
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 08, 09, 10, 11 e 12 de agosto de 2022. ANO XXXIX Nº 2004 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 0404/2022, de 01 de março de 2022. 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno.  

RESOLVE: 

 

NOMEAR, nos termos do art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90 e da 

Resolução nº 131, de 28.11.02, os servidores relacionados, para exercerem cargos em 

comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete da Vereadora BLENDA QUARESMA, a 

partir de 01.03.2022. 

NÍVEL 01  

LUCILENE CORREA FONSECA 

MARLENE SANTOS MARTINS 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de março 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 0472/2022, de 03 de março de 2022. 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE:  

 

NOMEAR, nos termos do art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90 e da 

Resolução nº 131, de 28.11.02, DANIELE CASTRO NUNES, para exercer o cargo em 

comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador TULIO NEVES, a 

partir de 03.03.2022 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 03 de março 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 0495/2022, de 14 de março de 2022.       

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno. 

RESOLVE:  

 

NOMEAR, nos termos do art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90 e da 

Resolução nº 131, de 28.11.02, QUIMERA DE MORAES PEIXOTO, para exercer o cargo 

em comissão “Secretário Legislativo” Nível 04, do Gabinete da Vereadora GIZELLE 

FREITAS (BANCADA MULHERES AMAZÔNIDAS), a partir de 14.03.2022 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 14 de março 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 TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No vigésimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dez 

horas e quinze minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém - CMB, sob a 

presidência do vereador Amaury da APPD. Inicialmente foi feita a chamada 

nominal dos vereadores presentes. Havendo quórum, o presidente abriu a sessão. 

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

lei que “Cria os componentes do município de Belém do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan e define os parâmetros para elaboração e 

implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional”, 

constante no Processo nº 771/2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém. 

Posteriormente, o vereador Allan Pombo pediu Questão de Ordem solicitando que 

os artigos sem emendas fossem votados em bloco. Posta em votação, esta 

solicitação foi aprovada pela plenária. Na discussão, não houve oradores. O 

vereador Émerson Sampaio pediu a seguir Questão de Ordem solicitando a dispensa 

da leitura do projeto. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. 

Postos depois em votação, os artigos do projeto foram aprovados por unanimidade, 

com vinte e cinco votos favoráveis. O presidente declarou então aprovado o projeto 

de lei que “Cria os componentes do município de Belém do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan e define os parâmetros para elaboração e 

implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional”, 

constante no Processo nº 771/2022. Em seguida, o presidente Amaury da APPD 

encerrou a sessão, às dez horas e trinta e sete minutos. Estavam licenciados os 

vereadores Bieco, Augusto Santos e Altair Brandão. Justificaram suas ausências os 

vereadores Zeca Pirão, João Coelho, Blenda Quaresma e Bia Caminha. Estiveram 

presentes os vereadores: Josias Higino, Fabrício Gama, Matheus Cavalcante e 

Pastora Salete, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio, Renan 

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

Pros; John Wayne e Neném Albuquerque, pelo MDB; Goleiro Vinícius e Juá 

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

Lima, pelo PSOL; Fábio Souza e Gleisson Silva, pelo PSB; Moa Moraes e 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. 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 21 de junho de 2022.    

   

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

Presidente   

        AMAURY DA APPD  

          1º Secretário 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

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

 

 

 

ATA DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

 

No vigésimo nono dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às onze 

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

vereador Bieco. Inicialmente foi feita a chamada nominal dos vereadores presentes. 

Havendo quórum, o presidente abriu a sessão. Entrou então em discussão única e 

votação, com dispensa de interstício, o projeto de lei que “Dispõe sobre doação 

definitiva de propriedade do imóvel urbano pertencente ao patrimônio do município 

de Belém do Pará, para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros Militar”, constante no 

Processo nº 1282/2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém – PMB. Na 

discussão, não houve oradores. Em seguida, o vereador Fernando Carneiro pediu 

Questão de Ordem solicitando que os artigos sem emendas fossem votados em 

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

posteriormente e leitura do projeto. Postos em seguida em votação, os artigos do 

projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco, com vinte e cinco votos 

favoráveis. O presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Dispõe sobre 

doação definitiva de propriedade do imóvel urbano pertencente ao patrimônio do 

município de Belém do Pará, para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros Militar”, 

constante no Processo nº 1282/2022. Entrou posteriormente em discussão única e 

votação, com dispensa de interstício, o projeto que “Dispõe sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023”, constante no Processo nº 

