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                                                                                                                                                              ATO Nº 0538/2022, 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, JAMILE FREITAS MACHADO, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS 

(BIA CAMINHA), 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 

 

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

 

 

                                                                                                                                                             ATO Nº 0539/2022, 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, ROGERIO COSTA, ocupante do cargo comissionado “Secretário Legislativo” 

Nível 01, do Gabinete do Vereador CLEOSON SOUZA (BIECO), 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 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0540/2022, 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, ANA BESTRIZ DOS SANTOS MEDEIROS, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora BLENDA QUARESMA, 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 SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No vigésimo quarto 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, assumiu a presidência da Mesa a 

vereadora Pastora Salete. Pronunciaram-se então os vereadores inscritos. Josias 

Higino comentou sobre a retirada de centrais de ar condicionado de algumas escolas 

municipais de Belém, colocadas ainda na gestão municipal anterior. Com o advento 

da pandemia, as aulas presenciais foram suspensas, várias unidades de ensino 

entraram em reforma e os aparelhos de ar condicionado foram substituídos por 

ventiladores em algumas delas, informou. Agora os alunos voltaram às escolas e 

sofriam com o calor intenso, desenvolvendo problemas de saúde. Tentava então, 

sem sucesso até aquele momento, conseguir uma audiência com a secretária 

municipal de Educação, Márcia Mariana Bittencourt Brito, para obter informações 

sobre o assunto, relatou. Esclareceu fazer esses questionamentos visando ajudar a 

gestão pública municipal a resolver problemas que afligiam a população. Pediu ao 

vereador Igor Andrade, liderança do Governo nesta Casa, que fosse à Secretaria 

Municipal de Educação – Semec para ter maiores informações a respeito do caso ou 

convidasse a secretária municipal de Educação a comparecer a esta Casa e prestar 

esclarecimentos em uma reunião com os parlamentares. Em aparte, manifestou-se o 

vereador Matheus Cavalcante. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da 

Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Matheus Cavalcante comentou que a 

iniciativa privada faria a reforma do Mercado de São Brás, investindo para isso 46 

milhões de reais, mas a Prefeitura Municipal de Belém tomara para si o 

empreendimento e o realizaria a um custo de 50 milhões de reais. Ao invés disso, 

defendeu, esse dinheiro deveria ser gasto em obras essenciais para Belém, como 

saneamento e macrodrenagem. Recentemente, memorou, ocorreu o leilão de 

aeroportos no Brasil, sendo arrematados cinco aeroportos somente no Pará. O poder 

público poderia fazer a gestão desses espaços de forma indireta, determinando 

preços, valores e fiscalizando, assumindo o papel de orientador da atividade, 

apontou. A atual gestão municipal deveria focar sua atuação no que é essencial – 

saúde, educação, infraestrutura – e não gastar dinheiro, energia, tempo e capital 

humano em atividades que podem ser desempenhadas pela iniciativa privada, 

opinou. A concessão dos aeroportos paraenses ao setor privado, além de prover 

recursos ao estado, permitiria uma gestão inovadora destes, gerando benefícios aos 

usuários e fomentando o turismo, aventou. Explicitou que a atividade turística, 

explorada de forma correta, não gera danos ambientais, movimenta a rede de hotéis 

e de outros serviços, emprega grande quantidade de mão de obra e provê recursos ao 

município, através da arrecadação do Imposto Sobre Serviços – ISS. A atual gestão 

municipal deve mudar seu entendimento sobre a Parceria Público-Privada – PPP, 

pois o setor privado não é um inimigo e pode ser um grande parceiro se tudo for 

feito de forma correta, ajuizou. Mauro Freitas julgou impressionante a entrevista 

concedida pelo presidenciável Ciro Gomes ao Jornal Nacional, no dia anterior, 

considerando que ele fez colocações firmes e inteligentes. Avaliou que Lula não 

tinha credibilidade alguma perante a população e Jair Bolsonaro não fizera um bom 

governo. Disse não ter assistido à entrevista de Jair Bolsonaro e não assistiria à de 

Lula no mesmo noticiário, mas planejava assistir à entrevista de Simone Tebet, pois 

pensava anteriormente em votar nela. Fez votos de que Ciro Gomes tivesse a 

oportunidade de assumir a Presidência da República porque ele tinha ideias 

consistentes para o desenvolvimento do país e precisávamos entrar em uma fase de 

tranquilidade, com geração de emprego e renda. Agradeceu depois por ter sido bem 

recebido em todos os municípios que visitou em sua campanha a deputado estadual. 

Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Encerrado o Horário do 

Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pablo Farah pediu ao presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa e ao governador Hélder Barbalho 

colaboração para que o projeto de lei regulamentando a Emenda Constitucional 104 

(EC 104, promulgada em 04/12/2019 pelo Congresso Nacional), que criou a Polícia 

Penal, fosse logo votado, aprovado e sancionado. Isso daria dignidade aos agentes 

prisionais, que exerciam um trabalho altamente perigoso, garantindo-lhes segurança 

jurídica em seu exercício profissional, indicou. Salientou que muitos estavam 

prestes a se aposentar e poderiam ser colocados na rua sem direito algum. Em 

aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança do bloco DEM – 

Patriota – Cidadania, Matheus Cavalcante criticou as medidas de busca e apreensão 

determinadas, no dia anterior, pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral – TSE, contra alguns grandes empresários. Contou ter 

acompanhado as matérias publicadas sobre o caso e lido alguns documentos oficiais. 

Considerou que as declarações, feitas em um grupo de Whatsapp, eram apenas 

desabafos de pessoas descontentes com os rumos que o país estava tomando e com 

alguns ativismos do Poder Judiciário. Os acusados não haviam cometido crime 

algum, pois apenas exerciam o direito à liberdade de expressão, previsto no artigo 5º 

da Constituição Federal, ponderou. Falando posteriormente pela liderança da 

Oposição, Matheus Cavalcante lamentou que os belenenses pagassem uma das 

tarifas de energia elétrica mais caras do país. Ademais, em muitas regiões da cidade 

o fornecimento de água era irregular e, quando havia, a água era de péssima 

qualidade, complementou. Além disso, continuou, o transporte público era caro, 

deficitário e ineficiente, as unidades municipais de saúde não prestavam um bom 

atendimento, nas escolas municipais os aparelhos de ar condicionado não estavam 

disponíveis e, muitas vezes, não havia merenda. A obra do sistema BRT já tinha 

mais de dez anos e ainda não fora concluída, algo que não acontecia em nenhuma 

capital do país, aditou. Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Pela 

liderança do Solidariedade, Igor Andrade solidarizou-se ao vereador Émerson 

Sampaio por este ter sido atacado de forma vil através das redes sociais, julgando 

repugnante tal agressão. Em aparte, manifestou-se o vereador Allan Pombo. Pela 

liderança do PT, Bia Caminha externou sua indignação com a declaração do 

presidente Jair Bolsonaro, feita durante a entrevista ao Jornal Nacional na segunda-

feira anterior, acusando os ribeirinhos de incendiar a Amazônia, quando, na verdade, 

eles são seus defensores, mantendo a floresta em pé. Divulgou depois a visita de 

Lula a Belém, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, supondo que ele 

provavelmente seria recebido na Aldeia Cabana. Assinalou não ser viável uma 

terceira via na eleição presidencial, sendo o pleito decidido entre Bolsonaro e Lula, 

destacando que somente Lula pode devolver aos brasileiros o direito de sonhar com 

um futuro melhor. Pela liderança do PSDB, Mauro Freitas reportou que, no dia 

anterior, o governador Hélder Barbalho estivera fiscalizando a obra de 

macrodrenagem do Tucunduba. Parabenizou o governo estadual pela excelente 

gestão, frisando que realizava empreendimentos em todas as regiões, beneficiando 

inúmeros municípios paraenses. Reputou não haver candidato capaz de impedir a 

reeleição de Hélder Barbalho como governador do estado, lembrando que a última 

convenção do PMDB fora uma das maiores já ocorridas no Pará. Pediu à população 

belenense que desse maior atenção às candidaturas dos vereadores deste parlamento 

na próxima eleição, pois eles tinham uma compreensão melhor dos problemas que 

afligiam a Região Metropolitana de Belém. 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 da matéria constante em pauta nesta parte da sessão e o vereador Mauro 

Freitas pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e do interstício ao 

projeto correspondente. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela 

plenária. Procedeu-se posteriormente à leitura do requerimento do vereador Miguel 

Rodrigues solicitando a realização, em 15/09/2022, às catorze horas, de uma sessão 

especial para homenagear os agraciados com comendas através de decretos 

legislativos cujos projetos eram de sua autoria. Fez o encaminhamento o vereador 

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

unanimidade. Passou-se em seguida à leitura do requerimento do vereador Mauro 

Freitas solicitando a realização de uma sessão especial para homenagear a 

Cooperativa de Transporte Rodoviário do Produtor Rural do Estado do Pará, em 

02/09/2022, às nove horas. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais requerimentos inscritos, a presidente perguntou se 

algum parlamentar gostaria de fazer uma inscrição. Não havendo manifestação neste 

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

minutos, convidando as lideranças partidárias a participar de uma reunião na Sala 

VIP, anexa ao Salão Plenário. Justificaram suas ausências os vereadores Renan 

Normando, Bieco, Zeca Pirão, Augusto Santos, Fernando Carneiro, Lívia Duarte, 

Fábio Souza e Gleisson Silva. 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; Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Moa Moraes e Mauro Freitas, 

pelo PSDB; 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 24 de agosto de 2022.      

