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                                                                                                                                                              ATO Nº 0583/2022, de 01 de abril 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 a seguir relacionados, para exercerem cargos 

em comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador FABRICIO GAMA, a 

partir de 01.04.2022. 

NÍVEL 01 

BARBARA JULIANA SOARES PINHEIRO 

RAFAEL MARCELO ALMEIDA CARNEIRO 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de abril 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 0591/2022, de 01 de abril 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, BARBARA ALMEIDA DE PAULA, para exercer cargo em 

comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora SALETE 

FERREIRA SOUZA (PASTORA SALETE), a partir de 01.04.2022 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de abril 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 0592/2022, de 01 de abril 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, MARIO EDUARDO RABELO FERREIRA, para exercer 

cargo em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador TULIO 

NEVES, a partir de 01.04.2022 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de abril de 2022 

. 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

JOSE WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

Presidente – MDB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) 

1º Vice-Presidente – PL 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – REPUBLICANOS 
 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

1ª Secretária – PSOL 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) 

2º Secretário – PT 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

3º Secretário – PSB 

RENAN CENTENO NORMANDO 

4º Secretário – PODEMOS 

VEREADORES 

 

BLOCO DEM/PATRIOTA/CIDADANIA    

DEM                FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA (Fabrício Gama) – Líder do Bloco 

CIDADANIA   MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE (Matheus Cavalcante)Vice-Líder 

PATRIOTA      JOSIAS DA SILVA HIGINO (Josias Higino) – Líder Partido 

PATRIOTA      SALETE FERREIRA SOUZA (Pastora Salete) – Vice-Líder Partido 

BLOCO PP/PODEMOS/PROS    

PP                JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO (Emerson Sampaio) – Líder 

PODEMOS       MIGUEL DE JESUS PANTOJA ROGRIGUES (Miguel Rodrigues) Vice-Líder 

PODEMOS       RENAN CENTENO NORMANDO (Renan Normando) 

PROS                TULIO DIAS DAS NEVES (Tulio Neves) 

PROS                RONISON ROGÉRIO SOZINHO PARAGUASSU (Roni Gás) –Líder Partido                                                    

 

BANCADA REPUBLICANOS 

GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA (Juá Belém) – Líder 

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (Augusto Santos) –Vice-Líder 

DAMIÃO VINICIUS SILVA RIBEIRO (Goleiro Vinicius) 

 

BANCADA MDB 

BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA (Blenda Quaresma) – Vice-Líder 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE (John Wayne) 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (Neném Albuquerque) - Líder 

 

BANCADA PSOL    

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO (Fernando Carneiro) - Líder 

LÍVIA DUARTE PUTY (Lívia Duarte) – Vice-Líder 

MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA (Enfermeira Nazaré) 

 

BANCADA PL 

CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) – Vice-Líder 

PABLO RAFAELLO RAYMOND DA SILVA FARAH (Pablo Farah) - Líder 

 

BANCADA PSB 

FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA (Fábio Souza) - Líder 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA (Gleisson Oliveira) – Vice-Líder 

 

BANCADA PSD 

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA (Dona Neves) Líder  

 

BANCADA PT 

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (Bia Caminha) – Líder 

AMAURY DE SOUZA FILHO (Amaury da APPD) – Vice-Líder 

 

                                                                            BANCADA AVANTE 

JOSÉ LUIZ PANTOJA MORAIS (Zeca do Barreiro) - Líder 

BANCADA PC do B 

ALTAIR DE LIMA BRANDÃO (Altair Brandão) 

BANCADA PDT 

ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA (Allan Pombo) - Líder 

 

BANCADA PSC 

JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELLY (Dinelly) 

 

BANCADA PSDB 

 MAURO CRISTIANO FREITAS (Mauro Freitas)  

 MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO (Moa Moraes) 

 

BANCADA PTB 

JOÃO PAULO ALBUQUERQUE COELHO (João Coelho) - Líder 

 

BANCADA PTC 

 LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR (Lulu das Comunidades)              

 

BANCADA SOLIDARIEDADE 

IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE (Igor Andrade)  
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ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

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

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

vereador Josias Higino. Inicialmente foi feita a chamada nominal dos parlamentares 

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

pronunciaram-se os vereadores inscritos. Fernando Carneiro parabenizou o repórter 

Pedro Paulo, que faz a cobertura jornalística dos trabalhos da CMB, por seu 

aniversário. Fez referência depois às obras entregues pela Prefeitura Municipal de 

Belém – PMB no dia anterior, no Bairro Paraíso dos Pássaros, parabenizando a PMB 

pelo lançamento do Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil, coordenado 

pela Fundação Papa João XXIII – Funpapa. O trabalho colaborativo de uma criança 

em sua casa é diferente do trabalho infantil, pois este constitui exploração da mão-de-

obra infante e adolescente, constituindo uma chaga em nossa sociedade, ajuizou. 

Frisou a importância da fiscalização para o cumprimento da legislação existente 

proibindo essa prática e da adoção de políticas públicas para combatê-la. Noticiou 

depois ter participado, no dia anterior, de um debate na Universidade Federal do Pará 

– UFPA discutindo a proteção às pessoas LGBTQIA+, instando este parlamento a 

também se dedicar ao tema e afirmando o compromisso da PMB com esta causa. 

Recordou ter sido aprovado nesta Casa uma lei de sua autoria referente à adoção do 

nome social para travestis e transexuais, informando ter apresentado um projeto Mais 

Trans, Menos ISS e outro projeto criando o selo Empresa Amiga do LGBT. Alertou 

haver sob a designação LGBT uma ampla gama de orientações sexuais e identidades 

de gênero, sendo mais explorados em nossa sociedade os travestis e transexuais, pois 

raramente obtinham empregos formais, sendo frequentemente empurrados para a 

informalidade e para a prostituição. Daí a necessidade de criar políticas públicas 

propiciando a incorporação dessas pessoas ao mercado de trabalho, ponderou, 

explicando que o projeto Mais Trans, Menos ISS previa um desconto no Imposto 

Sobre Serviços - ISS às empresas que contratassem travestis e transexuais. Inteirou 

estar aguardando um estudo da Secretaria Municipal de Finanças – Sefin sobre o 

impacto que isso teria na arrecadação municipal. Zeca Pirão advertiu para o aumento 

dos casos de covid-19 em nossa cidade, preconizando o retorno do uso de máscaras 

pela população. Agradeceu posteriormente ao prefeito Edmilson Rodrigues por 

inaugurar, no dia anterior, uma escola para 201 crianças, incluindo dez autistas, 

expressando ter se surpreendido com a boa qualidade da obra, com a boa alimentação 

servida às crianças e o bom nível dos professores. Confessou preocupar-se muito com 

os funcionários da CMB e com os vereadores da Casa, buscando o melhor para todos, 

