
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 12, 13, 14, 15 e 16 de setembro de 2022. ANO XXXIX Nº 2009 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 0584/2022, 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 FERNANDO 

CARNEIRO, a partir de 01.04.2022. 

NÍVEL 01 

CAMILA PAMPLONA SANTOS 

NÍVEL 05 

HUGO LEONARDO PADUA MERCES 

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 0588/2022, 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 MAURO FREITAS, a 

partir de 01.04.2022 

NÍVEL 01 

RENATA SILVA DE OLIVEIRA 

TAMIRES DE SOUZA FERNANDES 

WILLIAM POTTER NETO 

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 0471/2022, 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:  

EXONERAR, nos termos do art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502/90, de 

20.12.9, MARCELO QUARESMA MIRANDA, ocupante do cargo comissionado 

“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 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIAS PUBLICADAS NESTA EDIÇÃO 
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ATA............................................................................................................................. ............................... 

04 

04 

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 OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

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

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

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Esta fez a chamada nominal dos vereadores 

presentes. Em seguida, a 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, a presidente encerrou o 

Horário de Liderança. Foi feita então a chamada nominal para a verificação de 

quórum. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos 

regimentalmente para a realização de nova verificação. Findo este prazo, fez-se a 

nova verificação de presença. Permanecendo a falta de quórum, a presidente 

Enfermeira Nazaré Lima encerrou a sessão, às nove horas e treze minutos. Estava 

licenciado o vereador Fábio Souza. Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, 

Fabrício Gama, Lívia Duarte, John Wayne e Zeca Pirão. Estiveram presentes os 

vereadores: Goleiro Vinícius, pelo Republicanos; Enfermeira Nazaré Lima, pelo 

PSOL. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 

assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário 

Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 30 de junho de 2022.      

  

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA 

Presidente   

        AMAURY DA APPD  

          1º Secretário 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

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

 

  

ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 

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

vereador Zeca Pirão. Não estando disponível o painel eletrônico, fez-se a chamada 

nominal dos parlamentares presentes. Em seguida, o presidente abriu a sessão. 

Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Matheus 

Cavalcante julgou haver, em relação à futura eleição presidencial, uma polarização 

entre o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, e o 

presidente Jair Bolsonaro que não fazia bem ao país, trazendo muita instabilidade 

política. A retração econômica e a impossibilidade de realização de novos 

investimentos prejudicavam, sobretudo, as camadas mais desvalidas de nossa 

sociedade, pontuou. Politicamente, comentou, sempre defendera a retirada de 

privilégios, a efetivação de reformas importantes como a reforma tributária e a 

reforma administrativa, a agenda de privatizações e a renegociação da dívida 

pública. Em nível estadual, o fato de o Pará possuir o segundo maior território 

dentre as unidades da Federação e ter apenas 144 municípios impossibilitava a 

aplicação com qualidade de políticas públicas, postulou. Em nosso estado havia 

municípios com renda per capita entre as maiores do Brasil, mas com deficiências e 

fragilidades em saneamento básico e em outras áreas, adicionou. Mencionou depois 

pesquisa divulgada na semana anterior mostrando que 70% dos eleitores brasileiros 

não lembravam em quem haviam votado para deputado estadual e federal na última 

eleição, considerado ser um sintoma do desinteresse da população em relação à 

política. Roni Gás relatou receber muitas reclamações, em suas redes sociais, quanto 

ao mau atendimento prestado nos dois HPSMs de Belém, Humberto Maradei e 

Mário Pinotti. O serviço dispensado à população nas unidades municipais de saúde é 

precário e o quadro vem se agravando ao longo do tempo, ajuizou. As cirurgias 

eletivas não estavam mais sendo realizadas nos HPSMs e as pessoas que chegavam 

sofrendo dores eram apenas medicadas e mandadas para casa, realizando-se 

operações somente quando havia risco de morte, inteirou. Afirmou que, por outro 

lado, as Unidades de Pronto Atendimento – UPAs gerenciadas pela iniciativa 

privada (Organizações Sociais de Saúde – OSS) apresentavam um melhor 

desempenho do que as administradas pela Secretaria Municipal de Saúde – Sesma, 

fato que comprovara ao fiscalizá-las, verificando ser muito melhor o atendimento 

prestado ao público nas primeiras. Desde o início de seu mandato, batia-se pela 

melhoria na saúde pública municipal, mas não via mudança alguma, expressou, 

reivindicando que as correções necessárias fossem feitas. Destacou depois a 

paralisação do serviço de recuperação das vias da cidade durante o mês de julho 

devido à realização da Operação Verão, com o deslocamento das equipes da 

Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, para as áreas de veraneio. Entretanto, 