  

AUGUSTO SANTOS 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No trigésimo 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 Pablo Farah. 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, assumiu a presidência da Mesa o vereador Roni 

Gás. Pronunciaram-se então os vereadores inscritos. Pablo Farah cientificou que 

apresentaria um projeto, a ser encaminhado à Prefeitura Municipal de Belém – 

PMB, para adoção de conteúdo extracurricular na educação municipal informando 

sobre as formas de energia que podem ser utilizadas em nossa sociedade através de 

uma cartilha, material que trouxe para o plenário. Findo este pronunciamento, 

assumiu a presidência da Mesa o vereador Fernando Carneiro. Roni Gás aludiu ao 
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vendaval que atingiu Belém e Ananindeua, na semana anterior, na área pertencente 

aos conjuntos Jardim Europa e Jardim América, provocando destelhamento de casas 

e muitos prejuízos aos moradores. O fenômeno iniciou em Ananindeua - havendo 

uma resposta rápida da prefeitura daquele município no atendimento às famílias 

afetadas - passando depois a Belém, relatou. Entretanto, tendo comparecido ao local, 

testemunhou que em Belém não houve uma ação adequada do poder público em 

socorro às pessoas atingidas. No dia seguinte, a parte afetada em Ananindeua já 

estava limpa, com entulho e lixo recolhidos, e havia um projeto encaminhado ao 

parlamento municipal daquela cidade para fornecer algum amparo social aos 

atingidos, ajuda que já fora entregue às famílias no dia anterior. Em Belém, porém, 

nada fora feito, chegando a Defesa Civil ao local apenas às onze horas da manhã, 

sem nada definir em auxílio às vítimas, comparou. Parabenizou a gestão municipal 

de Ananindeua pela eficiência em socorrer a população, lamentando não poder fazer 

o mesmo em relação à atuação da PMB. Contou que, como vereador de Belém, 

enfrentou a insatisfação dos moradores com a inação do poder público frente ao 

problema. Expressou que se tornara repetitivo subir à tribuna e clamar por melhorias 

no sistema municipal de saúde, pois fizera isso ao longo de meses e nada mudara. 

Pedira, havia quinze dias, que fosse retomada e concluída a reforma da Escola 

Municipal João Carlos Batista, mas não recebera retorno algum, aditou. Atribuiu 

tais fatos à ineficiência do atual secretariado municipal de Belém. Findo o seu 

pronunciamento, o vereador Roni Gás reassumiu a presidência da Mesa. Fernando 

Carneiro aludiu à matéria publicada no jornal Liberal, no domingo anterior, com o 

título “Conta do paraense sobe mais que a inflação e supera outros clientes da 

Equatorial”. Destacou que, segundo a reportagem, o Pará é o segundo maior 

produtor de energia elétrica do Brasil, mas os paraenses pagam uma das tarifas mais 

caras do país, até 61% maior do que a de outros estados. Salientou que, desde 1999, 

ano em que a Celpa foi privatizada, a inflação acumulada foi de 355%, mas a conta 

de luz no Pará subiu 839%, quase três vezes mais, segundo dados do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese. A Celpa foi 

vendida à Equatorial pelo valor simbólico de um real, pois havia um passivo a ser 

assumido, recordou, mas, em 2021, somente em nosso estado, a concessionária de 

energia obteve um lucro líquido de 3,6 bilhões de reais. Essa alta lucratividade 

ocorre à custa da população paraense e inibe o crescimento de nossa economia 

porque inviabiliza o desenvolvimento de muitos negócios devido ao alto custo da 

energia, ponderou. Por outro lado, continuou, o Pará paga um preço altíssimo, social 

e ambiental, pela instalação das usinas hidrelétricas, mas em municípios como 

Tucuruí, onde foi instalada a usina de mesmo nome, paradoxalmente faltam água e 

energia elétrica. Convidou depois seus pares a participar da sessão especial para 

discutir as mudanças climáticas, a ser realizada em 12 de setembro vindouro e da 

qual fora proponente. Em aparte, manifestou-se o vereador Roni Gás. Findo este 

pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima. Miguel Rodrigues elogiou o trabalho desenvolvido pela Companhia de 

Saneamento do Pará – Cosanpa em alguns bairros de Belém, particularmente no 

Bairro do Barreiro. As dificuldades no fornecimento de água estavam sendo 

superadas, beneficiando a população, afirmou, agradecendo ao deputado federal 

José Priante e ao presidente da Cosanpa o empenho para a resolução dos problemas. 