784/2022, de autoria da PMB. Na discussão, não houve oradores. O vereador 

Fernando Carneiro pediu depois Questão de Ordem solicitando que os artigos sem 

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

pela plenária. Seria feita em seguida a leitura dos artigos do projeto que não 

continham emendas, mas o vereador Allan Pombo pediu Questão de Ordem 

solicitando a dispensa dessa leitura argumentando que todos os parlamentares 

haviam recebido anteriormente cópias do projeto e dos pareceres. Posta em votação, 

esta solicitação foi aprovada pela plenária. Postos a seguir em votação, os artigos 

sem emendas foram aprovados por unanimidade, em bloco, com vinte e cinco votos 

favoráveis. Foi feita depois a leitura do parecer favorável da Comissão de Economia 

e Finanças à emenda 58, modificativa ao artigo 56, de autoria da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima. Posto em votação, o parecer foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e cinco votos favoráveis. Fez-se posteriormente a leitura do 

parecer contrário da Comissão de Economia e Finanças às emendas: 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13 e 14, de autoria do vereador Amaury da APPD; 15, 16, 17, 18, 19 e 20, de 

autoria do vereador Roni Gás; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, de autoria do vereador 

Túlio Neves; 30, de autoria do vereador Émerson Sampaio; 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, de autoria da vereadora Bia Caminha; 49, 

50 e 51, de autoria do vereador Goleiro Vinícius; 31, do vereador Allan Pombo; 3, 

4, 5, 6 de autoria do vereador Fernando Carneiro; 62, 64, de autoria do vereador 

John Wayne; 52, 54 e 55, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Posto 

depois em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, com vinte e cinco 

votos favoráveis. Fez-se a seguir a votação do artigo 2º do projeto, sendo este 

aprovado por unanimidade, com vinte e três votos favoráveis. Foi feita depois a 

leitura do parecer favorável, com recomendações, da Comissão de Economia e 

Finanças às emendas 01 e 02, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 53, 56 e 

57, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima; 29, de autoria do vereador 

Émerson Sampaio; 63, de autoria do vereador John Wayne. Posto posteriormente 

em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, com vinte e seis votos 

favoráveis. Em seguida, foram postos em votação os artigos 8º, 18, 29, 36 e 51, 

sendo estes aprovados por unanimidade, com vinte e três votos favoráveis. O 

presidente declarou então aprovado o projeto que “Dispõe sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023”, constante no Processo nº 

784/2022. Posteriormente, o presidente propôs um acórdão, estabelecendo que o 

Ofício 079/2022 do Gabinete do Vice-Prefeito fosse incluído no Expediente, 

incluindo-se o projeto de decreto constante no Processo 1369/2022 na Primeira 

Parte da Ordem do Dia, passando então desta para a Segunda Parte da Ordem do 

Dia, entrando depois em discussão. Posto em votação, o acórdão foi aprovado por 

unanimidade. Entrou posteriormente em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de decreto que “Autoriza o vice-prefeito a se ausentar do 

município, no período de 23 a 31 de julho de 2022, para participar do Programa de 

Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância”, constante no 

Processo nº 1369/2022, de autoria da PMB. Na discussão, não houve oradores. Foi 

feita a seguir a leitura do projeto. Fizeram encaminhamentos o vereador Matheus 

Cavalcante e a vereadora Lívia Duarte. Posto depois em votação, o projeto foi 

aprovado por maioria, com vinte e três votos favoráveis e um voto contrário, sem 

abstenções. O presidente declarou então aprovado o projeto que “Autoriza o vice-

prefeito a se ausentar do município, no período de 23 a 31 de julho de 2022, para 

participar do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira 

Infância”, constante no Processo nº 1369/2022. Em seguida, o presidente Bieco 

encerrou a sessão às doze horas e quinze minutos. Estava licenciado o vereador 

Fábio Souza. Justificaram suas ausências os vereadores Renan Normando e João 

Coelho.  Estiveram presentes os vereadores: Josias Higino, Fabrício Gama, Matheus 