não se preocupando somente consigo mesmo. Externou ficar muito feliz ao 

testemunhar o empenho dos parlamentares em realmente ajudar a população, 

tornando este Poder um verdadeiro aliado do povo. Entre 250 e 300 pessoas são 

atendidas diariamente no Núcleo de Apoio ao Cidadão – Naci, anexo à sede deste 

parlamento, recebendo atendimento médico e odontológico e obtendo documentação 

em ambiente climatizado, destacou. O governador Hélder Barbalho não tem medido 

esforços em prol da população paraense e respeita os vereadores deste parlamento, 

afirmou, tendo destinado - através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e Obras Públicas – Sedop - verba para a reforma da sede da CMB, um projeto 

belíssimo adaptado para receber os 39 vereadores da próxima legislatura. Após vinte 

anos sem mudanças, foi feita a reforma emergencial da parte elétrica do prédio deste 

parlamento, com a aprovação do Tribunal de Contas dos Municípios, pois havia risco 

de incêndio, comentou. Anunciou que, em agosto vindouro, seria instalado um painel 

eletrônico de led neste Salão Plenário e as mesas dos vereadores seriam adaptadas 

para receber tablets, modernizando o trabalho parlamentar. Pablo Farah comunicou 

ter apresentado requerimento solicitando a inclusão nos Anais da Casa de matéria 

relativa ao apoio à paridade de gênero na eleição do Quinto Constitucional, pedindo 

aos demais parlamentares sua aprovação. Findo este pronunciamento, assumiu a 

presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Zeca do Barreiro externou 

sua indignação pela empresa Hapvida ter convocado seus usuários através de um 

jornal de grande circulação em uma listagem imensa utilizando apenas o CPF e o 

número do contrato. Repudiou depois a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ 

de retirar responsabilidades das empresas operadoras de planos de saúde mudando o 

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS. Isso desobrigará as empresas a prestar vários atendimentos e 

procedimentos, forçando os usuários a pagar por eles de forma particular ou procurar 

o Sistema Único de Saúde – SUS, aumentado a pressão sobre o sistema de saúde 

pública, apontou. Por outro lado, o SUS não foi contemplado com verbas adicionais 

para suportar essa carga extra e os gestores, em todos os níveis, já enfrentavam 

dificuldades para administrar os parcos recursos disponíveis, havendo fragilização da 

Atenção Básica e do atendimento em urgência e emergência, ressaltou. 

Consequentemente, continuou, via-se cada vez mais a população menos favorecida 

sofrer às portas das unidades públicas de saúde. Encerrado o Horário do Expediente, 

iniciou-se o Horário de Liderança. Assumiu então presidência da Mesa o vereador 

Allan Pombo. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima aludiu às denúncias 

de assédio sexual do presidente da Caixa Econômica Federal – CEF, Pedro 

Guimarães, às servidoras daquela instituição financeira, divulgadas nos jornais deste 

dia, e explicitou a tipificação criminal desse delito. O assédio sexual no trabalho 

consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual prevalecendo-se de posição hierárquica superior ou ascendência de emprego 

ou função, diferenciando-se do assédio moral por não precisar ocorrer várias vezes 

para assim ser caracterizado, explicou. Tal comportamento não deve ser aceito e deve 

ser denunciado, mesmo ocorrendo uma única vez, pontuou. As vítimas desse crime 

podem sofrer ameaças de demissão ou de perder uma promoção por não ceder ao 

agressor, salientou, vindo muitas vezes a adoecer por não suportar a pressão. Findo o 

seu pronunciamento, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima reassumiu a presidência da 

Mesa. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Roni Gás julgou ter havido um 

erro na rejeição de suas sete emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2023 (LDO – 2023) sob a argumentação de que foram 

anteriormente incluídas no Plano Plurianual 2022 – 2025 e o ano de 2022 ainda não 

acabou, podendo ainda ser executadas. Assim, não havia a garantia de que fossem 

feitas e o povo dos bairros do Tapanã, Bengui, Cabanagem, Una e Parque Verde 

ficava aguardando e sofrendo em estado calamitoso a cada chuva que caía na cidade. 

O governador Hélder Barbalho destinara 100 milhões de reais para a recuperação dos 

canais de Belém desde 2022, mas nada estava acontecendo, relevou, pedindo ao 

Executivo Municipal que tomasse a iniciativa para evitar os alagamentos nos bairros 

citados. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino disse 

concordar com a investigação da conduta de Pedro Guimarães, ex-presidente da CEF, 

acusado de assédio sexual, pois tal procedimento era inaceitável. Chamou a atenção, 

porém, para a cobertura jornalística do fato feita pela Rede Globo, acusando esse 

órgão de comunicação de tentar sempre vincular escândalos ao presidente da 

República e atribuindo isso à redução do dinheiro recebido pela empresa advindo da 

propaganda federal. Pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante fez menção à 

discussão e votação, neste dia, da LDO – 2023, um instrumento importante por 

definir metas e métricas para o desenvolvimento da cidade. Como membro titular da 

Comissão de Economia e Finanças desta Casa, teve a oportunidade de acompanhar 

emendas ao projeto e atuar como relator, assinalou. Enfatizou caber a este parlamento 

cobrar à PMB a execução das emendas no prazo definido. Concebeu que nossa 

cidade vivia havia muito tempo, e mais ainda na atual gestão municipal, em estado de 

calamidade em relação à segurança pública, mencionando uma tentativa de sequestro, 

à luz do dia, ocorrida em um shopping no dia anterior. Reportou depois ter estado em 

Icoaraci, próximo ao local de embarque na balsa que faz a travessia para a Ilha de 

Caratateua, descrevendo haver ali uma situação caótica, com a formação de uma 

enorme fila de carros. A PMB já deveria ter atuado para melhorar o transporte para o 

Distrito de Outeiro, pois essas dificuldades prolongavam-se havia um ano, estimou, 

sugerindo a colocação de mais uma balsa para diminuir o tempo de espera pela 

travessia. Findo este pronunciamento, a presidente Enfermeira Nazaré Lima saudou 

os representantes da Associação Recreativa e Cultural Terceira Idade Pedreirense, 

presentes na galeria para assistir à votação do projeto de lei que torna a entidade de 

Utilidade Pública para o município de Belém, a ocorrer nesta sessão. Pela liderança 

do Governo, Allan Pombo acentuou a relevância da votação da LDO – 2023 nesta 

sessão, estabelecendo as diretrizes para a gestão pública municipal no ano vindouro e 

orientando a Lei Orçamentária Anual  - LOA relativa ao mesmo período. Belém é 

uma metrópole importante para o Brasil e para a Amazônia, havia muitos problemas 

a ser enfrentados, mas não havia recursos públicos para resolvê-los de imediato, 

sendo inevitável estabelecer prioridades, arrazoou. O governo municipal priorizara 

ações de drenagem e recapeamento, além de outras obras em vias da cidade, dando 

também especial atenção à segurança alimentar e à vida das pessoas, testificou. 

