
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 19, 20, 21, 22 e 23 de setembro de 2022. ANO XXXIX Nº 2010 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 0469/2022, 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 

20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, do Gabinete do Vereador MATHEUS CAVALCANTE, a partir de 

03.03.2022. 

NÍVEL 01 

DANILO NELSON SANTOS MIRANDA 

FERNANDA MANUELA CARVALHO DA SILVA SANTOS 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 03 de março de 2022. 

 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

                                                                                                                                                             ATO Nº 0536/2022, de 31 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 

20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, do Gabinete do Vereador ALLAN THIAGO DE SOUSA CORREA (ALLAN 

POMBO), a partir de 31.03.2022 

NÍVEL 01 

FRANCISCO DE ASSIS PAIVA 

IGOR PATRICK RAMOS NEGRÃO 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de março de 2022. 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0537/2022, de 31 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 

20.12.90, LARISSA YASMIN DA SILVA NEPOMUCENO, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador AMAURY 

FILHO a partir de 31.03.2022 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de março de 2022 

 

 JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO) 

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

AMAURY DE SOUSA FILHO 

2º Secretário 
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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 QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No décimo 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 Josias Higino. 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. 

Miguel Rodrigues convidou seus pares a participar da sessão especial aludindo ao 

Dia Municipal da Saúde e visando discutir o tema da saúde em nosso município, a 

ser realizada às 14 horas do dia seguinte neste Salão Plenário. Externou não ter 

plano de saúde, recorrendo ao serviço de saúde pública quando era necessário. 

Como vereador, fazia a fiscalização das unidades municipais de saúde, atuava para 

obter a correção de eventuais falhas no serviço e acompanhava pessoas que 

precisavam de atendimento, complementou. Defendeu depois que, na realização de 

obras em vias públicas, a Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan fosse a 

última a atuar para evitar que empresas e companhias realizassem intervenções após 

a entrega da via à população, destruindo o trabalho já feito. Em aparte, manifestou-

se o vereador Roni Gás. Não havendo mais vereadores inscritos, o presidente 

perguntou se algum parlamentar gostaria de se pronunciar. Como nenhum vereador 

pediu a palavra, o presidente encerrou o Horário do Expediente, iniciando-se o 

Horário de Liderança. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro parabenizou a 

Prefeitura Municipal de Belém – PMB pela iniciativa de retomar a reforma do 

Mercado Municipal de São Brás. Salientou ser um prédio histórico, que se 

encontrava muito deteriorado, oferecendo péssimas condições de trabalho aos 

feirantes e demais permissionários que ali atuavam. Recordou ter sido reformado 

pela última vez na gestão anterior do prefeito Edmilson Rodrigues, afirmando que 

seria revitalizado de forma coerente com a história de nossa cidade, permanecendo 

como um espaço público. Comentou posteriormente que a inflação estava corroendo 

tão intensamente os salários que quase 80% da população brasileira estava 

endividada, constituindo um recorde histórico. Por outro lado, continuou, o 

presidente da República ameaçava mais uma vez dar um golpe de estado no 

próximo dia 07 de setembro, atribuindo tal atitude ao desespero, pois Bolsonaro 

sabia que não conseguiria a reeleição. Conclamou todos a participar de um grande 

ato em defesa da democracia que seria realizado no dia seguinte, a partir das 17 

horas, com início em São Brás. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – 

Cidadania, Josias Higino disse esperar que a reforma do Mercado de São Brás fosse 

realizada de acordo com a maquete eletrônica divulgada pela PMB, pois o tornaria 

um belo ponto turístico. Avaliou depois ser muito difícil a situação do Clube do 

Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. Exaltou a carreira do vereador Goleiro 

