estadual Raimundo Santos. Ausentar-se-ia posteriormente desta sessão para 

participar da sessão especial na Alepa, justificou. Agradeceu ao prefeito Edmilson 

Rodrigues por receber amavelmente os organizadores da festa, inclusive o pastor 

Samuel Câmara, e fazer a divulgação do evento. Agradeceu também ao secretário 

municipal de Urbanismo, Deivison Costa Alves, por atender sua solicitação e 

revitalizar a área da Escadinha do Cais do Porto, onde seria feita a reconstituição, no 

sábado seguinte, da chegada de Gunnar Vingren e Daniel Berg a nossa cidade, parte 

das comemorações do aniversário da Assembleia de Deus. Divulgou depois a 

iniciativa da Igreja de enviar a Melgaço, cidade paraense com o pior Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH do Brasil (0,418), às dezoito horas deste dia, um 

navio com quinhentos missionários e duas mil e quinhentas cestas básicas. Também 

seriam enviados aviões de pequeno porte levando médicos para atender a população, 

em uma grande ação naquela cidade a ser realizada na terça-feira e na quarta-feira 

seguintes, complementou. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa 

o vereador Zeca Pirão. Enfermeira Nazaré Lima pediu empenho na investigação do 

desaparecimento possivelmente criminoso do jornalista Dom Phillips e do indigenista 

Bruno Pereira, afirmando que o Brasil é o país onde mais ocorrem assassinatos de 

ativistas ambientais. Saudou posteriormente os organizadores do Arraial do Pavulagem 

que, no dia anterior, celebrou a vida e a alegria após um longo período de pandemia, 

arrastando milhares de pessoas em Belém. Chamou em seguida a atenção para o 

grande número de acidentes no trabalho vitimando crianças e adolescentes em nosso 

estado, noventa e três nos últimos três anos, apontando que esse levantamento marcou 

o Dia Mundial de Luta Contra o Trabalho Infantil, em 12 de junho. A esse respeito, 

lembrou o juiz Cláudio Rendeiro, mais conhecido pelo personagem Epaminondas, 

caracterizando-o como um grande defensor das crianças, que muito lutou contra o 

trabalho infantil e pereceu vitimado pela covid-19. Expôs depois a falta de efetividade 

das medidas protetivas, pois os ex-companheiros não acatavam decisão judicial, 

descumpriam a lei, aproximavam-se, agrediam e atentavam contra a vida das 

mulheres. Atribuiu o fato à falta de cobrança efetiva, controle e fiscalização das 

medidas protetivas. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança, reassumindo então a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré 

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

alertou para o risco de desabamento das mangueiras nas ruas de nossa cidade, 

criticando a falta de avaliação do estado dessas árvores e a falta de podagem, limpeza e 

manutenção delas por parte da PMB. Destacou a importância das árvores para uma 

cidade mais bela, ambientalmente sadia e agradável aos seus habitantes. Falando 

posteriormente pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante denunciou o 

abandono de várias feiras e mercados de Belém por parte da gestão municipal. O 

Mercado de São Brás continuava sem ser reformado após a Prefeitura Municipal de 

Belém – PMB ter retomado o espaço, desfazendo a Parceria Público Privada – PPP 

que permitiria o investimento de 46 milhões de reais em sua recuperação por parte do 

setor privado, mencionou. O Mercado Municipal do Jurunas fora entregue reformado 

no final da gestão municipal anterior, mas continuava sem ser utilizado pelos feirantes 

por mera vaidade política da PMB, opinou. Defendeu a participação da iniciativa 

privada na recuperação das feiras e mercados de Belém, permitindo a valorização 

desses espaços públicos, fomentando a atividade econômica, gerando renda e emprego 