Cavalcante e Pastora Salete, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Bieco, 

Émerson Sampaio, Roni Gás, Miguel Rodrigues e Túlio Neves, pelo bloco PP – 

Podemos – Pros; John Wayne, Zeca Pirão e Blenda Quaresma, pelo MDB; Goleiro 

Vinícius, Juá Belém e Augusto Santos, pelo Republicanos; Fernando Carneiro, Lívia 

Duarte e Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Bieco e Pablo Farah, pelo PL; Moa 

Moraes, pelo PSDB; Bia Caminha, 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; 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 29 de junho de 2022.      

 

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

Presidente   

        AMAURY DA APPD  

          1º Secretário 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

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

 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA. 

 

No décimo quinto 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 Pablo Farah. Este fez a chamada nominal dos parlamentares presentes. Em 

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

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

havendo lideranças inscritas, o presidente encerrou o Horário de Liderança. Foi feita 

então a chamada nominal dos vereadores presentes para verificação de quórum. Não 

havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente para nova 

verificação. Decorridos dez minutos, fez-se a nova verificação dos parlamentares 

presentes. Permanecendo a falta de quórum, o presidente Pablo Farah encerrou a 

sessão, às nove horas e quatorze minutos. Estavam licenciados os vereadores Augusto 
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Santos, Fernando Carneiro, Bieco, Amaury da APPD e Altair Brandão. Justificaram 

suas ausências os vereadores Fabrício Gama, Pastora Salete, Miguel Rodrigues, 

Blenda Quaresma, Zeca Pirão, Juá Belém, Goleiro Vinícius, Fábio Souza, Mauro 

Freitas, Dona Neves e Igor Andrade. Estiveram presentes os vereadores: Josias 

Higino, pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio e Túlio Neves, 

pelo bloco PP – Podemos – Pros; John Wayne, pelo MDB; 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 15 de junho de 2022.      

 

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

Presidente   

        AMAURY DA APPD  

          1º Secretário 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

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

 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA. 

 

No vigésimo 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. Inicialmente foi feita a chamada nominal dos parlamentares 

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

pronunciaram-se os vereadores inscritos. Fernando Carneiro referiu ser celebrado 

nesta data o Dia Mundial do Refugiado, comentando que as pessoas são forçadas a 

deixar seus territórios de origem por fatores diversos como crise climática, guerras e 

situação econômica deplorável. Em Belém, o Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados – Acnur era o órgão da Organização das Nações Unidas – ONU 

responsável pelo tema e repassara-lhe neste dia os dados estatísticos atuais sobre as 

pessoas refugiadas em outros países, comentou. Relatou depois ter estado, no dia 

anterior, na Praça da República participando do Arraial do Pavulagem, qualificando-o 

como um fenômeno popular de manifestação espontânea da nossa cultura, tendo 

participado também de um ato alusivo aos brutais assassinatos do indigenista Bruno 

Pereira e do jornalista Dom Philips, praticados com requintes de crueldade. A Polícia 

Federal concluíra não haver mandantes desses crimes, mas não estabelecera as bases 

para essa conclusão, apontou. Vivemos um período triste na história de nosso país, 

pois o governo federal estimulava o ódio e a violência contra as pessoas que 

defendem a Amazônia, observou, colocando em risco os que lutavam pela sua 

preservação. A Fundação Nacional do Índio – Funai sofreu um desmantelamento no 

governo Bolsonaro, tendo atualmente 60% dos seus cargos efetivos desocupados e 

mais de 20 das suas coordenações ocupadas por militares e não por indigenistas, 

antropólogos e estudiosos,  destacou. Anunciou que os servidores da Funai entrariam 

em greve, a partir da quinta-feira seguinte, em protesto contra a demissão do 

presidente da fundação e pela proteção às políticas indigenistas. Afirmou depois que 

o presidente Jair Bolsonaro é o principal responsável pelos sucessivos aumentos no 

preço dos combustíveis, pois apoia a política de paridade de preços da Petrobrás e 

indica o presidente e a maior parte dos membros de seu Conselho de Administração. 