Discorreu posteriormente ser filiado no PDT havia mais de dezesseis anos, ocupando 

a Secretaria Geral da agremiação no Pará. Participou estar organizando a chapa com 

os candidatos do partido a deputado federal e deputado estadual, apresentando à 

sociedade paraense o trabalhismo, o compromisso com a educação e o nome de Ciro 

Gomes como pré-candidato à presidência da República. Objetivavam recolocar o país 

no rumo certo, retomando a industrialização, gerando empregos e tinham um projeto 

de desenvolvimento para o Brasil, assegurou. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Pablo Farah. 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. Fez-se então a leitura da matéria constante em pauta 

nesta parte da sessão e o vereador Pablo Farah pediu Questão de Ordem solicitando a 

dispensa da leitura e do interstício aos projetos correspondentes e que estes 

passassem da pauta da Primeira Parte para a pauta da Segunda Parte da Ordem do 

Dia. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Procedeu-se 

depois à leitura e votação do requerimento do vereador Goleiro Vinícius solicitando 

dois dias de licença particular, em 27 e 28 de junho corrente, sendo este aprovado por 

unanimidade. Passou-se a seguir à leitura do requerimento do vereador Igor Andrade 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do 

Pará, edição do dia 29/06/2022, intitulada “Belém se torna a capital mais segura do 

Norte e Nordeste”. Fez o encaminhamento o vereador Igor Andrade (com aparte do 

vereador Pablo Farah). Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Foi feita em seguida a leitura do requerimento do vereador Fabrício 

Gama solicitando a realização de uma sessão especial em homenagem ao Conselho 

da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará – ACP. Posto em votação, o 

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

Gama. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento do vereador Pablo Farah 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de nota de apoio à classe jurídica feminina 

na paridade de cotas na lista sêxtupla à vaga aberta no Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará, pertencente ao Quinto Constitucional, garantindo assim a participação de 

três mulheres na lista. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Justificou seu voto o vereador Pablo Farah. Não havendo mais 

requerimentos inscritos, o presidente Augusto Santos encerrou a Primeira Parte da 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 

Sede: Palácio “Vereador Augusto Meira Filho” 
End: Travessa Curuzú, nº 1755 – Marco 
CEP: 66093-802  Belém – Pará 
Homepage: www.cmb.pa.gov.br 
Editado: Divisão de Comunicação Social – DICOS/CMB 
Responsável: – Abner Luiz Almeida de Araújo - Chefe DICOS 
Registro nº 2719 – DRT / PA 
Impresso: Setor de Imprensa Oficial – SIOF/CMB 
Responsável: Paulo Frederico Cardoso de Castro Leão - Chefe SIOF 



        ANO XXXIX 

        Nº 2008 

DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: : 05, 06, 07, 08 e 09 de setembro de 2022. 33  
 

Ordem do Dia. Iniciada a Segunda Parte da Ordem do Dia, o vereador Igor Andrade 

pediu Questão de Ordem solicitando que os projetos cujas votações não 

demandassem quórum qualificado fossem votados em bloco e de forma simbólica, 

podendo os vereadores pedir destaque de projetos se desejassem que fossem 

discutidos e votados separadamente. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada 

pela plenária. Em seguida, entraram em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, os seguintes projetos: projeto que “Concede o título honorífico de Honra 

ao Mérito aos senhores José Luiz Silva Souza e Marivaldo Nahum Souza”, constante 

no Processo nº 255/2022, de autoria do vereador Zeca Pirão; projeto que “Concede o 

Título de Mérito Comunitário à senhora Nilza Sacramento (Dona Anastácia)”, 

constante no Processo nº 392/2022, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que 

“Concede a Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira à senhora Viviane da 

Costa Reis”, constante no Processo nº 988/2022, de autoria da vereadora Lívia 

Duarte; projeto que “Concede o Diploma Mérito Judiciário Dr. Élder Lisboa ao 

senhor Hugo Leonardo Pádua Mercês”, constante no Processo nº 987/2022, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Mérito Judiciário 

Dr. Élder Lisboa ao senhor João Vítor Penna e Silva”, constante no Processo nº 

951/2022, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma 

Serzedelo Correa ao senhor Apolônio Paraense Brasileiro”, constante no Processo nº 

953/2022, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma 

Mérito Judiciário Dr. Élder Lisboa ao senhor Victor Russo Fróes Rodrigues”, 

constante no Processo nº 954/2022, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que 

“Concede a Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira ao senhor Fernando 

Antônio Martins Carneiro”, constante no Processo nº 990/2022, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede a Medalha de Direitos Humanos Jaime 

Teixeira à senhora Maria de Nazaré Alves de Lima”, constante no Processo nº 

991/2022, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma 

Serzedelo Correa às senhoras e aos senhores Regina Hilda Ferreira Brito, Rita Viana, 

Jurandir Santos de Novaes, Eliana Fiama Souza da Silva, Carlos Renato Lisboa 

Francês, André Luiz Barbosa da Cunha, Sindeval de Castro Tavares Bittencourt, 

Edilson Rodrigues, Alcione Assunção dos Santos e Maria José Farias Patrício”, 

constante no Processo nº 1163/2022, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto 

que “Concede a Medalha Vereador Clodomir Grande Colino à senhora Andréa 

Nascimento Ewerton”, constante no Processo nº 950/2022, de autoria da vereadora 

Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Correa à senhora Inês de 

Fátima Oliveira da Silva”, constante no Processo nº 949/2022, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Maria da Penha à senhora 

Camila Maria D’Macedo Carneiro Raymundo”, constante no Processo nº 948/2022, 

de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo 

Correa à senhora Carolina Quemel”, constante no Processo nº 850/2022, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Correa ao senhor 

Deivison Costa Alves”, constante no Processo nº 851/2022, de autoria da vereadora 

Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Correa ao senhor Lélio 

Costa da Silva”, constante no Processo nº 852/2022, de autoria da vereadora Lívia 

Duarte; projeto que “Concede a Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira ao 

senhor Walmir Brito Freire”, constante no Processo nº 1078/2022, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede a Medalha de Direitos Humanos Jaime 

Teixeira ao senhor Tel Filho Guajajara”, constante no Processo nº 1079/2022, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Édson Luís ao 

senhor José Leonardo dos Santos Reis”, constante no Processo nº 1080/2022, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Correa 

à senhora Vanessa Egla Rocha do Nascimento”, constante no Processo nº 952/2022, 

de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o Diploma Mérito 

Judiciário Elder Lisboa à juíza da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes 

de Belém, Mônica Maciel Soares Fonseca”, constante no Processo nº 328/22, de 

autoria da vereadora Dona Neves; projeto que “Concede o Prêmio Câmara de 

Jornalismo Ambiental à TV Liberal”, constante no Processo nº 317/2022, de autoria 

do vereador Igor Andrade; projeto que “Concede a Medalha Isaac Soares ao 

jornalista Fabiano Villela”, constante no Processo nº 318/2022, de autoria do 

vereador Igor Andrade; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de 

Belém a Aline Macedo de Queiroz, Andreia Pessoa da Cruz e Carlos Leonardo 

Figueiredo Cunha”, constante no Processo nº 831/2022, de autoria da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima; projeto que “Concede a Comenda Wanda de Aguiar Horta 

a Vera Lúcia de Azevedo Lima, Roseneide dos Santos Tavares, Ilma Pastana 

Ferreira, Halessa de Fátima da Silva Pimentel, Elisa da Silva Feitosa, Hilma Solange 