mesmo nessas localidades o trabalho não estava sendo realizado a contento, pois 

muitas regiões não foram contempladas, apontou. Durante este pronunciamento, 

assumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Mauro Freitas 

aludiu à convenção partidária do PSDB, realizada no sábado anterior neste Salão 

Plenário, com a participação de mais de cinco mil filados do partido. Citou a 

manchete de capa do jornal Diário do Pará deste dia “PSDB e Cidadania confirmam 

apoio à reeleição de Hélder”, informando que o governador Hélder Barbalho 

estivera presente à convenção. O PSDB passara recentemente por um período de 

crise, reconheceu, com várias lideranças deixando partido, mas os eventos do 

sábado anterior mostravam que estava em reconstrução. Parabenizou o presidente 

estadual Nilson Pinto por conduzir esta recuperação. Avaliou que a polarização 

atualmente existente na política nacional entre Lula e Bolsonaro realmente 

prejudicava o país, justificando que, por esse motivo, o PSDB seguiria outro 

caminho e definiria posteriormente o candidato à Presidência da República que 

apoiaria. Lívia Duarte saudou a Parada LGBTQIA+ de Mosqueiro, que reuniu mais 

de 50 mil pessoas no último final de semana. Saudou também a décima edição do 

Fórum Social Pan-Amazônico – Fospa, ocorrida no período de 28 a 31 de julho em 

nossa capital, lembrando que a primeira e a segunda edição do Fospa também foram 

realizadas em Belém. Relatou ter participado por dois dias das discussões do fórum, 

realizado na Universidade Federal do Pará – UFPA, impressionando-se com a 

quantidade de pessoas presentes, mais de quinze mil. Destacou a relevância dos 

temas debatidos - relativos ao cuidado com o meio ambiente e à salvação do planeta 

a partir do diálogo e da sustentabilidade - e a participação de personalidades 

proeminentes em nossa sociedade. Fez referência em seguida ao caso de racismo 

sofrido pelos filhos dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi e Bless, 

em um resort em Portugal, no último sábado. Disse ter ficado emocionada com a 

forma como Giovanna defendeu seus filhos, confrontando a agressora e chamando a 

polícia, mas ficou angustiada ao pensar que teria sido também humilhada se 

estivesse no lugar da mãe em uma situação similar, por ser uma pessoa negra. 

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

liderança do PSB, Fábio Souza lastimou que uma grande quantidade de lixo fosse 

deixada pelos frequentadores na Praia do Atalaia, em Salinópolis, sujando uma das 

mais belas praias do Brasil e gerando uma péssima imagem para os turistas de 

outras regiões do país. Pediu aos vereadores daquela cidade que tomassem 

providências para coibir tal prática. Pelo bloco PP – Podemos – Pros, Miguel 

Rodrigues agradeceu ao governador Hélder Barbalho o belo trabalho desenvolvido 

em todas as cidades de nosso estado. Agradeceu também ao deputado federal José 

Priante o empenho junto à Companhia de Saneamento do Pará – Cosanpa para a 

resolução das dificuldades de abastecimento de água nos bairros da Sacramenta, 

Telégrafo e Barreiro. Neste último, o mais atingido, a população sofria com a falta 

de pressão da água nos encanamentos, complementou, relatando acompanhar todos 

os dias a equipe da Cosanpa encarregada da resolução do problema. Em aparte, 

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

defendeu a adoção de medidas para evitar a poluição das praias de Salinópolis pelo 

descarte irregular de resíduos sólidos por parte dos frequentadores. Chamou a 

atenção para o fato de Salinópolis ter se tornado um dos maiores polos turísticos do 

Brasil, sendo recentemente inaugurado o novo aeroporto da cidade, após 

reconstrução e ampliação realizadas pelo governo estadual. Os empreendimentos 

naquele município cresciam e, apesar dos preços elevados dos produtos, havia 

grande afluxo de turistas, tanto paraenses quanto vindos de outras regiões do país, 

notificou. Em aparte, manifestou-se o vereador Pablo Farah. Pela liderança do bloco 

DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino agradeceu e parabenizou a Prefeitura 

Municipal de Belém – PMB pela revitalização e reforma de várias praças de nossa 

capital. Fez notar, porém, que a obra na Praça Benedito Monteiro, no Bairro do 

Guamá, iniciara sem a placa informando o valor do empreendimento, a empresa 

responsável e o prazo de entrega, deixando-se de cumprir uma determinação legal. 

