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                                                                                                                                                              ATO Nº 290/2022, de 08 de fevereiro de 2022. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO pedido de prorrogação de cessão constante do Oficio n º 

866/2021/GP/GO, datado de 30.12.2021.  

RESOLVE: 

 

PRORROGAR por mais um período de 12 (doze) meses com efeitos a partir de 

01.01.2022, a cessão da servidora ESTER ASSIS CAVALCANTE DIAS (MAT. 0124966-

GNM-REF.A-P) para a Prefeitura de Goiânia/GO, sem ônus para este Poder 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 08 de fevereiro 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 0542/2022, 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 FABIO SOUZA, a partir de 31.03.2022. 

NIVEL 01 

FENANDA GABRIELLE DE OLIVIERA COSTA 

JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA COUTO 

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 0543/2022, 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 FABRÍCIO GAMA, a partir de 31.03.2022 

NÍVEL 01 

KIVIA FERNANDES BRITO DA SILVA MIRANDA 

RAYDMAR GASPAR DA COSTA 

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 QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No vigésimo terceiro 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. Pablo 

Farah alertou o poder público municipal para a desestruturação dos Centros de 

Referência de Assistência Social – Cras em nossa cidade, apesar de estar previsto no 

Plano Plurianual 2022-2025 a construção de mais quatro unidades para atender ao 

aumento da vulnerabilidade social em nossa cidade. Considerou ruim o atendimento 

atualmente prestado à população nos Cras de Belém, pedindo ao presidente da 

Fundação Papa João XXIII – Funpapa, Alfredo Costa, e ao prefeito Edmilson 

Rodrigues a adoção de medidas para melhorá-lo de modo que as pessoas fossem 

tratadas com zelo e respeito. Muitos buscavam os Cras para fazer o cadastro e assim 

poder receber o Auxílio Brasil, mas não conseguiam fazê-lo, apesar de esperarem 

muito tempo sob o sol em frente às unidades, registrou. Não havendo mais vereadores 

inscritos, o presidente perguntou se algum dos vereadores presentes gostaria de fazer 

uso da palavra. Não havendo manifestação nesse sentido, o presidente encerrou o 

Horário do Expediente, iniciando-se então o Horário de Liderança. Pablo Farah, sem 

partido, sugeriu a formação de uma comissão de vereadores para visitar cada Cras do 

município de Belém visando reduzir as dificuldades enfrentadas por quem neles 

buscava atendimento. As pessoas iam repetidamente ao Cras, por vários dias, muitas 

vezes a pé por não disporem de dinheiro para pagar a passagem de ônibus, mas não 

conseguiam ser atendidas, relatou. Anunciou que visitaria o presidente da Funpapa 

para tratar do assunto, explicando que um pequeno número de fichas era 

disponibilizado para atendimento em cada unidade, apenas dez em alguns casos. Se 

havia poucos servidores para dar conta da demanda nos Cras, deveria haver 

remanejamento de funcionários de outros órgãos para suprir essa falta de pessoal, 

aventou, frisando que milhares de famílias não estavam recebendo benefícios sociais 

como o Auxílio Brasil porque não conseguiam cadastrar-se nos Cras. A melhoria na 

infraestrutura dos prédios onde funcionavam os centros precisa ser prevista no 

orçamento municipal do ano seguinte, indicou. A Prefeitura Municipal de Belém - 

PMB, na atual gestão, deveria tornar-se uma referência em relação ao atendimento 

prestado à população pelos Cras, tratando as pessoas dignamente e eliminando as 

gigantescas filas que ora se formavam em frente às unidades, assinalou. Findo este 

pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o vereador Fernando Carneiro. Pela 

liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Josias Higino agradeceu à PMB a 

revitalização da Praça Benedito Monteiro, no Bairro do Guamá, entregue à população 

no sábado anterior, com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues. Reportou ter 

parabenizado na ocasião o vereador Allan Pombo, que destinara recursos àquela obra 

através de uma emenda. Parabenizou depois o jornal Diário do Pará por completar 40 

anos de circulação em nosso estado, no dia anterior, informando ter protocolado um 

requerimento solicitando a realização de uma sessão especial em alusão ao fato. 