Lopes Souza, Dirce Nascimento Pinheiro, Francilene da Luz Belo, Eduardo Padilha 

Barros, Ana Cleide Souza da Silva, Rosângela Maria Pereira de Souza, Marcelo 

Ricardo dos Santos Silva, Yara de Souza Guedes, Sara Ediele dos Santos Marques, 

Rebeka Santos Fonseca, Maria Betânia Serra Gonçalves, Sandra do Socorro Alves da 

Costa, Péricles Ferreira Teixeira Júnior, William Dias Borges, Nádile Juliane Costa 

de Castro, Ingrid Magali de Souza Pimentel, Marcelo Williams Oliveira de Souza, 

Joana Cleia Trindade Fideralino, Simone Beverly Nascimento da Costa, Margarete 

Carrera Bittencourt, Juliana Dias Garcez, Cínthia Brígida Brito de Moraes, Eliane da 

Costa Lobato da Silva, Iaci Proença Palmeira, Laura Maria Vidal Nogueira, 

Maridalva Ramos Leite, Marília de Fátima Vieira de Oliveira, Sandra Helena Isse 

Polaro, Márcia Maria Bragança Lopes, Antônia Margareth Moita Sá, Ana Paula 

Oliveira Gonçalves, Vilma Maria Alves de Lima, Marcelo dos Santos Rodrigues, 

Rute Leila dos Reis Flores, Bruno da Silva Campelo, Leonaldo Silva Ferreira, 

Thamyris Abreu Narinho Rodrigues, Átila Augusto Cordeiro Pereira, Mário Batista 

dos Santos Neto, Gílson Dean Lima Silva, Adson dos Prazeres Rodrigues, Leonardo 

Silva da Costa, Amariles Maria da Graça Ferreira Pacheco, José Francisco Ferreira da 

Silva, Mário dos Santos Paes, Paula Patrícia da Silva Costa, Edilene da Silva Brito, 

Vera Lúcia Abson Scerny, Letícia de Souza Rocha, Maria Auxiliadora Pereira, 

Márcia Sidonia Mendes Góes e Dayane de Nazaré dos Santos”, constante no 

Processo nº 832/22, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto que 

“Concede o título de Honra ao Mérito à TV Record Belém”, constante no Processo nº 

135/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede o título de 

Honra ao Mérito à TV Nazaré”, constante no Processo nº 137/22, de autoria do 

vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede o título de Honra ao Mérito à TV 

RBA”, constante no Processo nº 136/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas; 

projeto que “Concede o título de Honra ao Mérito às seguintes personalidades: Maria 

de Nazaré Barreto Trindade, Rosivani Chaves, Pedro Braga dos Santos e Rodmílson 

Cuité Lopes”, constante no Processo nº 1043/2022, de autoria da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima; projeto que “Concede a Medalha do Mérito Cultural e 

Patrimônio de Belém ao Coletivo Cidade Tambor”, constante no Processo nº 

1070/2022, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto que “Concede a 

Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira à senhora Gizelle Soares de Freitas”, 

constante no Processo nº 989/2022, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que 

“Concede a Medalha Isaac Soares ao jornalista, radialista e sociólogo Carlos 

Ferreira”, constante no Processo nº 140/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas; 

projeto que “Concede o título de Honra ao Mérito à TV Liberal”, constante no 

Processo nº 138/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede o 

título de Cidadã de Belém à senhora Tayse da Cunha Assis”, constante no Processo 

nº 142/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede o título de 

Cidadã de Belém à jornalista Priscila de Souza Castro”, constante no Processo nº 

139/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede a Medalha 

Isaac Soares ao jornalista André Laurent”, constante no Processo nº 141/2022, de 

autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede a Medalha Isaac Soares ao 

senhor Rui Guimarães, radialista e comentarista da Rádio Clube do Pará”, constante 

no Processo nº 064/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que 

“Concede o título de Cidadão de Belém ao jornalista João Jádson Furtado”, constante 

no Processo nº 143/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que 

“Concede a Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira às senhoras  e senhores 

Jorge Luiz Guimarães Panzera, Edilson Moura da Silva, Sindeval de Castro Tavares 

Bittencourt, Jane Andreia Cabral e Silva, Maria Wayna Kyana Kambeba, Alickson 

Sérgio Lopes de Souza, Andrea Maria Maciel Dantas, Renata Taylor de Azevedo 

Andrade, José Nery Azevedo, Josá Maria dos Santos Vieira Júnior, Sandra Maria 

Caminha Fonseca, Leny May da Silva Campelo, Angelina Nazaré dos Anjos Brandão 

e Hélio Alves de Oliveira”, constante no Processo nº 1170/2022, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito 

à conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará, senhora Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira”, constante no Processo nº 473/2022, de autoria da vereadora Dona 

Neves; projeto que “Concede o Diploma Serzedelo Correa a Rubens Magno”, 

constante no Processo nº 405/2022,  de autoria do vereador Bieco; projeto que 

“Concede o título honorífico de Cidadão de Belém a Rubens Magno”, constante no 

Processo nº 404/2022, de autoria do vereador Bieco; projeto que “Concede o título 

honorífico de Cidadã de Belém a Elza Soares da Conceição”, constante no Processo 

nº 020/2022, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Concede a 

Medalha de Mérito Científico Evandro Chagas o senhor Jorge Oliveira Vaz”, 

constante no Processo nº 1001/2022, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 

projeto que “Concede a Medalha de Mérito Científico Evandro Chagas à senhora 

Stela Karla Moura Correa Vaz”, constante no Processo nº 1002/22, de autoria do 

vereador Fábio Souza; projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito 

ao senhor Valdir Santos Aguiar”, constante no Processo nº 730/2022, de autoria do 

vereador Fábio Souza; projeto que “Concede o Diploma do Profissional da 

Comunicação a Edgar Augusto Proença”, constante no Processo nº 741/2022, de 

autoria do vereador Amaury da APPD; projeto que “Concede o título honorífico de 

Honra ao Mérito à Sociedade Bíblica do Brasil – SBB”, constante no Processo nº 

620/2022, de autoria do vereador Augusto Santos; projeto que “Concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém aos senhores Carlos Antônio de Moura Filho e 

Gilliard Vaz de Oliveira”, constante no Processo nº 957/2022, de autoria do vereador 

José Dinelly; projeto que “Concede o Diploma e Plaqueta Cultura Evangélica 

Maestro Filinésio Soares ao pastor Samuel Câmara, à pastora Rebekah Joyce Lemos 

Câmara, a Raimundo José Pereira dos Santos, a Sônia Maria da Silva Campelo, a 

Edvar Melo da Costa, a Marcos Matos da Costa, a Jeremias Sousa, a Neemias 

Cardoso, a Izadércia Araújo, a Wílson Pacífico, a Onílson Rocha da Silva, a Juracy 