Contou que, no desempenho de sua função, um funcionário da empresa sofreu um 

choque elétrico e ficou desacordado por algum tempo, recuperando-se depois. 

Ressaltou que ele não dispunha de equipamentos de segurança para realizar o 

trabalho. Reportou ter comentado o fato com o vereador Igor Andrade e passaram a 

acompanhar a reforma. Decorridos quinze dias, colocou-se uma placa informando o 

valor de 210 mil reais para a obra. A praça já estava pronta, atestou, mas não fora 

estabelecida uma data para sua reinauguração. Os ambulantes que ali trabalhavam 

anteriormente pediram então sua ajuda, pois queriam retomar suas atividades e 

sustentar suas famílias. Pediu às lideranças do Governo na Casa que verificassem 

junto à PMB quando a praça seria entregue à população para assim poder informar 

às pessoas que precisavam voltar a ali trabalhar. Pela liderança da Oposição, 

Matheus Cavalcante noticiou que, durante o mês de julho, faltaram medicamentos e 

materiais básicos no HPSM Humberto Maradei (HPSM do Guamá). Salientou 

tratar-se de um hospital com capacidade de internação de alta e média complexidade 

que estava lotado, criticando a atuação do secretário municipal de Saúde, Maurício 

Bezerra. Participou ter acionado o Ministério Público Estadual do Pará – MPPA e a 

Sesma a respeito desta ocorrência, não tendo recebido ainda uma resposta da 

secretaria municipal. Recordou que o secretário Maurício Bezerra comparecera 

anteriormente perante este parlamento para prestar esclarecimentos sobre a gestão 

da Sesma, atendendo a um requerimento de sua autoria. É fundamental os 

vereadores estarem vigilantes e atentos cobrando um bom desempenho dos 

secretários municipais, sobrelevou. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a 

chamada nominal dos vereadores presentes para a verificação de quórum. Havendo 

quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Em seguida, a presidente 

Enfermeira Nazaré Lima encerrou a sessão, às dez horas e três minutos, solicitando 

o comparecimento das lideranças partidárias a uma reunião na Sala Vip, anexa ao 

Salão Plenário. Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, Pastora Salete, 

John Wayne, Blenda Quaresma, Goleiro Vinícius, Moa Moraes, Bia Caminha e 

Émerson Sampaio. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus 

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

Rodrigues, Renan Normando, Roni Gás e Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – 
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Pros; Zeca Pirão, pelo MDB; Augusto Santos e Juá Belém, pelo Republicanos; 

Fernando Carneiro, Lívia Duarte e Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Fábio 

Souza, pelo PSB; Mauro Freitas, pelo PSDB; Altair Brandão, pelo PC do B; José 

Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; 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 01 de agosto de 2022.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

 

 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 

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

vereador Augusto Santos. Não estando disponível o painel eletrônico, fez-se 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 aludiu ao X Fórum Social Pan-Amazônico – Fospa, realizado em 

nossa capital no período de 28 a 31 de julho passado, salientando ter sido um 

momento importante de discussão dos temas da Pan-Amazônia, com a participação 

de nove países da região e de representantes do Parlamento Europeu. Destacou 

como mais relevante, porém, a presença de diversas etnias indígenas, povos 

quilombolas e trabalhadores rurais debatendo os saberes da Amazônia. Contou ter 

participado de várias atividades no evento, percebendo haver uma luz no fim do 

túnel. Classificou o modelo vigente de exploração da floresta como predatório, com 

a retirada de madeira e minério, derrubada da mata para criação de gado e cultivo da 