Findo o seu pronunciamento, o vereador Josias Higino reassumiu a presidência da 

Mesa. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro mencionou a entrevista concedida, 

no dia anterior, por Jair Bolsonaro à TV Globo, durante o Jornal Nacional, 

questionando o motivo de o tema central da fome, que atinge 33 milhões de pessoas 

no país, não ter sido nela abordado. Observou que Jair Bolsonaro aumentou em 75% 

o repasse de recursos federais àquela empresa de comunicação de janeiro a julho 

deste ano, renovando o contrato do governo com a TV Globo ao invés de cancelá-lo 

como dissera que faria. Citou depois temas abordados na entrevista: o fato de o 

Centrão compor a base do governo no Congresso Nacional, apesar do discurso 

contrário a esse grupo parlamentar adotado por Bolsonaro na campanha eleitoral 

anterior; a atitude do presidente da República em relação à pandemia - criticando as 

medidas de isolamento social, o uso de máscaras e menosprezando a gravidade da 

doença - e a atuação inepta do Ministério da Saúde no enfrentamento à covid 19, 

como ficou patente na crise por falta de oxigênio para os pacientes entubados em 

Manaus. Além disso, ressaltou, Bolsonaro mentiu em rede nacional ao negar o 

aumento exponencial dos incêndios e do desmatamento na Amazônia durante sua 

gestão. Pela liderança do PSB, Fábio Souza concordou haver muitos problemas nos 

Cras, ressaltando que isso vinha de gestões municipais anteriores. Lamentou o estado 

de degradação da unidade de Águas Lindas, que servia atualmente de moradia a 

pessoas em situação de rua e usuários de drogas. A PMB deve dar especial atenção a 

essa pauta, advertiu, pois as pessoas procuram o Cras para cadastrar-se nos 

programas de transferência de renda e conseguir acolhimento. Os serviços oferecidos 

pelos centros são importantíssimos para a população carente de nossa cidade e a 

PMB, através da Funpapa, precisa recuperá-los e fortalecê-los, aconselhou. Pela 

liderança do Solidariedade, Igor Andrade parabenizou o jornal Diário do Pará pelos 

seus 40 anos de existência, ressaltando sua importância enquanto veículo de 

comunicação em nosso estado. Fez menção depois à matéria do jornal, publicada 

neste dia, intitulada “Veículos estacionam em locais proibidos”. Lamentou a falta de 

educação dos motoristas em nossa cidade, enumerando várias irregularidades e 

transgressões cometidas todos os dias no trânsito de Belém. Comentou que alguns 

condutores não querem encontrar agentes de trânsito e temem os radares colocados 

nas vias públicas porque não querem ser punidos pelas infrações que cometem. 

Propôs a realização de campanhas educativas quanto à legislação do trânsito e de 

conscientização da importância do uso de capacetes e de cintos de segurança. 

Admitiu haver outras mazelas no trânsito de nossa cidade, como o surgimento de 

buracos nas ruas devido às intensas chuvas que sempre atingem nossa capital. 

Destacou, porém, que a Secretaria Municipal de Saneamento - Sesan realizava um 

trabalho intenso para recuperação da malha viária de Belém. Encerrado o Horário de 

Liderança, foi feita a chamada nominal dos vereadores presentes para a verificação de 