Correa Soares, a Alaíse da Costa, a Dorcas Trindade Vaz e Ruth da Silva Higino”, 

constante no Processo nº 1152/2022, de autoria do vereador Josias Higino; projeto 

que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Armando Grello 

Cabral”, constante no Processo nº 099/2022, de autoria do vereador Matheus 

Cavalcante; projeto que “Concede a Plaqueta e Diploma Esporte Paraense – 

Reconhecimento Nacional a: Camilo Zaluth Centeno, vice-presidente da Rede Brasil 

Amazônia de Comunicação; Álvaro da Silva Borges, gerente de Jornalismo da TV 

RBA; Maria de Lourdes Favacho Cezar, chefe de Esportes da TV RBA; Maria 

Ribeiro Aguiar da Silva Malato, apresentadora do Programa Camisa 13; Gandur 

Zaire Filho, comentarista do Programa Camisa 13; Lino José Machado, repórter do 

Programa Camisa 13; Renato Amaral de Lima, presidente do time Cariocas FP; 

Aloísio Menezes, presidente do time Vênus Fidélis; Max Valério Alves Matos, 

presidente do time Gideões; Luís Carlos Baars de Carvalho, do Projeto Social de Jiu-

Jitsu do Bairro da Terra Firme”, constante no Processo nº 1259/2022, de autoria do 

vereador Josias Higino; projeto que “Altera a Resolução nº 15, de 16/12/1992 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém – para criar a Comissão 

Parlamentar Permanente para Assuntos Internacionais”, constante no Processo nº 

2018/2021, de autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Altera o § 4º do art. 7º; 

o § 2º do art. 10; o parágrafo único do art. 16 e o caput do art. 16 da Resolução nº 15 

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

constante no Processo nº 1020, de autoria de vários vereadores; projeto que “Altera a 

Resolução nº 15/92, Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém”, constante 

no Processo nº 977/2022,  de autoria do vereador Augusto Santos; projeto que “Cria o 

Selo Empresa Amiga da Mulher no âmbito do município de Belém”, constante no 

Processo nº 2296/2021, de autoria do vereador Juá Belém; projeto que “Dispõe sobre 

a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Belém, do Programa Estágio Visita”, 

constante no Processo nº 2140/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha; projeto 

que cria a “Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar”, constante no 

Processo nº 1010/2022, de autoria do vereador Allan Pombo; projeto que “Cria a 

Frente Parlamentar em Defesa do Contribuinte”, constante no Processo nº 563/2022, 

de autoria do vereador Matheus Cavalcante; projeto que “Institui no âmbito da 

Câmara Municipal de Belém o projeto Parlamento Jovem”, constante no Processo nº 

017/2022, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Institui o Selo 

Empresa Amiga da Pessoa LGBTQIA+ no município de Belém”, constante no 

Processo nº 562/2022, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que 

“Estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a 
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mulher no âmbito da Câmara Municipal de Belém”, constante no Processo nº 

2570/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Cria a Medalha 

Mulher Empreendedora”, constante no Processo nº 981/2022, de autoria do vereador 

Augusto Santos; projeto que “Altera a redação do art. 1º e acrescenta parágrafo único 

à Lei Municipal nº 8571, de 19/03/2007”, constante no Processo nº 2132/2021, de 

autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que “Altera a redação da Lei Municipal 

nº 8636, de 25/04/2008”, constante no Processo nº 2135/2021, de autoria do vereador 

Fabrício Gama; projeto que “Institui o Dia Municipal do Orgulho Cristão, a ser 

comemorado anualmente no primeiro domingo de abril”, constante no Processo nº 

2130/2021, de autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que “Institui o Dia 

Municipal do Cooperativismo no município de Belém”, constante no Processo nº 

876/2021, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Dispõe sobre o 

Programa Municipal de Combate à Sexualização de Crianças e Adolescentes e 

criação da Semana de Combate à Sexualização de Crianças e Adolescentes”, 

constante no Processo nº 263/2021, de autoria do vereador Juá Belém; projeto que 

“Institui a Campanha Junho Roxo e o Programa Maria da Penha Vai às Escolas”, 

constante no Processo nº 1871/2021, de autoria do vereador Amaury da APPD; 

projeto que “Institui no âmbito do município de Belém o mês de junho como o Mês 

de Conscientização para Doação e Arrecadação de Materiais e Alimentos para a 

Semana da Escola Bíblica e Férias”, constante no Processo nº 776/2022, de autoria do 

vereador Roni Gás; projeto que “Institui o Mês para Conscientização e Apoio aos 

Portadores das Doenças de Alzheimer no âmbito do município de Belém”, constante 

no Processo nº 1845/2021, de autoria da vereadora Dona Neves; projeto que “Institui 

no âmbito do município de Belém a Semana Municipal de Atenção à Saúde da 

Mulher no Estado do Climatério ou Pós-Climatério”, constante no Processo nº 

510/2021, de autoria do vereador Neném Albuquerque; projeto que “Institui o Dia 

Municipal de Conscientização da Doença Trofoblástica Gestacional”, constante no 

Processo nº 357/2022, de autoria do vereador Altair Brandão; projeto que “Institui o 

Dia Municipal do Sociólogo”, constante no Processo nº 356/2022, de autoria do 

vereador Altair Brandão; projeto que “Institui o mês de junho como o Mês Dedicado 

ao Combate e Prevenção do Ceratocone no município de Belém”, constante no 

Processo nº 1224/2021, de autoria do vereador Renan Normando; projeto que 

“Institui o Dia Municipal de Mobilização para Prevenção da Doença Renal Crônica – 

Dia do Rim”, constante no Processo nº 435/2022, de autoria do vereador Renan 

Normando; projeto que “Institui o Dia Municipal do Soldado da Borracha”, constante 

no Processo nº 108/2022, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto 

que “Dispõe sobre a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção de 

Transtornos Alimentares no município de Belém”, constante no Processo nº 

1248/2021, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto que “Dispõe 

sobre a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre a Dislexia, a ser 

realizada na terceira semana de outubro a cada ano”, constante no Processo 

nº1797/2021, de autoria do vereador Amaury da APPD; projeto que “Institui o mês 

Março Roxo, dedicado à realização de ações de conscientização sobre a epilepsia”, 

constante no Processo nº 1743/2021, de autoria do vereador Amaury da APPD; 

projeto que “Institui no município de Belém a Semana do Empreendedorismo 

Feminino do Distrito de Icoaraci”, constante no Processo nº 2575/2021, de autoria da 

vereadora Lívia Duarte; projeto que “Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do 

município de Belém o dia 14 de novembro como data comemorativa ao Dia do 

Trabalhador e da Trabalhadora Ambulante”, constante no Processo nº 2020/2021, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte;  projeto que “Institui o Dia Municipal em 