soja, sem que as comunidades locais fossem beneficiadas, não gerando melhorias 

para a população das cidades da região. Por outro lado, destacou, a Amazônia não 

estava se recuperando, pois estudos indicavam que a floresta liberava atualmente 

mais carbono do que absorvia da atmosfera. Chamou a atenção para a realização do 

novo censo nacional, prevendo que os dados relativos à região amazônica seriam 

vergonhosos, quaisquer que fossem os indicadores adotados, pois havia enorme 

desigualdade social. Parabenizou a realização do X Fospa, lembrando que o fórum 

nasceu em Belém, constituindo uma experiência exitosa no sentido de produção de 

conhecimento, embora ainda fosse necessário avançar muito na busca de um novo 

modelo para exploração econômica da Amazônia. Parabenizou também a realização 

da Parada LGBTQIA+ em Mosqueiro, apesar de não ter conseguido comparecer, 

informando haver várias atividades concomitantes à parada em si tratando das 

pautas do movimento LGBTQIA+. Em outubro vindouro, anunciou, seria realizada 

a Parada LGBTQIA+ em Belém, prenunciando que seria um grande evento. Apesar 

dos avanços obtidos, atentou, os dados estatísticos mostravam a realidade terrível 

enfrentada pelo segmento como a falta de emprego para travestis e transexuais e a 

violência praticada contra essas pessoas. Fábio Souza reprovou a atuação das 

companhias aéreas que atuavam em Belém, apontando práticas adotadas por essas 

empresas que prejudicavam os clientes. Citou a dificuldade de pagar pela bagagem 

através da internet, cobrando-se depois um valor exorbitante no aeroporto, e a 

desmarcação dos assentos em passagens aéreas compradas antecipadamente. Miguel 

Rodrigues explicou que a Companhia de Saneamento do Pará – Cosanpa realizava 

presentemente em nossa capital a setorização da rede de distribuição de água para 

que - em caso de rompimento de um duto, reforma ou limpeza da tubulação - apenas 

a região da cidade correspondente ao setor tivesse o fornecimento de água 

interrompido. Durante a implantação do novo sistema, alguns bairros da cidade 

sofreriam problemas no abastecimento de água e isso ocorrera recentemente no 

Barreiro, explicitou. Os moradores do bairro ficaram aflitos e, visando resolver o 

caso, procurara o deputado federal José Priante, que o atendeu prontamente, relatou. 

Foram então até o presidente da Cosanpa, sendo muito bem recebidos, e este 

encaminhou uma equipe técnica, que ora fazia um excelente trabalho, 

principalmente nos bairros da Sacramenta e Barreiro, complementou. Informou 

depois que a Cosanpa faria a perfuração de dois poços na área do Conjunto CDP, 

objetivando melhorar o abastecimento de água nos bairros daquela região. 

Pretendia-se perfurar um terceiro poço no Barreiro, na área onde se situava a Escola 

Municipal Inês Maroja, atualmente desativada, adicionou. Faltava, entretanto, para 

isso a autorização da Secretaria Municipal de Educação – Semec. Encerrado o 

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

Lívia Duarte mencionou o Dia Nacional da Amamentação, comemorado no dia 

anterior, afirmando que o Brasil tinha baixos índices de amamentação porque o 

sistema de trabalho impedia as mulheres de amamentar seus filhos adequadamente. 

A Organização Mundial da Saúde – OMS recomenda que as crianças sejam 

amamentadas pelo menos até os seis meses de idade, registrou, e a amamentação é 

fundamental não apenas para a nutrição infantil, mas também para a prevenção de 

doenças e o desenvolvimento de laços afetivos entre mãe e filho. Instou a Secretaria 

Municipal de Saúde – Sesma a desenvolver políticas públicas para garantir a 

amamentação adequada às crianças em Belém. Em aparte, manifestou-se a 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – 

Cidadania, Matheus Cavalcante referiu-se à manutenção pelo Supremo Tribunal 

Federal – STF, no dia anterior, da taxa mineral, tributo cobrado pelo governo 

estadual às empresas mineradoras que atuam no Pará. A taxa mineral foi proposta e 

editada havia dez anos, sendo idealizada por advogados tributaristas de nosso 

estado, recordou, sobrelevando que as empresas extraem as riquezas do Pará e 

deixam bolsões de pobreza, mazelas sociais e mazelas ambientais. Na segunda-feira 

anterior, após um longo debate judicial, a taxa fora julgada constitucional pelo Pleno 

do STF, comemorou, representando uma contrapartida das companhias mineradoras 

à população paraense. Pela liderança da Oposição, Josias Higino comunicou que 

visitaria neste dia a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Direito de Ser Criança, situada na Travessa Teófilo Condurú, entre a Avenida 

Conselheiro Furtado e a Rua dos Mundurucus. Pediu atenção à Semec para a 

situação da escola, notificando ter recebido mensagens relatando que até coleta para 

compra de ventiladores estava sendo realizada pelos pais dos alunos, pois as 

crianças estavam submetidas a um calor insuportável. Pela liderança do bloco PP – 