Vinícius no clube, desejando que o Remo conseguisse passar de fase. Entretanto, 

caso não acontecesse, isso não apagaria sua história gloriosa, ajuizou. Parabenizou a 

torcida remista, declarando apoio a Vinícius e recordando seus feitos como goleiro 

do Remo. Falando posteriormente pela liderança da Oposição, Josias Higino 

exprimiu preferir militares a pessoas corruptas e desonestas ocupando os quadros do 

estado em nível federal. Julgou a alta inflacionária no Brasil uma consequência da 

pandemia, argumentando que a inflação havia aumentado na maioria dos países, 

mesmo entre nações desenvolvidas como os Estados Unidos. Entretanto, no Brasil, 

o mercado financeiro reduzira pela sexta semana consecutiva a projeção de inflação 

para 2022, aditou. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues 

expôs que a população estava sendo prejudicada pelas recorrentes desistências dos 

motoristas de aplicativos de transporte, deixando de comparecer a consultas, 

reuniões ou perdendo o horário de viagens. As pessoas que trabalham para as 

empresas de aplicativos de entrega e transporte deveriam ter mais direitos e receber 

melhor remuneração, reconheceu, mas os usuários, por outro lado, devem ser 

respeitados. Em aparte, manifestaram-se o vereador Pablo Farah e a vereadora Lívia 

Duarte. Pela liderança do Solidariedade, Igor Andrade destacou o trabalho 

incansável de Hélder Barbalho à frente do governo estadual. Graças à parceria entre 

o governo estadual e a PMB, inúmeras ruas de nossa cidade foram asfaltadas e 

drenadas e estavam sendo construídas obras como o novo Hospital e Pronto Socorro 

na Avenida Augusto Montenegro, o novo Hospital da Mulher e o novo Hospital 

Materno-Infantil, evidenciou. Apesar de terem ideologias diferentes, os dois 

partidos que compõem esta parceria, MDB e PSOL, atuam conjuntamente para 

melhorar a vida da população e dotar de infraestrutura a nossa capital, afirmou. 

Belém sofreu por muito tempo devido a brigas políticas que afastavam os 

investimentos, apesar de o governador e o prefeito, à época, pertencerem ao mesmo 

partido, relembrou. Mencionou o anúncio feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues, 

no dia anterior, do projeto de reforma do Mercado de São Brás, assinalando que a 

obra teria impacto significativo, dotando a cidade de um novo ponto turístico e 

melhorando as condições de trabalho dos permissionários que ali atuam. Considerou 

ser uma proposta audaciosa, transformando o Mercado de São Brás em um polo 

gastronômico e um espaço aberto ao lazer da população. 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. A 

vereadora Lívia Duarte fez então um requerimento, de forma nominal, solicitando a 

realização de uma sessão especial para tratar do processo político e da importância 

das mulheres na política. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida, o presidente perguntou se algum dos demais vereadores 

presentes gostaria de fazer um requerimento. Não havendo manifestação neste 

sentido, o presidente Amaury da APPD encerrou a sessão, às nove horas e quarenta 

e oito minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Renan Normando, Bieco, 

Blenda Quaresma, Zeca Pirão, Neném Albuquerque, Augusto Santos, Zeca do 

Barreiro e João Coelho. Estiveram presentes os vereadores: Matheus Cavalcante, 

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

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

Pros; 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, pelo PSDB; Amaury da APPD e Bia Caminha, pelo 

PT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; Lulu das Comunidades, pelo 

PTC;  Igor Andrade, pelo Solidariedade; Pablo Farah, sem partido. Eu, segundo-

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

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

Palácio Augusto Meira Filho, dia 10 de agosto de 2022.      

  

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

 

 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No décimo sexto 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 da 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Não estando disponível o painel eletrônico, fez-