Memória das Pessoas que Faleceram em Decorrência da Covid-19 durante a 

Pandemia do Coronavírus”, constante no Processo nº 1239/2021, de autoria da 

vereadora Blenda Quaresma; projeto que “Institui o Dia Municipal do Advogado 

Tributarista”, constante no Processo nº 968/2022, de autoria da vereadora Blenda 

Quaresma; projeto que “Institui a Semana Municipal da Sensibilização e 

Conscientização sobre a Perda Gestacional, Neonatal e Infantil promovida pelo 

município de Belém, chamada de Théo de Araújo Carvalho”, constante no Processo 

nº 2192/2021, de autoria da vereadora Blenda Quaresma; projeto que “Dispõe sobre o 

Dia Municipal do Respeito ao Contribuinte”, constante no Processo nº 564/2022, de 

autoria do vereador Matheus Cavalcante; projeto que “Inclui no calendário de eventos 

do município de Belém o dia 01/11 como o Dia Municipal das Torcidas 

Organizadas”, constante no Processo nº 420/2022, de autoria da ex-vereadora Gizelle 

Freitas; projeto que “Dispõe sobre o Dia Municipal do Paratleta”, constante no 

Processo nº 2352/2021, de autoria do vereador Amaury da APPD; projeto que 

“Institui no município de Belém a Semana Municipal de Incentivo ao Teste de 

Glicemia Capilar”, constante no Processo nº 1679/2021, de autoria do vereador 

Fabrício Gama; projeto que “Institui o Dia Municipal da Memória, Verdade e Justiça 

para a Juventude e Familiares Vítimas da Violência de Estado Praticada nas 

Periferias, a ser realizado anualmente no dia 19 de novembro”, constante no Processo 

nº 166/2022, de autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que “Institui no município 

de Belém o Dia Municipal de Tocar Raul”, constante no Processo nº 1108/2022, de 

autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto que “Institui no município de 

Belém o Dia Municipal do Humor – Epaminondas Gustavo”, constante no Processo 

nº 2208/2022, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto que “Institui 

o Dia Municipal do Entretenimento para inclusão no calendário oficial de eventos e 

datas comemorativas do município de Belém”, constante no Processo nº 387/2022, de 

autoria do vereador Bieco; projeto que “Dispõe sobre a criação do Dia Municipal da 

Visibilidade Bissexual no âmbito do município de Belém”, constante no Processo nº 

1993/2021, de autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que “Institui no calendário 

oficial de eventos do município de Belém a Semana de Conscientização e Combate à 

Vulnerabilidade Social”, constante no Processo nº 575/2022, de autoria do vereador 

Amaury da APPD; projeto que “Institui no município de Belém a Semana Municipal 

de Prevenção ao Suicídio e de Valorização da Vida na Segurança Pública, a ser 

realizada anualmente na semana que compreender o dia 10 de setembro”, constante 

no Processo nº 1015/2022, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que 

“Inclui no calendário oficial do município de Belém o Dia Municipal de Combate ao 

Etarismo”, constante no Processo nº 1245/2022, de autoria do vereador Fábio Souza; 

projeto que “Institui no município de Belém o Dia Municipal do Skate”, constante no 

Processo nº 1196/2022, de autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que “Dispõe 

sobre as diretrizes para a implementação de políticas públicas de estímulo, incentivo, 

promoção e apoio à mulher empreendedora no âmbito municipal de Belém”, 

constante no Processo nº 1918/2022, de autoria do vereador Renan Normando; 

projeto que “Dispõe sobre a criação de uma data no município de Belém  para o 

combate à DST na adolescência e à gravidez precoce conjuntamente”, constante no 

Processo nº 566/2022, de autoria da vereadora Blenda Quaresma; projeto que “Inclui 

no calendário de eventos do município de Belém e Semana Municipal das Mães 

Atípicas”, constante no Processo nº 1082/2022, de autoria do vereador Altair 

Brandão; projeto que “Institui no calendário oficial do município de Belém o Dia 

Municipal de Enfrentamento ao Lesbocídio – Lei Luana Barbosa – a ser celebrado no 

dia 13 de abril”, constante no Processo nº 1166/2022, de autoria da vereadora Lívia 

Duarte; projeto que “Institui no calendário oficial do município de Belém o Dia 

Municipal da Luta pela Saúde da Mulher e pela Redução da Mortalidade Materna, a 

ser celebrado anualmente no dia 28 de maio”, constante no Processo nº 1075/2022, de 

autoria da vereadora Lívia Duarte; projeto que “Institui no município de Belém o Dia 

Municipal em Homenagem às Mães que Oram pelos Filhos”, constante no Processo 

nº 686/2022, de autoria da vereadora Dona Neves; projeto que “Denomina de Escola 

Municipal Parque Amazônia Juiz Cláudio Rendeiro a Escola Municipal Parque 

Amazônia”, constante no processo nº 053/2021, de autoria do vereador John Wayne; 

projeto que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos bares, cafés, quiosques, praças, 

centros, complexos gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, casas de eventos e de 

shows adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco”, 

constante no Processo nº 659/2021, de autoria do vereador Bieco; projeto que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais públicos e privados conveniados ao 

Sistema Único de Saúde – SUS informarem sobre o direito de parturientes a 

acompanhantes”, constante no projeto nº 434/2022, de autoria do vereador Renan 

Normando; projeto que “Dispõe sobre a proibição de impedir a entrada dos animais 

de Assistência Emocional (Esan) em órgãos públicos, espaços privados e ambientes 

de uso coletivo no município de Belém”, constante no Processo nº 623/2022, de 

autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Dispõe sobre a contratação de 

pessoas com Síndrome de Down nas empresas prestadoras de serviços no município 

de Belém”, constante no Processo nº 395/2022, de autoria do vereador Igor Andrade; 

projeto que “Institui a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de oferecer 

guia de assistência para pessoas com deficiência visual”, constante no Processo nº 

547/2022, de autoria do vereador Amaury da APPD; projeto que “Reconhece como 

Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial os grupos de toada da cidade de Belém”, 

constante no Processo nº 397/22, de autoria da vereadora Pastora Salete; projeto que 

“Dispõe sobre a proibição de utilização de recursos públicos para contratação de 

artistas que desvalorizem, incentivem a promoção de violência ou exponham 

mulheres a situação de constrangimento”, constante no Processo nº 209/2022, de 

autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto que “Reconhece o Wheeling 

conhecido por Grau e demais manobras de motocicleta como prática esportiva no 

município de Belém, institui condições para sua prática”, constante no Processo nº 

354, de autoria do vereador Roni Gás; projeto que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

afixação de placa proibindo qualquer forma de discriminação ou preconceito de raça, 

sexo, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condição social, 

idade, deficiência física ou intelectual em espaços públicos e privados no município 

de Belém”, constante no Processo nº 627/2022, de autoria do vereador Émerson 

Sampaio; projeto que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz em 

órgãos públicos e privados informando que racismo, injúria racial e discriminação 

racial são condutas tipificadas como crime, podendo ser punidas na forma da lei”, 

constante no Processo nº 045/2022, de autoria da vereadora Bia Caminha; projeto que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da Central de Atendimento à Mulher 

(Disque 180) e do Serviço de Denúncia de Violação dos Direitos Humanos (Disque 

100) nos estabelecimentos de acesso público no município de Belém”, constante no 

Processo nº 2068/2021, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima; projeto que 