Podemos – Pros, Miguel Rodrigues referiu que o Estratégia Saúde da Família 

Barreiro I - posto de saúde comunitário situado na Passagem Mirandinha, próximo 

ao Canal São Joaquim – estava em situação precária, dificultando o atendimento ao 

público. Enunciou a intenção de direcionar recursos do orçamento impositivo para 

prestar um serviço mais digno à população em algumas unidades de saúde com a 

compra de equipamentos como cadeiras, ventiladores e macas. Em aparte, 

manifestaram-se o vereador Roni Gás e a vereadora Dona Neves. Não havendo mais 

lideranças inscritas, o presidente perguntou se alguma liderança de partido ou bloco, 

que ainda não tivesse usado da palavra, gostaria de se manifestar. Pronunciou-se 

então o vereador Amaury da APPD, pela liderança do PT, e divulgou ter sido 

realizada, no dia anterior, a convenção da federação partidária formada por PT, PC 

do B e PV, defendendo os nomes de Lula para presidente da República, Hélder 

Barbalho para governador do Pará e Beto Faro como representante do estado no 

Senado Federal. Hélder Barbalho conseguira construir uma grande aliança partidária 

em torno de sua candidatura, assinalou, opinando que ele venceria a eleição no 

primeiro turno. Avaliou que a federação conseguiria formar uma boa bancada, não 

somente para dar sustentação ao segundo governo de Hélder Barbalho no Pará, mas 

também para apoiar a gestão de Lula, futuro presidente do Brasil, no Congresso 

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

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

Primeira Parte da Ordem do Dia. Fez-se então a leitura do requerimento do vereador 

Miguel Rodrigues solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no 

jornal Diário do Pará Online, página 08, intitulada “Cobertura de tratamento para 

autismo é ampliada pela Agência Nacional de Saúde”. Fez o encaminhamento o 

vereador Miguel Rodrigues. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Passou-se depois à leitura do requerimento da vereadora Lívia Duarte 

solicitando a realização de uma sessão especial para debater a esclerose múltipla, em 

alusão à campanha Agosto Laranja, em data e hora a combinar. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou seu voto a vereadora Lívia 

Duarte. Procedeu-se a seguir à leitura do requerimento do vereador Fabrício Gama 

solicitando a realização de uma sessão especial em homenagem aos quatro anos de 

fundação do Portal Roma News. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais requerimentos inscritos, o presidente Augusto 

Santos encerrou a sessão, às dez horas e catorze minutos. Justificaram suas 

ausências os vereadores Bieco, John Wayne, Blenda Quaresma, Zeca Pirão, Goleiro 

Vinícius, Bia Caminha e Pablo Farah. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício 

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

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

Gás e Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Augusto Santos e Juá Belém, 

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

pelo PSOL; Gleisson Silva e Fábio Souza, pelo PSB; Mauro Freitas, pelo PSDB; 

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

José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; Lulu das 

Comunidades, pelo PTC; Igor Andrade, pelo Solidariedade. Eu, segundo-secretário, 

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

Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto 

Meira Filho, dia 02 de agosto de 2022.  

     

AUGUSTO SANTOS 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

 

 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No nono dia do mês de agosto 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 Amaury da APPD. Não estando disponível o painel eletrônico, fez-se a 

chamada nominal dos parlamentares presentes. Em seguida, o presidente abriu a 

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

Pablo Farah parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém – PMB por encaminhar a 

reforma do Mercado Municipal de São Brás, cujos recursos já estavam garantidos. 

Parabenizou também esta Casa por aprovar empréstimos que ora permitem à PMB 

investir em obras públicas, saneamento, educação e saúde. Comentou depois estar 

em fase final a licitação para o sistema de transporte público de nossa capital, 

expressando que todos os itens constantes no edital deveriam ser cumpridos pelas 

empresas vencedoras. Denunciou a retirada de linhas de ônibus em vários bairros da 

cidade, prejudicando grandemente a população, julgando incorreto não haver 

participação deste parlamento na composição do Conselho de Transporte do 

Município de Belém. Apontou ser urgente restaurar também em São Brás a Praça do 

Operário, o Memorial Magalhães Barata e áreas adjacentes, atualmente ocupadas 

por usuários de drogas e delinquentes, sugerindo que a PMB e o governo estadual 

atuassem conjuntamente para fazê-lo. Émerson Sampaio agradeceu a seus pares a 

aprovação de um projeto de lei de sua autoria, em junho passado, agora sancionado 