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

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

Émerson Sampaio aludiu ao início oficial da campanha eleitoral, nesta data, 

desejando sucesso a todos os vereadores desta Casa que disputariam o pleito e que 

este fosse um processo democrático, limpo e tranquilo, sem violência. Avaliou ser 

necessário renovar a política em nosso estado, desejando sucesso também ao 

governador Hélder Barbalho em sua campanha à reeleição e expressando nunca ter 

visto um mandatário trabalhar tanto à frente do governo estadual em tão pouco 

tempo como ele o fizera. Pediu à sociedade paraense que reconhecesse sua excelente 

gestão e o mantivesse no cargo por mais quatro anos. No cenário nacional, 

considerou não haver opções de qualidade entre os postulantes à Presidência da 

República, julgando ser triste retroceder, mas ser mais triste ainda a permanência do 

governo atual. Pediu paz, união e fortalecimento da democracia nesta campanha 

eleitoral. Roni Gás chamou a atenção para o mau atendimento prestado à população 

no HPSM Mário Pinotti e no HPSM Dr. Humberto Maradei Pereira, sugerindo a 

este parlamento que se mobilizasse para levar o problema ao prefeito Edmilson 

Rodrigues. Relatou que procedimentos simples, mas importantes, não estavam 

sendo realizados nos hospitais e fora obrigado a buscar atendimento na rede 

particular por três vezes na semana anterior para ajudar pessoas que o haviam 

procurado. O povo mais pobre estava sofrendo por não obter socorro na rede pública 

de saúde, alertou, clamando ao prefeito que adotasse urgentemente medidas para por 

fim a essa situação. Uma das pessoas que ajudara ainda estava internada na UTI de 

um hospital particular, fora vitimada por uma pancreatite e teria morrido se não 

obtivesse o atendimento rapidamente, reportou. Acrescentou que as Unidades de 

Pronto Atendimento – UPAs gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde – 

Sesma não prestavam um bom serviço ao público, faltando nelas até mesmo 

medicamentos básicos, como analgésicos. Miguel Rodrigues salientou os 

incômodos e prejuízos sofridos pela população com os recorrentes cancelamentos 

das corridas pelos motoristas de aplicativo, prejudicando principalmente os 

moradores dos bairros periféricos de Belém. Esta Casa deveria intervir instando as 

empresas a encontrar formas de coibir esses cancelamentos, opinou. Reconheceu 

depois haver muitos problemas no sistema municipal de saúde de nossa capital. 

Apontou haver áreas no Bairro do Barreiro onde não havia cobertura da Estratégia 

Saúde da Família – ESF, deixando a população desamparada. Matheus Cavalcante 

aludiu à Adesão do Pará à Independência do Brasil, feriado estadual que marca a 

desvinculação de Portugal da então Província do Pará, aderindo ao estado brasileiro. 

Questionou, entretanto, quando o Brasil faria a adesão ao Pará, criticando o fato de 

nosso estado ser sempre usado como fonte de matérias-primas, não recebendo, em 

contrapartida, investimentos do governo federal, que atuava a partir de uma lógica 

extrativista. Desse modo, grandes empresas instalam-se em nosso território, mas 

deixam poucos benefícios para nossa população, que continua empobrecida, aditou. 

Destacou que o Pará é o maior produtor de energia elétrica do Brasil, mas o povo 

paraense paga uma das maiores tarifas do país. Lamentou depois que, durante a 

reforma da feira e do Mercado Municipal da Pedreira, os feirantes e demais 

permissionários tivessem que desempenhar suas atividades na rua, como estava 

previsto no projeto apresentado pela Prefeitura Municipal de Belém – PMB. Disse 

que a população não fora realmente ouvida em relação à obra, pois nas audiências 

públicas realizadas para discutir o tema havia pouca participação popular e a opinião 
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dos feirantes não fora levada em consideração. Encerrado o Horário do Expediente, 