Túlio Neves parabenizou o secretário municipal de Economia, Apolônio Parente 

Brasileiro, e o chefe de Gabinete Aldenor Júnior por atenderem a uma demanda da 

Associação das Tacacazeiras e Comidas Típicas de Belém – Astacom permitindo a 

instalação de boxes e barracas para venda desses alimentos no evento Arraial do 

Pavulagem. Destacou a importância dessa atividade cultural para milhares de pessoas 

que obtinham renda trabalhando como vendedores ambulantes. Parabenizou 

posteriormente o governador Hélder Barbalho pelas inúmeras obras que realizava em 

toda a cidade. Defendeu a união de todos os parlamentares para resolver os 

problemas que atingem a nossa população, evitando-se a polarização política que 

existia no país em nível nacional. Josias Higino opinou não ser adequado falar apenas 

de questões nacionais ou internacionais na tribuna deste parlamento, sem abordar os 

temas relativos à cidade de Belém. Cogitou que se criticava o presidente Jair 

Bolsonaro enquanto os problemas existentes em nossa capital eram esquecidos. Os 

membros desta Casa deveriam dedicar-se a discutir e buscar soluções para as várias 

questões que afligiam o município – envolvendo saneamento, transporte e saúde, por 

exemplo – elaborando propostas e reunindo-se com os secretários municipais para 

efetivá-las, defendeu. José Dinelly aludiu às comemorações do 111º aniversário da 

Igreja Assembleia de Deus, no sábado anterior, comentando ter sido uma linda festa, 

com as presenças do prefeito Edmilson Rodrigues e do governador Hélder Barbalho. 

Expressou ter ficado muito feliz ao conversar com Edmilson Rodrigues, após ele 

deixar o púlpito, contando que o prefeito estava sorrindo e lhe dissera ficar renovado 

e sentir-se muito bem toda vez que vinha à Assembleia de Deus. Do mesmo modo, 

continuou, o governador Hélder Barbalho, na ocasião, externara publicamente a 

renovação espiritual e a alegria que sentia por participar do evento e ouvir a palavra 

de Deus. Exprimiu depois estar feliz porque seu projeto de lei determinando que os 

homens agressores de mulheres fossem identificados com uma pulseira logo estaria 

em pauta e poderia entrar em discussão. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-

se o Horário de Liderança. Pablo Farah, sem partido, ajuizou ser impossível não tratar 

das pautas nacionais e da gestão federal porque havia influência direta sobre o 

município. O Congresso Nacional discutiria, entre outras propostas para reduzir o 

preço dos combustíveis, a criação de um fundo de estabilização e o próprio presidente 

da República sugerira a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI 

para investigar a Petrobrás, pontuou. O governo federal conseguira aprovar um 

projeto estabelecendo um teto para a cobrança do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS por parte dos governos estaduais, mas isso não seria 

suficiente para conter a escalada dos preços dos combustíveis se houvesse 

desvalorização do real frente ao dólar, especulou, representando, por outro lado, 

diminuição de recursos para investimentos em educação, saneamento e em outras 

áreas. O enorme lucro obtido pela Petrobrás e repassado ao governo e aos demais 

acionistas da empresa deve ser utilizado, em parte, para reduzir o preço dos 

combustíveis internamente, indicou. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – 

Cidadania, Josias Higino disse ter sido enganado muitas vezes, acreditando no que 

era veiculado por parte da imprensa. Essas redes de comunicação recebiam recursos 

do governo para reproduzir falsidades e enganar a população, afirmou. 