às famílias. Pela liderança do PSB, Fábio Souza aludiu à sessão especial, realizada na 

quinta-feira anterior por sua iniciativa, para discutir o problema da mendicância 

infantil e das crianças em situação de vulnerabilidade em nossa capital. Pais, tios e 

mesmo pessoas sem relação de parentesco levavam as crianças às ruas para pedir 

dinheiro, comprometendo o futuro delas, colocando-as em uma situação que envolvia 

desde a insegurança alimentar até a evasão escolar, passando pela criminalidade e o 

envolvimento com drogas ilícitas, explicitou. Lamentou a ausência na sessão de 

representantes do Ministério Público Estadual do Pará – MPPA e do Poder Judiciário, 

avaliando não haver um plano de ação coordenado dos órgãos responsáveis para, pelo 

menos, minimizar o problema. Enfatizou a necessidade de uma atuação integrada da 

rede de proteção à criança a ao adolescente em nosso estado e em nosso município, 

anunciando que encaminharia ofícios a todos os órgãos envolvidos solicitando a 

realização de uma reunião ampliada para discutir um plano de ação. Pela liderança do 

MDB, Zeca Pirão aludiu ao Dia Mundial de Luta Contra o Trabalho Infantil, 

defendendo a permanência das crianças nas escolas durante a maior parte do dia. 

Elogiou a atitude participativa, de estar em contato direto com o povo, dos vereadores 

desta legislatura. Confessou identificar-se muito com as pessoas que realmente se 

preocupam com a população e procuram resolver os problemas que a atingem. Na 

semana anterior, reportou, dera uma entrevista em Outeiro e ressaltou a atividade dos 

vereadores desta Casa em prol do povo daquele distrito, encaminhando suas demandas 

ao governador e ao prefeito, levando projetos importantes como a implantação de um 

posto de saúde, construção de praças, reformas de escolas, instalação de redes de água 

e recuperação de ruas. Externou ficar feliz ao comparecer em eventos, acompanhando 

o governador Hélder Barbalho ou o prefeito Edmilson Rodrigues, levando serviços e 

obras à população de localidades anteriormente esquecidas e abandonadas de nossa 

cidade. Pela liderança do Governo, Allan Pombo tratou também do Dia Mundial de 

Luta Contra o Trabalho Infantil avaliando não ser uma data a comemorar, pois o 

trabalho infantil não fora ainda erradicado em nosso país. Havia o compromisso, 

perante órgãos internacionais, de eliminá-lo no Brasil até 2025, pontuou. Advertiu que 

não se devia confundir o trabalho infantil com a ajuda prestada aos pais por uma 

criança, descrevendo-o como a exploração da mão-de-obra infantil em condições 

degradantes e perigosas, gerando lucro a terceiros. Em nosso país havia quase dois 

milhões de crianças em tal situação, inteirou. Parabenizou depois a desembargadora 

Zuíla Dutra e a juíza Vanilza Malcher pelo excelente trabalho que desenvolviam à 

frente da Justiça do Trabalho no combate ao trabalho infantil. Havia anos dedicava-se 

a essa causa, atestou, julgando que nosso país, infelizmente, estava retrocedendo nesse 

aspecto. Uma das ferramentas mais importantes para combater a exploração da mão-

de-obra infantil é a Aprendizagem Profissional, permitindo o acesso dos jovens ao 

mundo do trabalho de maneira digna e decente, frisou. Salientou também a relevância 

de programas de distribuição de renda como o Bora Belém para a redução do trabalho 

infantil, por exigirem a permanência e frequência das crianças às escolas. Pela 

liderança do PSDB, Mauro Freitas assinalou as dificuldades enfrentadas pelos 

pacientes renais crônicos em nosso estado, com grandes limitações no atendimento 

prestado a eles pela rede estadual e, sobretudo, pelas redes municipais de saúde. O 

índice de pessoas diabéticas no Pará e no Brasil é muito grande, relevou, sendo o 

diabetes um dos principais fatores para o desenvolvimento da doença renal crônica. 