Reportou depois ter participado de uma reunião no Bairro da Pedreira, no dia 

anterior, juntamente com o vereador Pablo Farah, em apoio à reeleição de José 

Priante. Declarou também seu apoio à reeleição do deputado estadual Igor 

Normando e do governador Hélder Barbalho. Juventude, força de vontade, coragem 

e determinação permitiam a Hélder Barbalho chegar a todas as cidades do Pará, 

visitando em um só dia três ou quatro municípios paraenses, mostrando grande 

vitalidade, comentou. Previu que percentualmente ele seria o candidato a governo 

estadual mais bem votado do Brasil. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se 

o Horário de Liderança. Pablo Farah, sem partido, parabenizou o Grupo de Estudo e 

Pesquisa Eneida de Morais – Gepem, da Universidade Federal do Pará – UFPA, 

pelos vinte e oito anos de existência, completados neste mês de agosto. Sobrelevou 

o trabalho em prol da proteção às mulheres, da identidade de gênero e das demandas 

das mulheres amazônidas desenvolvido pelo Gepem. Informou que o governo do 

Pará encaminhara à Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa um projeto 

de lei proibindo que autores de crimes contra mulheres fossem nomeados para 

ocupar cargos públicos estaduais. Lembrou ter sido aprovado neste parlamento um 

projeto semelhante, de autoria do vereador Émerson Sampaio, já sancionado pelo 

prefeito Edmilson Rodrigues. Desse modo, apontou, o cerco aos agressores fechava-

se cada vez mais, ampliando-se a rede de proteção às mulheres em nossa sociedade. 

Pela liderança do bloco PP – Podemos – Pros, Miguel Rodrigues chamou a atenção 

para o grande volume de trabalho do governador Hélder Barbalho, referindo que 

todos os dias os vereadores de Belém e os deputados estaduais recebiam informes 

sobre onde estaria naquela data o governador, fiscalizando empreendimentos em 

execução, assinando ordens de serviço ou entregando obras à população. Externou 

que, como paraense, sentia-se representado por Hélder Barbalho, tendo a certeza de 

que, em um segundo mandato, com sua disposição e juventude, ele iria muito mais 

longe. Disse confiar que, brevemente, estaria finalizado o novo Hospital e Pronto 

Socorro da Avenida Augusto Montenegro, seria também iniciado e concluído o 

novo Terminal Hidroviário de Icoaraci e terminado o BRT Metropolitano. Frisou 

serem apenas exemplos das centenas de obras do governo do Pará, espalhadas por 

todo o estado e em nossa capital. Desejou depois que Deus abençoasse todos os 

vereadores de Belém candidatos nesta próxima eleição. Findo este pronunciamento, 

assumiu a liderança da Mesa o vereador Pablo Farah. Pela liderança do PSOL, 

Enfermeira Nazaré Lima fez menção ao Dia Nacional da Esclerose Múltipla, 

comemorado em 31 de agosto. Caracterizou a esclerose múltipla como uma doença 

insidiosa, que atingia muitas pessoas em nosso país e precisava ter mais visibilidade, 

exigindo um atendimento especial. Divulgou a realização na CMB, neste dia, de 

uma sessão especial para tratar do tema, proposta pela vereadora Lívia Duarte e pela 

Bancada das Mulheres Amazônidas. Referiu-se depois à derrubada pelo Senado 

Federal, no dia anterior, do chamado rol taxativo, que limitava os tratamentos a 

serem cobertos pelos planos de saúde, sendo aprovado um projeto de lei obrigando 

as empresas de saúde a cobrir procedimentos não listados no rol, beneficiando os 

usuários. Mencionou depois o caso de tortura de dois trabalhadores negros por seus 

patrões, noticiado neste dia, ocorrido em Salvador – BA. As vítimas foram acusadas 

de furtar trinta reais de seus empregadores e tiveram suas mãos queimadas, sofrendo 

também tortura com o uso de palmatória, notificou. Deplorou o ocorrido, declarando 

ocupar este parlamento para lutar contra a tortura, o racismo, a misoginia e toda 

forma de discriminação. Findo o seu pronunciamento, a vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima reassumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do PT, Amaury da 