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

regimentalmente para a realização de nova verificação. Findo este prazo, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Amaury da APPD. Fez-se posteriormente a nova 

verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do 

Dia. Procedeu-se então à leitura do requerimento do vereador Mauro Freitas 

solicitando a realização de uma sessão especial para homenagear o Sindiclubes do 

Estado do Pará. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Passou-se em seguida à leitura do requerimento do vereador Josias Higino solicitando 

a realização de uma sessão especial em homenagem aos 40 anos do jornal Diário do 

Pará. Fez o encaminhamento o vereador Josias Higino. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Fez-se depois a leitura do requerimento 

da vereadora Lívia Duarte solicitando a realização de uma sessão especial com o 

tema “Mães trabalhadoras sem direitos”, em dia e horário a combinar. Posto em 

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

vereadora Lívia Duarte. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento da 

vereadora Blenda Quaresma solicitando a realização de uma sessão especial em 

homenagem aos 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará. Posto em 

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

requerimentos inscritos, o presidente perguntou se algum vereador gostaria de 

apresentar um requerimento para apreciação e votação pela plenária. Como nenhum 

requerimento foi apresentado, o presidente Amaury da APPD encerrou a sessão, às 

dez horas e oito minutos. Estava licenciado o vereador Émerson Sampaio. 

Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, Altair Brandão, Zeca Pirão, João 

Coelho e Gleisson Silva. Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, Matheus 

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

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

Podemos – Pros; Blenda Quaresma, Neném Albuquerque e John Wayne, pelo MDB; 

Goleiro Vinícius, pelo Republicanos; Fernando Carneiro, Lívia Duarte e Enfermeira 

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

PSDB; Amaury da APPD e Bia Caminha, pelo PT; Allan Pombo, pelo PDT; José 

Dinelly, pelo PSC; Dona Neves, pelo PSD; Lulu das Comunidades, pelo PTC; Igor 

Andrade, pelo Solidariedade; Zeca do Barreiro, pelo Avante; Pablo Farah, sem 

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

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

Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 23 de agosto de 2022.      

  

AUGUSTO SANTOS 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

  

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA. 

 

No trigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e 

dois, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém - CMB sob a 

presidência do vereador Roni Gás. 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, não houve oradores. Encerrado o Horário 

do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do PT, Bia Caminha 

noticiou a chegada de Lula a Belém no dia seguinte, anunciando que ele participaria 

de um grande ato no Espaço Náutico Marine Club, situado na Avenida Bernardo 

Sayão, no Bairro do Guamá. O evento contaria com as presenças do prefeito 

Edmilson Rodrigues e do governador Hélder Barbalho, notificou. Divulgou também 

sua candidatura a deputada estadual, expressando que a juventude brasileira tem um 

papel crucial nestas eleições, pois deve resgatar o direito de sonhar com um mundo 

melhor, construindo um futuro diferente na vida familiar e na vida coletiva. A luta 

pela educação pública, pela universidade pública, a trouxera a este parlamento e a 

fazia continuar atuando, apesar da violência política que sofria, afirmou. Reconheceu 

não ser fácil para as mulheres, principalmente para as mulheres negras, exercer um 

mandato, mas isso não a interromperia, asseverou. Pela liderança do bloco DEM – 

Patriota – Cidadania, Josias Higino ponderou que, em um país democrático, a 

educação deve prevalecer, desejando boas vindas a Lula a nossa cidade. O principal 

problema das eleições atualmente, opinou, não são as fake news, mas a 

desinformação propagada sobretudo pela Rede Globo em seus noticiários. Lula era 

mostrado como isento de qualquer mácula, honesto, mas a imprensa internacional 

avaliava que em seu governo ocorrera o maior rombo devido à corrupção em toda a 

história, declarou. Em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, previu, 

todos os candidatos se uniriam contra Jair Bolsonaro, atribuindo isso ao fato de o 

atual governo não prover mais recursos aos partidos através de empresas públicas 
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como a Petrobrás. Falando posteriormente pela liderança da Oposição, Josias Higino 

julgou haver muitos políticos desesperados por não conseguir benesses na atual 

gestão federal. Reconheceu ser possível haver corrupção no atual governo, 

afirmando, porém, que certamente ela seria investigada, ao contrário do que ocorria 

anteriormente. Em relação a isso, explicitou, não mencionaria casos específicos 

porque seria vítima de ativismo judiciário e poderia ser preso ou perder o mandato. 