Anteriormente, se a pessoa trabalhasse, perderia o direito ao Bolsa Família, mas 

atualmente continuaria a receber o Auxílio Brasil mesmo se conseguisse um 

emprego, afiançou. Falando em seguida pela liderança da Oposição, Josias Higino 

reconheceu haver bons políticos em todos os partidos. Pela liderança do PT, Bia 

Caminha expressou seu pesar e indignação pelos assassinatos do indigenista Bruno 

Pereira e do jornalista Dom Phillips, dizendo não se tratar de um crime comum 

porque vitimou pessoas que lutavam pelos direitos dos povos indígenas e pela 

preservação da Amazônia. Responsabilizou o governo federal pelo avanço dos 

conflitos na região amazônica por estimular a ação de garimpeiros ilegais, a 

destruição da floresta e a ocupação das reservas indígenas. A descoberta do Pré-Sal, 

em 2013, provocou a cobiça internacional, e o presidente Lula dissera à época que os 

lucros obtidos com sua exploração seriam destinados prioritariamente à educação, 

recordou. Ocorreu depois o golpe que destituiu a presidente Dilma Roussef e Lula foi 

preso pela Operação Lava Jato, um episódio que considerou vergonhoso. Bolsonaro 

foi então eleito a partir da divulgação de fake news, usando as redes sociais da 

internet. O preço dos combustíveis no Brasil não deveria depender do preço praticado 

internacionalmente porque somos grandes produtores de petróleo, constatou, 

afirmando que essa questão seria resolvida nas urnas com a eleição de Lula 

presidente do país. O novo governo adotaria outra política para o preço dos 

combustíveis, priorizando a vida dos brasileiros e não os interesses das potências 

estrangeiras, assegurou. Pela liderança do Republicanos, Juá Belém mencionou a 

vinda a Belém da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane 

Britto, nesta semana, quando entregaria diversos kits para o melhor funcionamento 

dos conselhos tutelares em várias cidades de nosso estado, incluindo automóveis, 

computadores, condicionadores de ar e televisores. Tais kits resultavam de emendas 

parlamentares do deputado federal Vavá Martins, notificou, agradecendo e 

parabenizando-o pela iniciativa. Parabenizou depois o governo estadual pelo trabalho 

que realizava em todo o Pará, fazendo-se presente, do modo notório, nas diversas 

regiões do estado. Pediu posteriormente a atenção da Secretaria Municipal de 

Saneamento – Sesan para o estado precário das ruas do Bairro Águas Lindas, 

sobretudo nas regiões de divisa entre Belém e Ananindeua, devido à indefinição da 

responsabilidade quanto à execução dos serviços públicos. Pela liderança do PSOL, 

Fernando Carneiro destacou haver atualmente cerca de cem milhões de pessoas 

vivendo como refugiados no mundo e as políticas existentes são insuficientes para 

recepcioná-las. Informou ter feito reuniões com o Acnur, com a Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção Pará - OAB/PA, com diversas entidades da sociedade 

civil e com os indígenas da etnia Warao. Apresentou então um projeto de lei criando 

a Política Municipal para Pessoas Refugiadas, Apátridas e Imigrantes, que foi 

entregue em mãos ao prefeito Edmilson Rodrigues. O projeto tramitaria nesta Casa e 

fora levado ao Executivo Municipal porque havia a participação deste em várias 

questões, priorizando-se a assistência social, a educação e a saúde, mas tratando 

também de temas como geração de emprego e moradia, explicou. Apontou 

posteriormente ser celebrado nesta data o Dia Municipal contra o Encarceramento da 

Juventude Negra, criado por um projeto de sua autoria, frisando que 77% das pessoas 

encarceradas em nosso país são negros ou negras e 67 jovens negros são mortos 

diariamente em média no Brasil. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a 

chamada nominal dos vereadores presentes para verificação de quórum. Havendo 

quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura da 

matéria constante em pauta nesta parte da sessão e o vereador Renan Normando 

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, a presidente da Mesa fez a leitura do ofício do presidente da CMB, vereador 

Zeca Pirão, convocando os demais parlamentares a se reunir em sessões 

extraordinárias, em regime de tantas quantas sessões fossem necessárias, a partir do 

dia 21 de junho de 2022, a partir das doze horas, neste Salão Plenário, para discutir e 

votar o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que “Cria os componentes 

do município de Belém do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 

Sisan e define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional”, constante no Processo nº 771/2022. Fez-se 

posteriormente a leitura e votação do requerimento do vereador Bieco solicitando 

quinze dias de licença para tratamento de saúde, no período de 13 a 28 de junho 

corrente, sendo este aprovado por unanimidade. Passou-se depois à leitura do 

requerimento do vereador Josias Higino solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada no jornal O Liberal, intitulada “Fé centenária para mudar o coração 

da Amazônia”. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Justificou seu voto o vereador Josias Higino. Procedeu-se a seguir à leitura do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de uma sessão 

especial para comemorar o Dia do Profissional da Imprensa de Mídia Eletrônica e de 