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

informou que a Fundação Municipal de Assistência ao Estudante – FMAE atende 

217 escolas, perfazendo um total de quase 70 mil alunos na rede municipal. De 

acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, essas escolas, que não 

são de período integral, devem fornecer uma refeição aos estudantes, mas a PMB 

fornecia duas refeições aos discentes, revelou. Além disso, continuou, foi criado o 

programa Café da Manhã, que fornece a refeição matinal para os alunos das escolas 

das ilhas e de algumas escolas em bairros como a Terra Firme. Contudo, a verba 

federal destinada à merenda escolar não é reajustada desde 2017, sendo repassados 

apenas 36 centavos de real para cada merenda, registrou, e o presidente Jair 

Bolsonaro, argumentando não haver interesse social, vetara um aumento de 34% 

para esses recursos, aprovado na Câmara Federal e no Senado. Desse modo, 

retomou, a PMB tem que complementar anualmente os gastos da merenda escolar 

com um valor de 3,5 milhões de reais. Em seguida, desejou sorte a todos os 

parlamentares desta Casa que disputariam o próximo pleito, iniciando-se 

oficialmente neste dia a campanha eleitoral. Pela liderança do MDB, John Wayne 

pediu a Deus que abençoasse a campanha dos vereadores desta Casa candidatos 

nesta eleição. Manifestou apoiar a reeleição de Hélder Barbalho ao governo 

estadual, exprimindo sentir grande prazer em acompanhá-lo desde quando fora 

eleito deputado estadual e, posteriormente, prefeito de Ananindeua. Hélder começou 

realmente sua ascensão política, relembrou, ao tornar-se ministro da Pesca e 

Aquicultura, no segundo governo de Dilma Roussef, vindo a tornar-se depois 

ministro da Secretaria Nacional dos Portos, tendo sempre excelente desempenho, 

viabilizando obras e recursos para o nosso estado. Após seis meses, assumiu o 

Ministério da Integração Nacional, beneficiando grandemente o Pará com obras de 

infraestrutura, asfaltamento, construção de vicinais e pontes, investimentos que 

totalizaram mais de um bilhão de reais, afirmou. Nesse trabalho, frisou, Hélder 

Barbalho não discriminou partidos, destinando recursos mesmo para municípios 

geridos por adversários políticos. Atualmente, o governador conseguiu constituir a 

maior aliança partidária já vista em nosso estado e no país, como demonstrava a 

grandiosa convenção do MDB realizada recentemente. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Émerson Sampaio. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel 

Rodrigues reconheceu o excelente trabalho desenvolvido pelo governador Hélder 

Barbalho em nosso estado. Julgou-o incansável, capaz de visitar mais de três 

municípios em um dia e realizando uma grande quantidade de obras. Declarou 

apoiar o deputado estadual Igor Normando e o deputado federal José Priante, 

candidatos à reeleição. Pela liderança do PT, Amaury da APPD desejou boa sorte a 

todos os seus pares que concorreriam nesta eleição. Solidarizou-se ao vereador 

Goleiro Vinícius, observando que ele não deveria ser responsabilizado pelo fracasso 

do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Neste dia, 

apontou, iniciava-se a campanha para retirar do poder os fomentadores da violência 

e da morte em nossa nação. A construção de um novo país estava prestes a 

acontecer, previu, pois se iniciara a caminhada para retirar Jair Bolsonaro da 

Presidência da República, assegurando, por outro lado, que Hélder Barbalho 

reeleger-se-ia e continuaria a beneficiar o povo paraense. Pela liderança do 

Governo, Allan Pombo ponderou que, apesar de seus defeitos, a democracia ainda é 

a melhor forma de promover mudanças benéficas para a população. Defendeu a 

reeleição de Hélder Barbalho, avaliando que ele revolucionara a gestão pública em 

nosso estado. Sobrelevou a importância de eleger bancadas legislativas expressivas 

em nível estadual e federal para contribuir com o governo estadual e com a gestão 

federal, esperando que esta não continuasse a ser exercida por Jair Bolsonaro, pois 

ele envergonhava o Brasil. Ressaltou a seguir o sucesso da parceria entre o governo 

estadual e a PMB, dizendo ter ficado emocionado com o projeto de reforma do 

Mercado de São Brás e opinando que ela melhoraria grandemente aquela área da 

cidade. Evidenciou também as reformas que seriam realizadas em diversos 

mercados municipais e feiras de nossa capital. Noticiou depois a inauguração da 

Praça Benedito Monteiro, no Bairro do Guamá, que ocorreria nesta semana, 

convidando os demais vereadores a participar do evento. 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 a verificação de quórum. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira 