Alertou depois para o acúmulo de lixo nas ruas de nossa capital, reportando ter 

encontrado, no dia anterior, vários locais com grande volume de dejetos em vias 

importantes de Belém. Inicialmente a Prefeitura Municipal de Belém – PMB, por 

meio da Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan, conseguira realizar um 

trabalho eficiente de limpeza da cidade, procurando também conscientizar as pessoas 

sobre a importância do descarte correto dos resíduos, recordou. Entretanto, o 

problema estava retornando, advertiu, pedindo à secretária municipal de Saneamento, 

Ivanise Gasparim, que retomasse a política de educação da população para evitar o 

descarte do lixo em locais inadequados. Pela liderança do PSOL, Lívia Duarte 

desejou sorte e força à vereadora Enfermeira Nazaré Lima em sua campanha à 

deputada federal, chamando atenção para a violência política ainda existente contra as 

mulheres. Fez menção depois à reportagem recentemente publicada pelo UOL, 

resultado de sete meses de investigação, mostrando que a família Bolsonaro adquirira 

51 imóveis ao custo de muitos milhões de reais, pagos em dinheiro vivo. Considerou 

o caso um indício gravíssimo de corrupção. Expressou depois que para a esquerda ser 

um ex-presidiário devido a uma prisão política é motivo de orgulho e vários grandes 

líderes da humanidade foram presos e mais tarde inocentados. Recordou que a 

Organização das Nações Unidas – ONU e o Supremo Tribunal Federal – STF 

reconheceram que Lula tivera seus direitos violados, sendo vítima de um julgamento 

parcial, não sendo válidas as condenações que recebeu. Externou ter convicção de 

que Bolsonaro seria futuramente condenado por todos os crimes que cometeu contra 

a humanidade, contra a saúde pública e contra a vida das mulheres. Findo este 

pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima. Pela liderança do PSB, Fábio Souza pediu ao secretário Deivison Costa Alves, 

titular da Secretaria Municipal de Urbanismo – Seurb, a regularização da iluminação 

da Avenida Visconde de Souza Franco, que estava parcialmente no escuro devido ao 

roubo de cabos de energia ali ocorrido algum tempo atrás. Avaliou depois que Belém 

parecia atualmente um lixeiro a céu aberto, atribuindo isso à falta de educação das 

pessoas. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Josias Higino e Matheus 

Cavalcante. Pablo Farah, sem partido, tratou também dos furtos de cabos elétricos 

que estavam acontecendo em Belém, prejudicando grandemente a população. Contou 

ter apresentado um projeto de lei visando reduzir essas ocorrências cujo trâmite nesta 

Casa fora barrado por duplicidade. Esclareceu que o projeto previa a criação de um 

mecanismo permitindo ao cidadão denunciar o crime de roubo de cabos de forma 

mais ágil e estabelecia a fiscalização dos ferros-velhos para identificar os 

receptadores de material furtado, punindo-se os infratores. Encerrado o Horário de 

Liderança, foi feita a chamada nominal dos vereadores presentes para a verificação de 

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

regimentalmente para a realização de nova verificação. Findo este prazo, foi feita 

novamente a chamada nominal dos vereadores presentes. Havendo quórum, iniciou-

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

vereador Miguel Rodrigues solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria 

publicada no jornal Diário do Pará Online – DOL, em 26/08/2022, intitulada “Projeto 

de lei impedirá nomeações de condenados por violência doméstica”. Posto em 

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

vereador Miguel Rodrigues. Procedeu-se depois à leitura do requerimento da 

vereadora Lívia Duarte solicitando a realização de uma sessão especial com o tema 

“Mães, avós e parturientes de Belém, como maternar”, em dia e horário a combinar. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificaram seus 

votos a vereadora Lívia Duarte e o vereador Miguel Rodrigues. Passou-se em seguida 

à leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a inserção nos 

Anais da Casa de uma carta de agradecimento da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, datada de 08/08/2022, ao pianista, 

compositor e arranjador Robenare Marques por sua participação no Dia Internacional 

do Jazz. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro e Miguel Rodrigues. Não 

havendo mais requerimentos inscritos, a presidente Enfermeira Nazaré Lima encerrou 

a sessão, às dez horas e onze minutos. Justificaram suas ausências os vereadores 

Bieco, Zeca Pirão, Augusto Santos, Moa Moraes, Altair Brandão e João Coelho. 