Declarou ser esse outro tema ao qual se dedicaria caso fosse eleito deputado federal, 

visando trazer recursos federais para ampliação nas redes municipais e na rede estadual 

do tratamento aos pacientes renais crônicos. Findo este pronunciamento, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Augusto Santos. 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 34ª e 

35ª, ambas do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Fez-se então a 

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

Andrade pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e do interstício aos 

projetos correspondentes. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela 

plenária. Em seguida, foi feita a leitura e votação do requerimento do vereador Goleiro 

Vinícius solicitando dois dias de licença particular, em 13 e 14 de junho de 2022, 

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

do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de uma sessão especial para 

tratar do evento “Marcha para Jesus”. Finda esta leitura, o vereador Mauro Freitas 

pediu Questão de Ordem solicitando que se realizasse, antes do fim deste período 

legislativo, a votação de dois projetos de cada vereador, sendo todos votados em bloco, 

tal como fora discutido anteriormente no Colégio de Líderes. O presidente Augusto 

Santos respondeu que isso estava sendo encaminhado pelo Colégio de Líderes. Fez 

depois o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Passou-se a seguir à leitura do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de uma sessão 

especial, em data a combinar, para homenagear a Rádio Clube do Pará. Fez o 

encaminhamento o vereador Mauro Freitas. Posto em votação, o requerimento foi 

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

vereadora Lívia Duarte solicitando a realização de uma sessão especial, em data a 

combinar, para celebrar o Movimento Quadrilheiro no município de Belém. Fizeram 

encaminhamentos a vereadora Lívia Duarte e o vereador Mauro Freitas. Posto em 

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

Allan Pombo. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, iniciou-se a Segunda Parte 

da Ordem do Dia. O presidente comunicou então à plenária sobre Questão de Ordem 

do vereador Émerson Sampaio solicitando a mudança na ordem da pauta de modo que 

o projeto constante no Processo nº 165/2021, de sua autoria, entrasse em discussão e 

seus artigos fossem votados em bloco. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada 

pela plenária. Entrou depois em discussão única e votação, com dispensa de interstício, 

o projeto de lei que “Dispõe sobre o impedimento de inscrição em concursos 

realizados pelo poder público municipal de homens com histórico de violência contra a 
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mulher”, constante no Processo nº 165/2021, de autoria do vereador Émerson 

Sampaio. Na discussão, manifestaram-se os vereadores Émerson Sampaio, Mauro 

Freitas, Juá Belém e Lívia Duarte. Em seguida, o vereador Émerson Sampaio pediu 

novamente Questão de Ordem solicitando que a votação do projeto fosse feita de 

forma simbólica. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Fez-se 

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

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

então aprovado o projeto de lei que “Dispõe sobre o impedimento de inscrição em 

concursos realizados pelo poder público municipal de homens com histórico de 

violência contra a mulher”, constante no Processo nº 165/2021. Justificou seu voto o 

vereador Miguel Rodrigues. Em seguida, o presidente encerrou a sessão, às dez horas e 

cinquenta e oito minutos. Estavam licenciados os vereadores Fernando Carneiro, 

Bieco, Goleiro Vinícius e Amaury da APPD. Justificaram suas ausências os vereadores 

Pastora Salete, Renan Normando, Blenda Quaresma e Pablo Farah. Estiveram 

presentes os vereadores: Matheus Cavalcante e Josias Higino, pelo bloco DEM – 

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

pelo bloco PP – Podemos – Pros; Zeca Pirão, Neném Albuquerque e John Wayne, pelo 

MDB; Juá Belém e Augusto Santos, pelo Republicanos; Lívia Duarte e Enfermeira 

Nazaré Lima, pelo PSOL; Gleisson Silva e Fábio Souza, pelo PSB; Moa Moraes e 

Mauro Freitas, pelo PSDB; Bia Caminha, pelo PT; Allan Pombo, pelo PDT; José 

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

Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante. 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 13 de 

junho de 2022.      

  

           BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

  

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA. 

No décimo quarto 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 da 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Esta solicitou aos parlamentares presentes que 

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

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

inscritos. Mauro Freitas reconheceu as dificuldades da campanha eleitoral para chegar 

a este parlamento, ressaltando ser muito mais difícil concorrer à Câmara Federal, com 

apenas dezessete vagas para todo o estado do Pará. Entretanto, sentia-se satisfeito por 

assumir esse desafio, declarou, informando que viajaria ao arquipélago do Marajó, no 

dia seguinte, e ali visitaria várias cidades e localidades – como Salvaterra, Soure, 