Mídia Digital. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Foi 

feita depois a leitura do requerimento do vereador Pablo Farah solicitando a inserção 

nos Anais da Casa de matéria publicada no site Agência Pará, em 14/04/2022, 

intitulada “Agentes do Detran auxiliam mulher em trabalho de parto, na Ilha de 

Outeiro, distrito de Belém”. Fez o encaminhamento o vereador Pablo Farah. Posto em 

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

vereador Pablo Farah. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, iniciou-se a 

Segunda Parte da Ordem do Dia. O vereador Miguel Rodrigues pediu posteriormente 

Questão de Ordem solicitando mudança na ordem da pauta de modo que o projeto 

constante no Processo nº 639/2022, de sua autoria, entrasse em discussão. Posta em 

votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Entrou então em discussão única 

e votação, com dispensa de interstício, o projeto de lei que “Cria o Diploma e 

Medalha Amigos do TEA, as pessoas com Transtorno de Espectro Autista e que se 

destacam na área”, constante no Processo nº 639/2022, de autoria do vereador Miguel 

Rodrigues. Na discussão, não houve oradores. Foi feita depois a leitura do projeto. 

Fez o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues (com aparte da vereadora Lívia 

Duarte). O vereador Miguel Rodrigues pediu novamente Questão de Ordem 

solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco e de forma simbólica. 
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Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Postos a seguir em 

votação, os artigos do projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco e de 

forma simbólica. A presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Cria o 

Diploma e Medalha Amigos do TEA, as pessoas com Transtorno de Espectro Autista 

e que se destacam na área”, constante no Processo nº 639/2022. Justificou seu voto o 

vereador Miguel Rodrigues. Posteriormente, a vereadora Bia Caminha pediu a 

retirada da suspensão do projeto de sua autoria, constante no Processo nº 734/2021, e 

pediu Questão de Ordem solicitando que fosse mudada a ordem da pauta de forma 

que ele entrasse em discussão, sendo seus artigos votados em bloco e de forma 

simbólica. Posta em votação, a Questão de Ordem foi aprovada. Entrou em seguida 

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

“Institui o Dia Municipal da Mulher Indígena, a ser comemorado anualmente no dia 5 

de setembro”, constante no Processo nº 734/2021, de autoria da vereadora Bia 

Caminha. Na discussão, não houve oradores. Foi feita depois a leitura do projeto e da 

emenda modificativa feita a ele. Postos a seguir em votação, os artigos do projeto e a 

emenda foram aprovados por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. A 

presidente declarou então aprovado o projeto de lei que “Institui o Dia Municipal da 

Mulher Indígena, a ser comemorado anualmente no dia 5 de setembro”, constante no 

Processo nº 734/2021. Em seguida, o vereador Roni Gás pediu Questão de Ordem 

solicitando mudança na ordem da pauta de modo que o projeto constante no Processo 

nº 506/2022, de sua autoria, entrasse em discussão e que seus artigos fossem votados 

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

plenária. Entrou posteriormente em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto de lei que “Dispõe aos condomínios residenciais e comerciais no 

município de Belém sobre a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de segurança 

pública quando houver em seu interior a ocorrência de maus tratos aos animais”, 

constante no Processo nº 506/2022, de autoria do vereador Roni Gás. Na discussão, 

manifestou-se o vereador Roni Gás. Posteriormente, foi feita a leitura do projeto. 