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

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

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

Pros; John Wayne, pelo MDB; Goleiro Vinícius, pelo Republicanos; Fernando 

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

PSB; Amaury da APPD e Bia Caminha, pelo PT; 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 31 de agosto de 2022.      

 

AUGUSTO SANTOS 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

ATA DA SESSÃO PREPARATÓRIA PARA A ELEIÇÃO DA MESA 

DIRETORA PARA O BIÊNIO 2023/2024. 

 

 Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

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

vereador Zeca Pirão. Este solicitou à primeira-secretária, vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima, que fizesse a chamada nominal dos parlamentares presentes para a 

verificação de quórum. Havendo quórum, deu-se prosseguimento à sessão. O 

presidente convidou então para compor a Mesa os vereadores: 1º vice-presidente, 

Cléoson Silva – Bieco; 2º vice-presidente, vereador Augusto Santos; 1ª secretária, 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima; 2º secretário, vereador Amaury Souza; 3º 

secretário, vereador Gleisson Oliveira; 4º secretário, vereador Renan Normando. Em 

seguida, obedecendo à Lei Orgânica do Município de Belém e suas alterações e ao 

Regimento Interno deste Poder Legislativo, Resolução nº 15, de 16 de dezembro de 

1992, e suas alterações, pelo bem da cidade de Belém, do estado do Pará e do Brasil, 

o presidente declarou aberta a sessão preparatória para a eleição da Mesa Diretora 

para o biênio 2023/2024. O presidente comunicou aos vereadores que a sessão seria 

suspensa por quinze minutos para que os parlamentares fossem informados por 

escrito sobre a única chapa existente, conforme estabelece o Regimento Interno. O 

vereador Allan Pombo pediu então Questão de Ordem solicitando que a sessão não 

fosse suspensa, uma vez que a chapa existente era consensual entre os 

parlamentares. Posta em votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. O 

presidente fez, em seguida, a leitura da composição da chapa existente, denominada 

“Seguir em Frente”, formada pelos seguintes vereadores: John Wayne (presidente), 

Igor Andrade (1º vice-presidente), Enfermeira Nazaré Lima (2ª vice-presidente), 

Allan Pombo (1º secretário), Émerson Sampaio (2º secretário), Bia Caminha (3ª 

secretária), Fábio Souza (4º secretário). Posteriormente, o presidente solicitou à 

primeira-secretária que fizesse a chamada dos vereadores para a votação nominal. 

Finda a votação, a chapa “Seguir em Frente” foi eleita por unanimidade, com trinta 

e dois votos favoráveis. O presidente Zeca Pirão declarou então eleita, na forma da 

lei, a chapa “Seguir em Frente”, deixando em aberto a palavra aos vereadores que 

desejassem se manifestar. Subiu então à tribuna o vereador Bieco e expressou estar 

muito feliz com a eleição da nova Mesa Diretora. Referiu exercer o terceiro 

mandato como parlamentar desta Casa, tendo sido 3º secretário em seu primeiro 

mandato e 1º vice-presidente em seu segundo mandato. Desejou sorte à nova Mesa 

Diretora, confiando que seus membros seriam bem assistidos pela Diretoria 

Legislativa deste parlamento e pelos demais funcionários da CMB. Alertou para a 

proximidade das eleições municipais, desejando a seus pares que pudessem retornar 

a este parlamento. Parabenizou os vereadores Zeca Pirão e Lívia Duarte pelo 

sucesso que obtiveram no último pleito, elegendo-se deputados estaduais. 