Condeixa, Joanes e Água Boa. Os municípios da região apresentam valores de IDH 

que estão entre os mais baixos do Brasil e do mundo, inteirou, tratando-se de uma terra 

esquecida pela maioria dos políticos. Expressou admirar a atuação parlamentar de dois 

deputados federais paraenses – Elcione Barbalho e Joaquim Passarinho – ambos ex-

membros desta Casa. Muitos componentes da bancada do Pará na Câmara Federal, 

entretanto, não tinham o mesmo desempenho e não prestavam contas à população da 

destinação dos recursos de suas emendas, apontou. Pediu ao povo paraense que 

avaliasse escolher outros nomes para compor a Assembleia Legislativa Estadual – 

Alepa e o Congresso Nacional. Josias Higino noticiou a Expedição dos Pioneiros para 

a cidade de Melgaço em um navio que saíra na noite anterior e chegara àquele 

município neste dia, levando mais de setecentas pessoas voluntárias para atender a 

população. Melgaço tem o pior IDH do Brasil e a Igreja Assembleia de Deus, na 

comemoração de seus 111 anos de existência, decidira dar esse presente ao Pará, 

comunicou. Compunham a expedição alguns empresários, que avaliariam as 

possibilidades de criar meios para geração de empregos, e mais de vinte médicos para 

fazer atendimentos em várias especialidades, inclusive com a realização de cirurgias, 

comunicou, e o prefeito da cidade recebera carinhosamente a iniciativa, destinando um 

terreno para o estabelecimento de um pólo. Divulgou depois a programação 

comemorativa ao aniversário da Assembleia de Deus em Belém, que ocorreria durante 

esta semana, convidando todos a participar. Parabenizou posteriormente o deputado 

estadual Raimundo Santos pela realização, no dia anterior, da sessão especial na Alepa 

em homenagem à Assembleia de Deus. Miguel Rodrigues agradeceu a Deus, ao 

presidente da Casa, vereador Zeca Pirão, e à Diretoria Legislativa deste parlamento a 

obtenção de uma data adequada para a realização da sessão especial, por sua iniciativa, 

em alusão à Marcha para Jesus. Reportou em seguida que a pressão da água estava 

muito baixa em parte dos bairros da Sacramenta, Barreiro, Telégrafo e Pedreira, 

causando transtornos à população. Contou ter relatado o problema ao deputado federal 

José Priante e ao presidente da Companhia de Saneamento do Pará - Cosanpa, José 

Antônio De Angelis, sendo então acionada a diretora responsável por aquela área, 

engenheira Kátia Monteiro. Foram feitas visitas a algumas casas, constatando-se o 

problema, e haveria uma reunião para encaminhar uma solução. Agradeceu a pronta 

intervenção do deputado Priante e do presidente da Cosanpa na situação. Encerrado o 

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

DEM – Patriota – Cidadania, Matheus Cavalcante referiu ter recebido denúncias de 

que várias feiras de Belém estavam em estado de abandono, após a aprovação, na 

sessão ordinária anterior, de um requerimento de sua autoria solicitando a convocação 

do secretário municipal de Economia, Apolônio Parente Brasileiro, para dar 

explicações perante este parlamento sobre os motivos de o Mercado Municipal do 

Jurunas continuar fechado. Julgou irrisório o valor repassado à população carente pelo 

programa Bora Belém e, uma vez que a Prefeitura Municipal de Belém - PMB não 

conseguia dar uma quantia relevante, deveria gerar condições e ferramentas para as 

pessoas trabalharem e sustentarem dignamente suas famílias. Uma das formas de fazer 

isso é valorizar as feiras, fomentando emprego e renda, através do empreendedorismo, 

e promovendo a valorização da nossa cultura, ponderou. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Allan Pombo. Falando posteriormente pela liderança da Oposição, Matheus 

Cavalcante referiu-se à situação difícil enfrentada pela população do distrito de 

Outeiro desde a interdição da Ponte Enéas Martins, atingida por uma balsa em um de 

seus pilares. Acusou a PMB de não prestar assistência básica a essas pessoas, não 

estabelecendo também um transporte hidroviário regular de Caratateua ao centro de 

Belém. Para piorar a situação, relatou, o flutuante do trapiche de Icoaraci afundou, 

atribuindo o fato à conduta negligente da Secretaria Municipal de Urbanismo – Seurb. 