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

Enfermeira Nazaré Lima solicitando a realização de uma sessão especial em 

homenagem à Banda Escolar Magalhães Barata, em comemoração ao recebimento 

por esta do título de Utilidade Pública. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, procedeu-se à leitura do requerimento do 

vereador John Wayne solicitando a realização de uma sessão especial em 

comemoração aos 50 anos da Fundação Lions Clube de Belém Batista Campos. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais 

requerimentos inscritos, o presidente encerrou a sessão, às dez horas e dez minutos. 

Justificaram suas ausências os vereadores Fabrício Gama, Bieco, Blenda Quaresma, 

Zeca Pirão, Lívia Duarte, Fábio Souza, Mauro Freitas, Moa Moraes, Bia Caminha, 

João Coelho, Gleisson Silva e Émerson Sampaio. Estiveram presentes os 

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

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

bloco PP – Podemos – Pros; John Wayne, pelo MDB; Juá Belém, Augusto Santos e 

Goleiro Vinícius, pelo Republicanos; Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, 

pelo PSOL; 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; 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 16 de agosto de 2022.      

  

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No décimo sétimo 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. 

Fernando Carneiro tratou da privatização dos aeroportos em todo país, que seriam 

leiloados no dia seguinte. A venda de empresas e bens públicos e a retirada do 

estado de vários setores da economia são preconizadas pelo neoliberalismo, 

concepção defendida por alguns economistas depois da Segunda Guerra Mundial e 

adotada mais radicalmente na Inglaterra, durante o governo de Margareth Thatcher, 

e pelos Estados Unidos, na época do presidente Ronald Reagan, historiou. Essa 

forma de pensar tornou-se predominante no mundo nas últimas décadas, mas vem 

sendo revista nos países europeus, inclusive na Inglaterra, pontuou. Os principais 

ideólogos da privatização fizeram autocrítica e reviram seus posicionamentos, 

compreendendo-se atualmente que o estado deve ser o indutor do desenvolvimento 

econômico, assinalou. Destacou o papel do Sistema Único de Saúde - SUS no 

enfrentamento à pandemia como um exemplo da importância da atuação do estado. 

Mencionou as diversas tentativas de privatização da Companhia de Saneamento do 

Pará – Cosanpa, afirmando que vendê-la seria um erro, pois privatizações similares 

realizadas nos países europeus estavam atualmente sendo revistas. Apontou que a 

privatização da Celpa prejudicou muito o povo paraense, pois pagamos uma das 

tarifas mais caras do Brasil, embora o Pará seja um grande produtor de energia 

elétrica. Avaliou que a privatização do serviço de tratamento e distribuição da água 

seria igualmente perniciosa para a população do nosso estado. Nem sempre a 

privatização melhora o serviço prestado ao público, afirmou, manifestando 

preocupação com a venda dos aeroportos e criticando a falta de consulta pública 

nesse processo.  Aludiu posteriormente à posse do ministro Alexandre de Morais 

como presidente do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, ocorrida na noite anterior, 

comentando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, compareceu ao evento, 

mas ficou chateado com a defesa das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral feita 

por Moraes em seu discurso. Enfermeira Nazaré Lima referiu ser comemorado nesta 

data o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural. Ressaltou ser essencial 

valorizar e preservar nosso patrimônio histórico porque um país não vive sem 

história, sem memória. O Pará sofreu intensa colonização portuguesa, sendo Belém 

a cidade brasileira com maior quantidade de prédios com azulejos portugueses, 

destacou, informando que a Fundação Cultural do Município de Belém – Fumbel 

promoveria neste dia um evento para discutir a preservação desse patrimônio, no 

Memorial dos Povos, a partir das 18 horas. Reportou-se em seguida ao início oficial 

da campanha eleitoral no dia anterior, reconhecendo que frequentemente cartazes de 

propaganda política são colados em locais impróprios, sem autorização, inclusive na 