Parabenizou o presidente Zeca Pirão pela boa atuação na presidência da CMB, 

pedindo a Deus que abençoasse seu mandato na Alepa. Parabenizou também o 

vereador John Wayne pela eleição à presidência da CMB, externando a certeza de 

que ele terá um excelente desempenho e se tornará um dos melhores presidentes que 

esta Casa já teve. Mauro Freitas parabenizou o vereador Zeca Pirão, avaliando ser 

ele um grande parlamentar nesta Casa e que há muito tempo já deveria ter sido 

eleito deputado estadual. Exprimiu estar muito orgulhoso com a eleição de Zeca 

Pirão ao parlamento estadual, dizendo que ele levará um pedaço da CMB consigo, 

não tendo dúvidas de que Belém e o Pará estarão muito bem representados com sua 

presença na Alepa. Parabenizou também o vereador John Wayne por sua eleição à 

presidência desta Casa, recordando ter ocupado anteriormente por dois mandatos 

esse cargo. Colocou-se à disposição para contribuir com a nova Mesa Diretora, 

sabendo que John Wayne adquiriu bastante experiência, pois fez parte da 

composição da Mesa Diretora em gestões anteriores, chegando à presidência da 

CMB em um bom momento, podendo tornar-se o melhor presidente que esta Casa já 

teve. Lulu das Comunidades confessou que sentirá a falta de Zeca Pirão neste 

parlamento, pois se trata de uma pessoa amiga, que tem o carinho de seus pares, e 

todos torcem para que faça um bom mandato na Alepa. Expôs depois que John 

Wayne já era um presidente sem mandato, pois com sua habilidade e inteligência 

ajudara os dois últimos presidentes desta Casa. Colocou-se à disposição da nova 

Mesa Diretora para ajudá-la na condução deste parlamento, parabenizando John 

Wayne pela eleição à presidência da CMB. Miguel Rodrigues afirmou que Zeca 

Pirão vive realmente a política, atuando por amor, testemunhando tê-lo visto várias 

vezes emocionar-se durante as sessões parlamentares. Parabenizou-o pelo trabalho 

que desenvolve, desejando-lhe boa sorte na Alepa. Parabenizou a nova Mesa 

Diretora pela eleição e os membros da Mesa Diretora atual pelo bom desempenho. 

Expressou a certeza de que a CMB será muito bem conduzida por John Wayne, 

como fora anteriormente por Zeca Pirão. Reportou estar em seu terceiro mandato 

como vereador desta Casa, tendo integrado por três vezes a Mesa Diretora, e sabe 

tratar-se de uma grande responsabilidade. Émerson Sampaio parabenizou Zeca Pirão 

e Lívia Duarte pelo sucesso na eleição ao parlamento estadual e todos os vereadores 

que tiveram a coragem de participar do último pleito. Disse sentir-se honrado por 

compor a Mesa Diretora eleita, informando ter sido 3º secretário na legislatura 

anterior. Parabenizou a Mesa Diretora atual pelo belo trabalho desenvolvido, 

tornando a gestão de Zeca Pirão à frente deste parlamento um sucesso. Elogiou o 

vereador John Wayne por sua capacidade de agregar, permitindo uma chapa de 

consenso para a eleição da nova Mesa Diretora. Fabrício Gama parabenizou Zeca 

Pirão e Lívia Duarte pela eleição ao cargo de deputado estadual, desejando que 

façam excelentes mandatos em prol do povo do Pará. Parabenizou os membros da 

atual Mesa Diretora pelo bom trabalho desempenhado. Destacou que John Wayne é 

um vereador atuante e contribui grandemente para a boa atuação deste parlamento. 

Mauro Freitas, em sua gestão, tornou esta Casa mais plural e tal caminho foi 

pavimentado durante a presidência de Zeca Pirão, comentou. Previu que John 

Wayne dará continuidade a essa linha, lutando pelos vereadores da CMB como 

fizeram seus antecessores, e hipotecou apoio irrestrito à futura gestão. Allan Pombo 