“Dispõe sobre medidas para o enfrentamento ao racismo institucional por meio de 

formações antirracistas para os servidores e demais funcionários da Câmara 

Municipal de Belém”, constante no Processo nº 831/2021, de autoria da vereadora 

Lívia Duarte; projeto que “Altera o art. 1º da Lei nº 8990/ 2013 que ‘Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das academias de ginástica, centros esportivos, estabelecimentos 

comerciais de nutrição esportiva e demais congêneres a fixarem placas ou cartazes de 

advertência sobre os malefícios causados à saúde pelo uso de anabolizantes”, 

constante no Processo nº 1712/2021, de autoria do vereador Goleiro Vinícius; projeto 

que “Estabelece prioridades no atendimento em estabelecimentos públicos e privados 

às pessoas com fibromialgia”, constante no Processo nº 971/2022, de autoria da 

vereadora Blenda Quaresma; projeto que “Garante o direito à acessibilidade das 

pessoas ostomizadas em banheiros de uso público do município, mediante a 

instalação de equipamentos adequados para sua utilização”, constante no Processo nº 

2375-A/2021, de autoria do vereador Renan Normando; projeto que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da presença de um profissional tradutor e intérprete, ou pessoas 

capacitadas em Libras, para atendimento às pessoas surdas ou deficientes auditivos 

em agências bancárias, pronto socorro e hospitais e supermercados do município de 

Belém”, constante no Processo nº 505/2021, de autoria do vereador Miguel 

Rodrigues; projeto que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de socorro aos 

animais atropelados no município de Belém”, constante no Processo nº 1116/2021, de 

autoria do vereador John Wayne; projeto que “Altera a Lei nº 9593, de 18 de agosto 

de 2020, que ‘Denomina de Padre Bruno Sechi a atual Rua Yamada, localizada no 

Bairro do Benguí”, constante no Processo nº 190/2022, de autoria do vereador 

Émerson Sampaio; projeto que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização 

do Estatuto do Idoso para consulta pelos estabelecimentos comerciais no município 

de Belém”, constante no Processo nº 810/2021, de autoria do vereador Juá Belém; 

projeto que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de cadeira de rodas nas agências e postos 

de serviços bancários do município de Belém”, constante no Processo nº 1606/2021, 

de autoria do vereador Juá Belém; projeto que “Adita artigo à Lei nº 8981, de 04 de 

janeiro de 2013, implantando a legenda #PraCegoVer nas publicações que vinculem 

imagens nos sites eletrônicos e redes sociais de órgãos da administração pública 

municipal direta e indireta”, constante no Processo nº 1868/2021, de autoria do 

vereador Amaury da APPD; projeto que “Altera o art. 1º da Lei nº 7637, de 

24/05/1983, que ‘Dispõe sobre o uso dos espaços publicitários nos ônibus e abrigos 

de espera para campanhas educativas contra a violência à mulher, ao idoso, ao 
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deficiente físico e ao menor’”, constante no Processo nº 1697/2021, de autoria do 

vereador Amaury da APPD; projeto que “Altera a Lei nº 9751, de 17/04/2020, que 

‘Dispõe sobre a preferência na matrícula ou transferência nas creches e instituições de 

ensino infantil e fundamental no município de Belém’”, constante no Processo nº 

2690, de autoria do vereador Fábio Souza; projeto que “Altera a Lei nº 7520, de 

13/05/1991, que ‘Dispõe sobre o amparo pelo poder público municipal aos 

deficientes físicos, sensoriais e mentais’”, constante no Processo nº 2692/2021, de 

autoria do vereador Fábio Souza; projeto que “Concede a Medalha Mérito Cultural e 

Patrimônio de Belém ao Carimbó do Mestre Venâncio”, constante no Processo nº 

1310/2022, de autoria do vereador Igor Andrade; projeto que “Denomina de 

Passagem Maria Castelo a atual Passagem Fluminense, localizada entre a Travessa 

Humaitá e a Rua Jabatiteua, no Bairro de Canudos”, constante no Processo nº 

1311/2022, de autoria do vereador Igor Andrade; projeto que “Dispõe sobre a 

utilização de espaços municipais por profissionais de Educação Física”, constante no 

Processo nº 1162/2021, de autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que “Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de comprovação do atendimento de percentual mínimo de 

05% a 15% de aprendizes em relação ao total de profissionais técnicos da empresa, a 

ser inserido nos editais de licitação para contratos de qualquer natureza no município 

de Belém”, constante no Processo nº 2189/2021, de autoria do vereador Juá Belém; 

projeto que “Institui o Código de Defesa do Empreendedor, estabelece normas para 

expedição de atos públicos de liberação da atividade econômica, dispõe sobre a 

realização de análise de impacto regulatório”, constante no Processo nº 2534/2021, de 

autoria do vereador Matheus Cavalcante. Na discussão, não houve oradores. O 

vereador Josias Higino pediu depois Questão de Ordem solicitando a dispensa da 

leitura dos projetos. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. 

Postos em seguida em votação, os projetos foram aprovados por unanimidade, em 

bloco e de forma simbólica. O presidente declarou então aprovados os projetos 

citados anteriormente, constantes nos processos de números 255/2022, 392/2022, 

988/2022, 987/2022, 951/2022, 953/2022, 954/2022, 990/2022, 991/2022, 

1163/2022, 950/2022, 949/2022, 948/2022, 850/2022, 851/2022, 852/2022, 

1078/2022, 1079/2022, 1080/2022, 952/2022, 328/2022, 317/2022, 318/2022, 

831/2022, 832/2022, 135/2022, 137/2022, 136/2022, 1043/2022, 1070/2022, 

989/2022, 140/2022, 138/2022, 142/2022, 139/2022, 141/2022, 064/2022, 143/2022, 

1170/2022, 473/2022, 405/2022, 404/2022, 020/2022, 1001/2022, 1002/2022, 

730/2022, 741/2022, 620/2022, 957/2022, 1152/2022, 099/2022, 1259/2022, 

2018/2021, 1020/2022, 977/2022, 2296/2021, 2140/2021, 1010/2022, 563/2022, 

017/2022, 562/2022, 2570/2021, 981/2022, 2132/2021, 2135/2021, 2130/2021, 

876/2022, 263/2021, 1871/2021, 776/2022, 1845/2021, 510/2021, 357/2022, 

356/2022, 1224/2021, 435/2022, 108/2022, 1248/2021, 1797/2021, 1734/2021, 

2575/2021, 2020/ 2021, 1239/2021, 968/ 2022, 2192/2021, 564/2022, 420/2022, 

2352/2021, 166/2022, 1108/2022, 2208/2022, 387/2022, 1993/2021, 575/2022, 

1015/2022, 1245/2022, 1196/2022, 1918/2021, 566/2022, 1082/2022, 1166/2022, 

1075/2022, 686/2022, 053/2021, 659/2021, 1679/2021, 434/2022, 623/2022, 

395/2022, 547/2022, 397/2022, 209/2022, 354/2022, 627/2022, 045/2022, 

2068/2021, 831/2021, 1712/2021, 971/2022, 2375-A/2021, 505/2021, 1116/2021, 

190/2022, 810/2021, 1606/2021, 1868/2021, 1697/2021, 2690/2021, 2692/2021, 

1310/2022, 1296/2022, 1311/2022, 1162/2021, 2189/2021 e 2534/2021. 