fachada de prédios tombados como patrimônio histórico. Assegurou que tomaria 

muito cuidado para que isso não ocorresse na divulgação de sua candidatura a 

deputada federal, orientando os membros de sua equipe a esse respeito. As eleições 

neste ano apresentavam o desafio de derrotar o fascismo, o ódio, a maldade, a 

misoginia e a falta de respeito e compromisso com as pessoas, ajuizou. Roni Gás 

notificou que a Escola Municipal João Carlos Batista, no Bairro da Cabanagem, 

estava em reforma desde novembro do ano anterior, mas nem um décimo da obra 

fora concluído e ela permanecia sem funcionar. As crianças da localidade ficaram 

sem estudar em 2020 e 2021 devido à pandemia e agora continuavam sem aulas 

presenciais porque a escola estava fechada, embora houvesse um prazo inicial de 

quatro meses para a conclusão da obra. Relatou ter questionado com relação a isso o 

representante da empresa que fazia a reforma e este culpou a Secretaria Municipal 

de Educação - Semec pela demora em sua finalização. Procurou então a Semec, que 

atribuiu à empresa a responsabilidade pelo atraso. Descreveu depois as dificuldades 

enfrentadas pelas pessoas para enterrar seus queridos devido à falta de coveiros nos 

cemitérios públicos de nossa cidade. Pediu aos demais parlamentares que se 

ativessem mais aos problemas locais, pois eles afetavam diretamente a vida de nossa 

população, ao invés de tratar de temas nacionais ou internacionais. Defendeu maior 

fiscalização da atuação das empresas que prestavam serviços ou realizavam obras 

para a Prefeitura Municipal de Belém – PMB, com a devida punição àquelas que 

não cumprissem os contratos firmados. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-

se o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, 

Josias Higino desejou boa sorte a todos os vereadores da CMB que se candidataram 

nesta eleição. Na eleição anterior, recordou, não apoiou Hélder Barbalho em sua 

campanha ao governo do estado. Avaliava, entretanto, que ele realizava um bom 

trabalho como governador do Pará. Falando posteriormente pela liderança da 

Oposição, Josias Higino citou que 13,1 bilhões de reais foram repassados pelo 

governo federal ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, quantia 

destinada à merenda escolar. Em aparte, manifestou-se o vereador Matheus 

Cavalcante. Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues 

externou seu apoio à reeleição de Hélder Barbalho, avaliando que ele fazia um 

excelente trabalho à frente do governo do estado. Presumiu que Hélder seria 

percentualmente o governador mais bem votado do Brasil nesta eleição. Pediu 

depois à Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan a retomada da capinação dos 

pés de aninga nos taludes dos canais do Bairro do Barreiro, pois já atingiam cinco 

metros de altura. A presença dessa vegetação, alertou, favorecia o aparecimento de 

sucuris, que existiam em grande quantidade nos canais, e a ação de bandidos, que se 

ocultavam em meio à folhagem para assaltar os transeuntes. Pela liderança do 

PSOL, Fernando Carneiro solicitou a adoção de medidas para coibir agressões aos 

vereadores nas dependências desta Casa perpetradas por visitantes, inteirando que 

faria depois esse pedido através de um requerimento formal. Contou ter sido vítima 

da ação de uma jovem mulher, uma blogueira com uma câmera, que debochara da 

morte de Marielle Franco em frente ao seu gabinete. Segundo constava, a mesma 

moça fizera arminha diante do gabinete da vereadora Bia Caminha, acrescentou. 

Advertiu que qualquer vereador poderia sofrer uma agressão, não sendo admissível 
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a conivência deste parlamento com esse tipo de comportamento. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Matheus Cavalcante e Lívia Duarte. Pela liderança 

do Solidariedade, Igor Andrade solidarizou-se ao vereador Fernando Carneiro, 

condenando todas as formas de violência política. Citou declaração do governador 

Hélder Barbalho, feita em uma entrevista concedida no dia anterior, afirmando que 

não deveria mais haver briga na política porque não havia mais tempo para isso. 