Pela liderança do PSDB, Mauro Freitas comentou que as mudanças estabelecidas em 

nível federal na cobertura dos planos de saúde, atendendo aos interesses das empresas 

do setor, prejudicavam grandemente os usuários, principalmente os portadores de 

deficiência e os autistas, mas não se via a Câmara Federal, incluindo alguns deputados 

paraenses, pronunciar-se em defesa da população. Frisou novamente a situação de 

abandono em que viviam os habitantes do arquipélago do Marajó, pouco recebendo a 

atenção dos nossos deputados. Os deputados federais paraenses raramente eram vistos 

em nosso estado, exceto em época de eleição, ressaltou. Lamentou depois o 

afundamento do flutuante do trapiche de Icoaraci, relatando ter telefonado ao chefe de 

Gabinete da PMB, Aldenor Júnior, sobre o problema e que a solução estava sendo 

encaminhada. Soubera do caso através da população das ilhas, recebendo ligações às 

cinco da manhã, notificou. Observou que as pessoas procuravam os vereadores ao 

invés dos deputados nessas situações. Findo este pronunciamento, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador José Dinelly. Pela liderança do PSOL, Enfermeira 

Nazaré Lima aludiu ao crime hediondo ocorrido no município de Anajás, na região do 

Marajó, o assassinato de uma menina de 10 anos, Amanda Julie, desaparecida desde o 

dia 7 de junho corrente, pedindo justiça, com a punição dos assassinos. Fez menção 

posteriormente ao desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom 

Phillips, ainda não esclarecido, clamando por justiça também neste caso. Tratou depois 

da viagem do prefeito Edmilson Rodrigues para Mérida, no México, autorizada por 

esta Casa, salientando que ele fora conhecer as iniciativas adotadas em uma cidade 

inteligente, visando trazer boas ideias a serem aplicadas em Belém. Findo o seu 

pronunciamento, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima reassumiu a presidência da 

Mesa. Pela liderança do Governo, Allan Pombo destacou que a viagem do prefeito 

Edmilson Rodrigues não trouxe custos ao município, sendo financiada pela companhia 

aérea Latam e órgãos internacionais. Constituía uma oportunidade valiosa para troca 

de experiências sobre a gestão inteligente das cidades e obtenção de financiamentos 

para projetos em benefício de nossa capital, mostrando a capacidade de articulação e 

de diálogo do prefeito. A habilidade da nova gestão municipal em dialogar e construir 

parcerias evidenciava-se na atuação conjunta entre a PMB e o governo estadual, que 

fazia muito bem a Belém, mencionou, citando que Edmilson Rodrigues já estivera 

inclusive em Brasília conversando com ministros do governo Bolsonaro e obtendo 

recursos para nossa cidade. Em aparte, manifestaram-se a vereadora Lívia Duarte e o 

vereador Igor Andrade. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel 

Rodrigues cedeu aparte ao vereador Túlio Neves. 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. Fez-se então a leitura 

e votação do requerimento do vereador Altair Brandão solicitando quinze dias de 

licença parlamentar, no período de 13/06/2022 a 27/06/2022, sendo este aprovado por 

unanimidade. Passou-se posteriormente à leitura e votação do requerimento do 

vereador Augusto Santos solicitando dois dias de licença particular, em 14 e 15 de 

junho corrente, sendo este aprovado por unanimidade. Procedeu-se em seguida à 

leitura do requerimento da vereadora Bia Caminha solicitando que esta Casa 

manifestasse Moção de Apoio ao movimento nacional “Paridade no Quinto 

Constitucional”. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por maioria, com 

dezoito votos favoráveis e duas abstenções, sem votos contrários. Justificaram seus 

votos os vereadores Matheus Cavalcante, Allan Pombo e Bia Caminha. Foi feita a 

seguir a leitura do requerimento do vereador Matheus Cavalcante solicitando a 

convocação a este parlamento do secretário municipal de Urbanismo, Deivison Costa 