pelo prefeito Edmilson Rodrigues, proibindo a contratação e a nomeação em âmbito 
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municipal de homens condenados por violência contra mulheres. Trata-se de mais 

uma ferramenta para coibir a agressão às mulheres, avaliou. Parabenizou depois 

Hélder Barbalho por sua excelente gestão, considerando ser difícil encontrar na 

história do Pará um governador que tivesse sido tão atuante e presente quanto ele. A 

convenção do MDB, realizada na sexta-feira anterior na Arena Guilherme Paraense 

(Mangueirinho), foi uma festa e parou a cidade, constituindo uma demonstração de 

força da aliança construída por Hélder Barbalho, obtendo o apoio de dezesseis 

partidos políticos à sua reeleição, pontuou. Josias Higino notificou ter caído o índice 

de violência contra a comunidade LGBTQIA+ no Pará, manifestando alegrar-se 

com isso, pois não compactuava com a agressão e respeitava o direito à livre escolha 

de cada um. Classificou os homens agressores de mulheres como covardes, 

avaliando que a lei de autoria do vereador Émerson Sampaio, citada anteriormente, 

contribuiria para reduzir a prática desse crime em nossa cidade. Relatou depois ter 

participado da convenção do MDB na sexta-feira anterior, testemunhando ter sido 

um evento massivo. Reconheceu que nosso estado tem sido grandemente 

beneficiado pela gestão de Hélder Barbalho. Expressou sua admiração pelo vereador 

Fernando Carneiro, exaltando sua firmeza e coerência e lamentando que o PSOL 

não o tivesse sido escolhido para disputar o governo estadual. Fernando Carneiro 

alertou que a disparada dos preços dos gêneros alimentícios, do gás de cozinha e de 

outros produtos estava levando o povo à miséria e milhões de pessoas passavam 

fome no país. Julgou o aumento no Auxílio Brasil, de 400 para 600 reais, 

estabelecido pelo governo federal uma medida eleitoreira, pois duraria somente até 

o final do ano, criticando a autorização concomitante do empréstimo consignado, 

com juros de até 80% ao ano, para os beneficiários do programa. Os estados 

brasileiros, por outro lado, estavam batendo recordes de arrecadação fiscal, sendo o 

Pará um deles, noticiou, defendendo a criação de políticas públicas para minorar o 

sofrimento da população. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário 

de Liderança. Pablo Farah, sem partido, opinou que o Auxílio Brasil de 600 reais 

deveria ser mantido após o final do ano pelo vencedor da eleição presidencial, pois 

se tratava de salvar vidas, assim permanecendo até a redução da fome no país. É 

essencial desenvolver políticas para cuidar das pessoas, criando projetos 

sustentáveis, eliminando a miséria e fortalecendo a educação, tão prejudicada pela 

pandemia, sobrelevou. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel 

Rodrigues externou sua alegria por dezenas de ruas nos bairros do Barreiro, 

Sacramenta, Telégrafo e Pedreira terem sido contempladas com o trabalho da 

Companhia de Saneamento do Pará – Cosanpa, normalizando-se o fornecimento de 

água aos moradores. Em nome das comunidades beneficiadas agradeceu a Deus, ao 

presidente da Cosanpa, ao deputado federal José Priante e aos técnicos da 

companhia a resolução do problema de abastecimento de água que atingia essas 

áreas da cidade. Manifestou posteriormente estar preocupado pelo registro de 15 

casos suspeitos da varíola do macaco em nosso estado, pedindo à Secretaria 

Municipal de Saúde – Sesma que adotasse medidas para impedir a expansão da 

doença em nossa cidade. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa 

o vereador Bieco. Pela liderança do PT, Bia Caminha referiu ser comemorado nesta 

data o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Relatou ter participado, no dia 

anterior, de uma reunião discutindo a aplicação da lei que inclui no currículo das 

escolas municipais de Belém a história e a cultura dos povos indígenas e a história e 

a cultura afro-brasileira. Destacou os avanços obtidos na elaboração de políticas 