Caberia sim brigar por soluções na saúde, na educação, na geração de emprego e 

renda, pois para isso os políticos eram eleitos. As discussões ideológicas não 

deveriam destruir lares, separar famílias, pois as diferenças devem ser respeitadas. 

As próximas eleições seriam difíceis, previu, havendo grande influência das redes 

sociais na escolha dos candidatos, mas para estes o contato com o povo era 

essencial, pois deviam ouvir a população, sobretudo os mais carentes. Testemunhou 

que, ao percorrer os bairros de nossa capital, percebeu ser atualmente o desemprego 

o mal maior a afligir as pessoas, apesar de o Pará ser um dos estados que mais gerou 

postos de trabalho nos últimos anos. Os índices de violência em nosso estado foram 

reduzidos, resultado de um trabalho intenso e consistente do governo estadual em 

várias frentes, atestou, declarando seu apoio à reeleição do governador Hélder 

Barbalho. 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 Fernando Carneiro solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria 

publicada no jornal Diário do Pará Online, edição de 11/08/2022, intitulada 

“Bolsonaro veta aumento para alimentação escolar”. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Fernando Carneiro e Josias Higino (com aparte do vereador Fernando 

Carneiro). Posto em votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida, assumiu a presidência da Mesa o vereador Bieco. Passou-se depois à leitura 

do requerimento do vereador Matheus Cavalcante solicitando a inserção nos Anais 

da Casa de matéria publicada no jornal Poder 360, edição de 08/08/2022, intitulada 

“Ipea diz que a extrema pobreza cairá em 2022”. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Matheus Cavalcante, Fernando Carneiro, e Matheus Cavalcante (falando 

pela liderança da Oposição). Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Procedeu-se a seguir à leitura do requerimento do vereador Miguel 

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

Diário do Pará Online, caderno Você, página 04, edição de 17/08/2022, intitulada 

“Arquivo Público preserva fontes sobre a Independência”. Fez o encaminhamento o 

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

unanimidade. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento do vereador Josias 

Higino solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria referente ao histórico da 

Orquestra do Templo Central da Assembleia de Deus, que comemora 86 anos de 

existência em 2022, sendo a primeira orquestra da Igreja Assembleia de Deus no 

Brasil. Fizeram encaminhamentos os vereadores Josias Higino e Miguel Rodrigues. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Fez-se depois a 

leitura do requerimento da vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando a inserção 

nos Anais da Casa de matéria publicada no portal Globo.com, intitulada 

“Florianópolis cria 1º serviço oficial de envio de remédios pelo correio para pessoas 

com HIV”. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Justificou seu voto a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Em seguida, o presidente 

Bieco encerrou a sessão, às dez horas e quarenta e sete minutos. Estava licenciado o 

vereador Émerson Sampaio. Justificaram suas ausências os vereadores Fabrício 

Gama, Zeca Pirão, Augusto Santos, Fábio Souza, Mauro Freitas, João Coelho e 

Gleisson Silva. Estiveram presentes os vereadores: Matheus Cavalcante, Pastora 

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

Rodrigues, 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; Moa Moraes, pelo PSDB; Amaury da APPD e Bia Caminha, pelo PT; Allan 

Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; 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 17 de agosto de 2022.      

  

AUGUSTO SANTOS 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

 

 

ATO Nº 0615/2022, 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 ANDERSON PEREIRA REIS está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor ANDERSON PEREIRA REIS, ocupante de cargo em 

comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 100% (cem 

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 

 

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

 

 

ATO Nº 0616/2022, 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 DANILO FELIPE FERREIRA DA CRUZ está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor DANILO FELIPE FERREIRA DA CRUZ, ocupante 

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

100% (cem 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 

 

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

 

 

ATO Nº 0617/2022, 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 ROBERTA HELENA PENHA MOURA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ROBERTA HELENA PENHA MOURA, ocupante de 

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

100% (cem 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 

 

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

 

 