Alves, para prestar esclarecimentos sobre as medidas adotadas para viabilizar a 

travessia dos moradores de Outeiro para Icoaraci. Encaminharam a votação os 

vereadores Matheus Cavalcante, Fábio Souza (com aparte do vereador Zeca do 

Barreiro), Lívia Duarte, Fabrício Gama, Matheus Cavalcante (falando agora pela 

liderança da Oposição). Durante seu último pronunciamento, o vereador Matheus 

Cavalcante pediu a retirada do requerimento, solicitação acatada pela Mesa. Em 

seguida, a presidente Enfermeira Nazaré Lima encerrou a sessão, às dez horas e 

quarenta e sete minutos. Estavam licenciados os vereadores Fernando Carneiro, Bieco, 

Goleiro Vinícius, Amaury da APPD, Augusto Santos e Altair Brandão. Justificaram 

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

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

Higino, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Miguel Rodrigues, Roni Gás e Túlio 

Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; John Wayne, pelo MDB; Juá Belém, pelo 

Republicanos; Lívia Duarte e Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Fábio Souza, pelo 

PSB; Moa Moraes e Mauro Freitas, pelo PSDB; 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. 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 14 de 

junho de 2022.      

 

                  BIECO 

Presidente 

    ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

1ª Secretária 

    AMAURY da APPD   

     2º Secretário 

 

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

  

 

RESOLUÇÃO Nº 034, de 23 de maio de 2022. 

    

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador TÚLIO NEVES e dá outras 

providências. 
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ANO XXXIX 

Nº 1996 
 

 

 

 

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

seguinte Resolução: 

Art.1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador TÚLIO NEVES, 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 23.05.2022, na forma do art. 146, alínea “d” da Resolução nº 

15, de 16.12.92- 02 (DOIS) dias de Licença Parlamentar, no período de 19 a 

20.05.2022 do corrente ano, conforme Processo nº 933/2022.  

 

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

19.05.2022 

 

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 

 

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

  

 

RESOLUÇÃO Nº 035, de 31 de maio de 2022. 

    

 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador JOÃO COELHO, e dá outras 

providências. 

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

seguinte Resolução: 

 
Art.1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador JOÃO COELHO, 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 31.05.2022, na forma do art. 146, alínea “d” da 

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

30.05 a 01.06.2022 do corrente ano, conforme Processo nº 1029/2022.  

 

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

efeitos a 30.05.22 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 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 036, de 06 de junho de 2022. 

 

    

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador ALLAN POMBO e dá outras 

providências. 

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

seguinte Resolução: 

 

Art.1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador ALLAN POMBO, 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 06.06.2022, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92- 03 (três) dias de Licença Parlamentar, no período de 02 

a 04.06.2022 do corrente ano, conforme Processo nº 1101/2022.  

 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 06 de junho 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 037, de 06 de junho de 2022. 

    

Concede Licença a Senhora Vereadora LIVIA DUARTE e dá outras 

providências. 

 

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

Resolução: 

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

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

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

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

Ordinária do dia 06.06.2022, na forma do art. 146, alínea “e” da Resolução nº 15, de 

16.12.92- 02 (DOIS) dias de Licença, no período de 06a 07/06 do corrente ano, 

conforme Processo nº 1117/2022.  

 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 06 de junho 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 038, de 06 de junho de 2022. 

 

    

Concede Licença a Senhora Vereadora DONA NEVES e dá outras providências. 

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

seguinte Resolução: 

 

Art.1º. Ficam concedidos a Senhora Vereadora DONA NEVES, 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 06.06.2022, na forma do art. 146, alínea “e” da Resolução nº 15, de 16.12.92- 

02 (dois) dias de Licença, no período de 07 a 08/06 do corrente ano, conforme 

Processo nº 1122/2022.  

 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 06 de junho de 2022. 

 

 Vereador ZECA PIRÃO 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

 

Vereadora Enfermeira NAZARÉ LIMA 

1ª Secretária 

 

Vereador AMAURY DA APPD 

2º Secretário 

 

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

 

 

 

PORTARIA Nº 0493/2022, de 14 de junho de 2022. 

 

  

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

atribuições legais, e   

  

  RESOLVE:  

 

 FACULTAR o expediente da Secretaria da Câmara Municipal de Belém no dia 

17.06 (sexta-feira) do corrente ano. 

                                     

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 14 de junho de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

 

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

  