APPD contou ter estado em Mosqueiro, no sábado anterior, e testemunhado a 

insatisfação da população daquele distrito, sobretudo com a qualidade do transporte 

público. Os usuários reclamavam da falta de fiscalização dos ônibus que faziam o 

transporte de passageiros de São Brás até Mosqueiro, havendo superlotação, 

prejudicando principalmente as crianças, idosos e pessoas com deficiência. Por 

outro lado, o transporte interno na ilha era feito com vans e kombis velhas e 

sucateadas, que muitas vezes rodavam sem porta, colocando em risco a vida das 

pessoas, complementou. Pediu à PMB, através da Superintendência Executiva de 

Mobilidade Urbana de Belém – Semob, que melhorasse o serviço de transporte 

oferecido ao povo de Mosqueiro, dando dignidade à população, e recuperasse as 

ruas da localidade, novamente esburacadas após o intenso trânsito na temporada de 

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

enfatizou a dificuldade de obter respostas das secretarias municipais às demandas e 

questionamentos apresentados relativos a temas como transporte, saneamento e 

educação. Reportou-se depois ao debate entre os presidenciáveis, realizado pela 

Rede Bandeirantes, destacando que Lula não obteve direito de resposta ao ser 

chamado de ex-presidiário por Jair Bolsonaro, uma candidata defendeu imposto 

único e outra anunciou que daria cinco mil reais a cada aluno que concluísse o 

Ensino Médio. Pela liderança da Oposição, Matheus Cavalcante avaliou que o Brasil 

enfrentava dificuldades atualmente, mas muitos avanços haviam sido obtidos. Expôs 

que, se não fosse pela pandemia e por uma guerra internacional, as conquistas 

teriam sido muito maiores. O governo federal, além dessas dificuldades, ainda tinha 

que enfrentar parte do Congresso Nacional, senadores e deputados federais que 

torciam contra o Brasil e queriam um agravamento da situação para conseguir 

vender uma imagem política, argumentou. 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. Foram então 

colocadas em votação e aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias 

42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª e 48ª e da 3ª e 4ª sessões extraordinárias, sendo todas do 

1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Fez-se posteriormente a 

leitura e votação do requerimento do vereador Émerson Sampaio solicitando sete 

dias de licença particular, no período de 13 a 23 de agosto de 2022, sendo este 

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

vereador Fernando Carneiro solicitando a realização de uma sessão especial para 

debater os impactos, vantagens e desvantagens da privatização do serviço de 

abastecimento de água. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Passou-se em seguida à leitura do requerimento da vereadora Lívia 

Duarte solicitando a realização de uma sessão especial para celebrar a cultura no 

município de Belém. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Justificou seu voto a vereadora Lívia Duarte. Não havendo mais 

requerimentos inscritos, a presidente perguntou se algum vereador gostaria de fazer 

uma inscrição. Não havendo manifestação neste sentido, a presidente Enfermeira 

Nazaré Lima encerrou a sessão, às dez horas e onze minutos. Justificaram suas 

ausências os vereadores Bieco, John Wayne, Zeca Pirão, Augusto Santos e Mauro 

Freitas. Estiveram presentes os vereadores: Matheus Cavalcante e Josias Higino, 

pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Miguel Rodrigues, Renan Normando, Roni 

Gás e Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; 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; Allan Pombo, pelo PDT; José Dinelly, pelo PSC; Dona 

Neves, pelo PSD; João Coelho, pelo PTB; Igor Andrade, pelo Solidariedade; Zeca 

do Barreiro, pelo Avante; Pablo Farah, sem partido. Eu, segundo-secretário, lavrei a 

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

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

Filho, dia 30 de agosto de 2022.      

  

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

 

 

 

ATO Nº 0618/2022, 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 WEDSON GABRIEL DOS SANTOS FONSECA 

está exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões 

Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor WEDSON GABRIEL DOS SANTOS FONSECA, 

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. 
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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 0619/2022, 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 AGLE IDALBA PAES PEREIRA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora AGLE IDALBA PAES PEREIRA, 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 0620/2022, 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 ANA DAS MERCES TRINDADE VALENTE está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora ANA DAS MERCES TRINDADE VALENTE, 

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 0621/2022, 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 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, 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 0622/2022, 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 BARBARA JULIANA SOARES PINHEIRO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR à servidora BARBARA JULIANA SOARES PINHEIRO, 

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 

 

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

 

 

 