públicas em benefício do povo Warao. Previu que Lula seria eleito presidente da 

República em primeiro turno e o Brasil poderia finalmente começar a sair da 

situação difícil que enfrentamos atualmente. Pela liderança do PSOL, Enfermeira 

Nazaré Lima aludiu à comemoração, no sábado anterior, do Dia Nacional da 

Educação, data criada para homenagear os profissionais da educação e as 

instituições educacionais. Chamou a atenção para os cortes, realizados pelo governo 

federal, das verbas destinadas ao setor, sob a alegação de cumprimento do teto de 

gastos. Entretanto, anotou, foram estabelecidos benefícios sociais, a menos de três 

meses das eleições, furando o teto. A retirada de verbas da educação atinge 

principalmente a classe trabalhadora, que não consegue pagar pelo ensino privado, 

ponderou. A Universidade Federal do Pará – UFPA era uma das mais prejudicadas, 

assinalou, não havendo recursos para pagar os serviços de segurança, limpeza e 

comprar insumos para os laboratórios, prejudicando o desenvolvimento de 

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

afirmou ter havido queda na renda da população mais pobre ainda durante o governo 

do ex-presidente Lula, embora ele não tivesse enfrentado uma pandemia. Declarou 

que as pesquisas eleitorais apontando Lula como eventual vencedor das próximas 

eleições presidenciais foram compradas, apresentando resultados manipulados. Pela 

liderança da Oposição, Matheus Cavalcante inteirou ter protocolado um projeto de 

lei proibindo a contratação pela administração pública municipal de Belém de 

pessoas condenadas por corrupção, condenadas pela Lei da Ficha Limpa. Comentou 

depois que as últimas pesquisas eleitorais apontavam um crescimento da 

candidatura de Jair Bolsonaro e uma queda nas intenções de voto para o ex-

presidente Lula. Criticou depois a gestão de Maurício Bezerra à frente da Secretaria 

Municipal de Saúde – Sesma. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a chamada 

nominal dos vereadores presentes para a verificação de quórum. Havendo quórum, 

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Fez-se posteriormente a leitura do 

requerimento do vereador Allan Pombo solicitando a realização de uma sessão 

especial para celebrar o Dia do Maçom, em data a ser marcada. Posto em votação, o 

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

requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando que esta Casa manifestasse 

voto de apoio e solidariedade ao senhor Jhonatas Monteiro, vereador pelo PSOL no 

município de Feira de Santana – BA, que vinha recebendo por e-mail ameaças à sua 

vida e aos seus familiares, além de ofensas de cunho racista. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro e Miguel Rodrigues. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por maioria, com vinte e seis votos favoráveis 

e uma abstenção, sem votos contrários. Justificou seu voto o vereador Fernando 

Carneiro. Procedeu-se em seguida à leitura do requerimento do vereador Miguel 

Rodrigues solicitando a realização de uma sessão especial para tratar do 

fornecimento do serviço de água e esgoto para os munícipes de Belém. Fez o 

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

foi aprovado por unanimidade. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento da 

vereadora Bia Caminha solicitando a realização de uma sessão especial para discutir 

a paridade de gênero e o Quinto Constitucional na Ordem dos Advogados do Brasil 

– AOB, em data a ser definida. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Fez-se depois a leitura do requerimento do vereador Mauro Freitas 

solicitando a realização de uma sessão especial para homenagear a categoria dos 

bombeiros civis no estado do Pará, no dia 29/08/2022, às 14 horas. Fez o 

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

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

vereadora Lívia Duarte solicitando a realização de uma sessão especial para celebrar 

os 60 anos da regulamentação da Psicologia como profissão no Brasil, em 

27/08/2022, em hora a combinar. Posto em votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade. Justificaram seus votos a vereadora Lívia Duarte e o vereador 

Miguel Rodrigues. Não havendo mais requerimentos inscritos, o presidente Bieco 

encerrou a sessão, às dez horas e trinta e cinco minutos. Justificaram suas ausências 

os vereadores Fabrício Gama, Zeca Pirão, Augusto Santos e Blenda Quaresma. 

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

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

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

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

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

Lima, pelo PSOL; Fábio Souza, pelo PSB; Moa Moraes e Mauro Freitas, 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; João 

Coelho, pelo PTB; 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 09 de agosto de 2022.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

 

 

 

 

ATO Nº 0614/2022, 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 MARCIO DOS SANTOS CORDOVIL está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor MARCIO DOS SANTOS CORDOVIL, 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 

 

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

 

 

 

 