agradeceu a todos os vereadores pela confiança demonstrada ao elegerem por 

unanimidade a chapa “Seguir em Frente”, na qual era 1º secretário. A nova gestão 

da CMB será benéfica à nossa cidade, atestou, pois mostra a união desta Casa à 

Prefeitura Municipal de Belém - PMB e ao governo estadual, constituindo uma 

unidade em prol de projetos e ações visando o bem de Belém. Saudou o vereador 

John Wayne por sua eleição à presidência da Casa, parabenizando Zeca Pirão e 

Lívia Duarte porque fariam parte da futura composição da Alepa. Lembrou depois 

faltarem duas semanas para o segundo turno da eleição presidencial, advertindo ser 

necessário eleger Lula presidente do Brasil. Findo este pronunciamento, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Bieco. Josias Higino disse ter, em seu segundo 

mandato nesta Casa, recebido a ajuda do presidente Zeca Pirão, o que não ocorreu 

em sua primeira experiência como parlamentar da CMB. Declarou que Zeca Pirão, 

em sua atuação política, coloca o amor e não o dinheiro à frente de tudo, merecendo 
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ter sido eleito deputado estadual. Fez elogios depois ao vereador John Wayne, 

afirmando que ele trata bem todos os vereadores. Agradeceu a Deus pela eleição de 

Zeca Pirão ao parlamento estadual, desejando-lhe sucesso em sua nova missão na 

Alepa. Zeca Pirão recordou ter conversado, no ano anterior, com o governador 

Hélder Barbalho e pedido a ele que lhe desse a liberdade de escolher o vereador que 

o substituiria como presidente da CMB. Na ocasião, Hélder brincara perguntando 

como sabia que seria eleito deputado estadual e assim sairia da Casa. Respondera 

então que Deus sabia, relatou. Agradeceu a Deus por tudo ter dado certo, pois 

conseguira eleger-se ao parlamento estadual. Agradeceu aos membros da Mesa 

Diretora o carinho, a firmeza, a honestidade, a sinceridade e o respeito com que 

sempre o trataram, dando-lhe tranquilidade para fazer a gestão da CMB. Presidir 

esta Casa não é uma tarefa fácil, ressaltou, pois aqui convivem mil pessoas com 

diferentes formas de pensar. Ao deixar a presidência da Casa, rezava para que o 

próximo presidente fosse melhor. Considerou que John Wayne reúne todas as 

qualidades para ser um presidente bem melhor do que fora, pois sabe como a CMB 

funciona e conhece os problemas, tendo atuado por quatro anos ao lado de Mauro 

Freitas e por dois anos ao seu lado. Para ser um presidente melhor, aconselhou John 

Wayne a ser melhor do que ele fora junto aos demais vereadores e ser bem melhor 

para com os funcionários da Casa, pois são estes que dão sustentação ao parlamento. 

Findo o seu pronunciamento, o vereador Zeca Pirão reassumiu a presidência da 

Mesa. John Wayne agradeceu a Deus e à sua família, em especial à sua esposa, e à 

sua equipe de trabalho pelos bons resultados obtidos. Desejou depois sucesso e 

felicidade a Zeca Pirão em seu mandato na Alepa. Agradeceu também ao seu 

partido, o MDB, ao governador do estado, Hélder Barbalho, ao prefeito Edmilson 

Rodrigues e a todos os vereadores que o apoiaram e acreditaram em seu trabalho. 

Como presidente da CMB, declarou que daria continuidade ao trabalho em parceria 

com o governo estadual e com a PMB, sempre primando pelo diálogo e pela 

democracia, ouvindo seus pares, independentemente de seus posicionamentos 

políticos. Após dez anos de vereança, garantiu, tenho experiência para fazer uma 

boa gestão da Casa, atuando para dar tranquilidade aos belenenses, aos servidores 

públicos municipais e aos funcionários da CMB. Atualmente, apontou, as mulheres 

ainda são minoria neste parlamento, mas se busca o equilíbrio, como demonstra a 

composição da nova Mesa Diretora, com duas vereadoras – Bia Caminha e 

Enfermeira Nazaré Lima. Agradeceu a seus pares a eleição unânime, dizendo que 

precisaria muito da ajuda de todos em sua gestão. Em seguida, o presidente Zeca 

Pirão encerrou a sessão, às quinze horas e quarenta e oito minutos, convidando 

todos a participar da sessão de posse da Mesa Diretora recém-eleita, no dia primeiro 

de janeiro vindouro, às quinze horas. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata, 

que será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão 

Plenário Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, dia 13 de outubro 

de 2022.             