Posteriormente, o vereador Fabrício Gama pediu Questão de Ordem solicitando que 

os projetos cujas votações necessitassem de quórum qualificado fossem votados em 

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

plenária. Entraram então em discussão única e votação, com dispensa de interstício, 

os seguintes projetos: projeto que “Concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém ao 

Dr. Ualame Machado”, constante no Processo nº 1296/2022, de autoria do vereador 

Zeca Pirão (a pedido do vereador Pablo Farah); projeto que “Concede a Medalha 

Brasão D’Armas de Belém à Academia Paraense de Jornalismo”, constante no 

Processo nº 821/2022, de autoria do vereador Zeca Pirão; projeto que “Concede a 

Medalha Brasão D’Armas de Belém ao Programa Feira do Som da Rádio Cultura FM 

do Pará”, constante no Processo nº 740/2022, de autoria do vereador Zeca Pirão (a 

pedido do vereador Amaury da APPD); projeto que “Concede a Medalha Brasão 

D’Armas de Belém ao Programa Bola na Torre”, constante no Processo nº 507/2022, 

de autoria do vereador Zeca Pirão (a pedido do vereador Mauro Freitas); projeto que 

“Concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém ao senhor Ian Blois Pinheiro”, 

constante no Processo nº 215/2022, de autoria do vereador Zeca Pirão (a pedido do 

vereador Matheus Cavalcante); projeto que “Concede a Medalha Brasão D’Armas de 

Belém à advogada Suena Carvalho Mourão e a Gilmar Pereira da Silva”, constante 

no Processo nº 2689/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão (a pedido da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima); projeto que “Concede a Medalha Brasão D’Armas de 

Belém ao padre Paulo Joanil da Silva”, constante no Processo nº 2723/2021, de 

autoria do vereador Zeca Pirão (a pedido do vereador Fernando Carneiro); projeto 

que “Concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém à senhora Daniela Lima 

Barbalho”, constante no Processo nº 216/2022, de autoria do vereador Zeca Pirão (a 

pedido do vereador Igor Andrade); projeto que “Concede a Medalha Brasão D’Armas 

de Belém à senhora Darlah Mariana Santos Conceição”, constante no Processo nº 

2696/2021, de autoria do vereador Zeca Pirão (a pedido da vereadora Lívia Duarte); 

projeto que “Reconhece como de Utilidade Pública para o município de Belém o 

Instituto Agroextrativista das Ilhas do Estado do Pará – Inagiepa”, constante no 

Processo nº 790/2022, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Declara de 

Utilidade Pública para o município de Belém a Associação Ratatá”, constante no 

Processo nº 1083/2022, de autoria do vereador Zeca do Barreiro; projeto que 

“Reconhece como de Utilidade Pública para o município de Belém a Associação de 

Mulheres e Artesões do Estado do Pará – Amaep”, constante no Processo nº 

2399/2021, de autoria do vereador Juá Belém; projeto que “Reconhece como de 

Utilidade Pública para o município de Belém o Centro Social Santo Agostinho”, 

constante no Processo nº 2053/2021, de autoria do vereador Fabrício Gama; projeto 

que “Declara de Utilidade Pública a ONG Universidade de Samba de Mosqueiro – 

Unisam”, constante no Processo nº 198/2022, de autoria do vereador Fabrício Gama; 

projeto que “Reconhece como de Utilidade Pública para o município de Belém a 

Associação Clube Esporte Adaptado em Belém – Aceab”, constante no Processo nº 

820/2022, de autoria do vereador Igor Andrade; projeto que “Reconhece como de 

Utilidade Pública para o município de Belém o Seminário Teológico da Assembleia 

de Deus em Belém – Setad”, constante no Processo nº 786/2022, de autoria do 

vereador Josias Higino; projeto que “Reconhece como de Utilidade Pública para o 

município de Belém o Instituto Francisco de Assis – Ifrans”, constante no Processo nº 

837/2022, de autoria do vereador Bieco; projeto que “Reconhece como de Utilidade 

Pública para o município de Belém a Associação Menezes, Cultura, Esporte e Lazer – 

Amecel”, constante no Processo nº 554/2022, de autoria do vereador Juá Belém; 

projeto que “Reconhece como de Utilidade Pública para o município de Belém o 

Instituto Maria Neves”, constante no Processo nº 694/2022, de autoria do vereador 

Túlio Neves; projeto que “Reconhece como de Utilidade Pública para o município de 

Belém a Associação Recreativa e Cultural Terceira Idade Pedreirense – Arctip,  

constante no Processo nº 1293/2022, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima; projeto que “Reconhece como de Utilidade Pública para o município de Belém 

a Associação dos Moradores da Pratinha”, constante no Processo nº 1294/2022, de 

autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Na discussão, não houve oradores. Foi 

feita a seguir a leitura dos projetos, assumindo neste ínterim a presidência da Mesa o 

vereador Bieco. Postos depois em votação, os projetos foram aprovados por 

unanimidade, em bloco, com vinte e oito votos favoráveis. O presidente declarou 

então aprovados os projetos anteriormente citados, constantes nos processos de 

números 821/2022, 740/2022, 507/2022, 215/2022, 2689/2021, 2723/2021, 216/2022, 

2696/2021, 790/2022, 1083/2022, 2399/2021, 2053/2021, 198/2022, 820/2022, 

786/2022, 837/2022, 554/2022, 694/2022, 1293/2022 e 1294/2022. Em seguida, o 

vereador Igor Andrade pediu Questão de Ordem solicitando que a sessão fosse 

encerrada, iniciando-se imediatamente a sessão extraordinária para discussão e 

votação dos projetos do Executivo Municipal enviados a esta Casa. Posta em votação, 

esta solicitação foi aprovada pela plenária. O presidente Bieco encerrou 

posteriormente a sessão, às dez horas e cinquenta e nove minutos. Estava licenciado o 

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

João Coelho. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus 

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

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

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

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

Duarte e Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Gleisson Silva, pelo PSB; Moa 

Moraes, pelo PSDB; Amaury da APPD e 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; 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 29 de junho de 2022.      

 

  

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

Presidente   

        AMAURY DA APPD  

          1º Secretário 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

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

 

  

 

ATO Nº 0613/2022, de 01 de abril de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei 7.502/90, 

de 20.12.90, regulamentado pelo Ato nº 136/12, de 02.01.12, que legitimou a 

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho à servidores que estejam 

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que MANOEL SELSO CAMPOS FONSECA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor MANOEL SELSO CAMPOS FONSECA, ocupante de 

cargo em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior Ref. U do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I da 

Resolução nº067/11, de 07.12.11, a partir de ABRIL/2022. 

  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

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

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

 