Postos a seguir em votação, os artigos do projeto foram aprovados por unanimidade, 

em bloco e de forma simbólica. A presidente declarou então aprovado o projeto de lei 

que “Dispõe aos condomínios residenciais e comerciais no município de Belém sobre 

a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em 

seu interior a ocorrência de maus tratos aos animais”, constante no Processo nº 

506/2022. Justificou seu voto o vereador Roni Gás. A vereadora Lívia Duarte pediu 

depois Questão de Ordem solicitando mudança na ordem da pauta de modo que o 

projeto constante no Processo nº 651/2022, de sua autoria, entrasse em discussão e 

que seus artigos fossem votados em bloco de forma simbólica. Posta em votação, esta 

solicitação foi aprovada pela plenária. Entrou em seguida em discussão única e 

votação, com dispensa de interstício, o projeto de lei que “Institui no calendário 

oficial do município de Belém o Dia Municipal da Mulher Sambista, a ser celebrado 

anualmente no dia 13 de abril, data natalícia da cantora, compositora e instrumentista 

Yvonne Lara da Costa, Rainha do Samba e Grande Dama do Samba Dona Ivone 

Lara”, constante no Processo nº 651/2022, de autoria da vereadora Lívia Duarte. Na 

discussão, não houve oradores. Fez-se posteriormente a leitura do projeto. Postos 

depois em votação, os artigos do projeto foram aprovados por unanimidade, em bloco 

e de forma simbólica. A presidente declarou então aprovado o projeto de lei que 

“Institui no calendário oficial do município de Belém o Dia Municipal da Mulher 

Sambista, a ser celebrado anualmente no dia 13 de abril, data natalícia da cantora, 

compositora e instrumentista Yvonne Lara da Costa, Rainha do Samba e Grande 

Dama do Samba Dona Ivone Lara”, constante no Processo nº 651/2022. Justificou 

seu voto a vereadora Lívia Duarte. Em seguida, a presidente Enfermeira Nazaré Lima 

encerrou a sessão, às dez horas e cinquenta e quatro minutos. Estavam licenciados os 

vereadores Bieco e Altair Brandão. Justificaram suas ausências os vereadores John 

Wayne, Zeca Pirão, Fábio Souza e Augusto Santos. Estiveram presentes os 

vereadores: Matheus Cavalcante, Pastora Salete e Josias Higino, pelo bloco DEM – 

Patriota – Cidadania; Miguel Rodrigues, Renan Normando, Roni Gás e Túlio Neves, 

pelo bloco PP – Podemos – Pros; Blenda Quaresma e Neném Albuquerque, pelo 

MDB; Goleiro Vinícius e Juá Belém, pelo Republicanos; Fernando Carneiro, Lívia 

Duarte e Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Moa Moraes e Mauro Freitas, pelo 

PSDB; Amaury da APPD e 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; 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 20 de junho de 2022.      

 

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

Presidente   

        AMAURY DA APPD  

          1º Secretário 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

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

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 044, de 29 de junho de 2022. 

 
 

Concede o Título “Mérito Comunitário “ à Senhora NILZA SACRAMENTO 

(DONA ANASTÁCIA), e dá outras providências. 

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

seguinte Decreto Legislativo: 

Art.1º. Fica concedido o Título “Mérito Comunitário” à Senhora NILZA 

SACRAMENTO (DONA ANASTÁCIA). 

Art. 2º. A honraria de que trata o presente Decreto Legislativo será entregue em 

Sessão Solene, a realizar-se no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e hora 

previamente designados. 

Art.3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 29 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 

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

 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 045, de 29 de junho de 2022. 

 

 

Concede o Diploma Edson Luís ao Senhor JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS 

REIS, e dá outras providências. 

 

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

seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º. Fica concedido o Diploma Edson Luís ao Senhor JOSÉ LEONARDO 

DOS SANTOS REIS. 

 

Art. 2º. A honraria de que se trata o presente Decreto Legislativo, será entregue 

em Sessão Solene, a realizar-se no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e 

hora previamente designados. 

 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 29 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 

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

 

 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 046, de 29 de junho de 2022. 

 

 

Concede a Medalha de Mérito Cultural e Patrimônio de Belém, ao COLETIVO 

CIDADE TAMBOR, e dá outras providências. 

 

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

seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º. Fica concedida a Medalha de Mérito Cultural e Patrimônio de Belém, ao 

COLETIVO CIDADE TAMBOR. 

 

Art. 2º. A honraria de que se trata o presente Decreto Legislativo, será entregue 

em Sessão Solene, a realizar-se no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e 

hora previamente designados. 

 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 29 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 

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

 