 

ZECA PIRÃO 

Presidente   

   ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

          1ª Secretária 

              AMAURY DA APPD 

     2º Secretário 

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

 

 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA. 

 

No décimo terceiro dia do mês de setembro 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, assumindo então 

a presidência da Mesa o vereador Augusto Santos, que abriu a sessão. Iniciado o 

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Josias Higino 

reportou-se às deficiências no serviço prestado à população nas unidades municipais 

de saúde de Belém, apontando que somente no HPSM Humberto Maradei Pereira 

(HPSM do Guamá) havia atendimento em casos de trauma. Relatou ter conversado 

com o vice-líder do Governo nesta Casa, vereador Igor Andrade, para tentar resolver 

o problema, uma vez que não conseguia audiência com o secretário municipal de 

Saúde, Maurício Cezar Soares Bezerra. Contou ter recebido, na sexta-feira anterior, 

a ligação telefônica de uma senhora de 86 anos cujo filho, de 58 anos, estava 

internado havia cinco dias na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Icoaraci e 

precisava fazer uma ultrassonografia. Entretanto, não podia fazer o exame na UPA 

de Icoaraci, deveria realizá-lo no HPSM do Guamá, mas não havia ambulância 

disponível para transportá-lo, o que poderia ocorrer somente na segunda-feira 

seguinte. Infelizmente, lamentou, o paciente faleceu logo depois. Esclareceu expor 

este caso visando sensibilizar o secretário Maurício Bezerra quanto à necessidade de 

realizar o mínimo para salvar vidas, buscando soluções para as dificuldades 

enfrentadas nas unidades de saúde de nosso município. Roni Gás cedeu apartes aos 

vereadores Miguel Rodrigues e Zeca do Barreiro. Encerrado o Horário do 

Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pablo Farah, sem partido, aludiu ao 

naufrágio da lancha que fazia o transporte irregular de passageiros entre a Ilha do 

Marajó e Belém, ocorrido na quinta-feira anterior, às proximidades da Ilha de 

Cotijuba. Tais tragédias são recorrentes, alertou, chamando a atenção para a 

precariedade e falta de segurança do serviço prestado, mesmo em relação às 

empresas legalizadas, e para a falta de fiscalização da atividade. As pessoas que 

precisam deslocar-se entre a Ilha do Marajó e Belém submetem-se a condições 

indignas, pagam caro pela passagem e muitas vezes são levadas a recorrer ao 

transporte clandestino, afirmou. A tragédia atual provocou vinte e duas mortes, mas 

não se sabia o número de desaparecidos devido à falta de controle da quantidade de 

passageiros embarcados, assinalou, cobrando melhor atuação da Agência de 

Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará – Arcon. Defendeu a 

reestruturação do setor de transporte fluvial de passageiros, com maior fiscalização, 

e a suspensão das empresas que atualmente fazem o serviço. Pela liderança do PT, 

Bia Caminha fez notar não estar sendo respeitado na CMB o direito à licença 

maternidade para as servidoras da Casa e para as vereadoras. Trata-se de um direito 

das mulheres em todo o país, ressaltou, e sua regulamentação na CMB deveria ser 

logo encaminhada, colocada em pauta e aprovada neste parlamento. Pela liderança 

do PSB, Fábio Souza retomou o tema da insegurança e fragilidade do transporte 

fluvial de passageiros em nossa região. Salientou que tragédias resultantes de 

naufrágios aconteciam ao longo dos anos no Pará, ceifando muitas vidas. 

Questionou a atuação das autoridades responsáveis pela fiscalização, comentando 

que os proprietários das embarcações geralmente exerciam a atividade havia muito 

tempo e não se preocupavam em melhorar a qualidade do transporte e dar maior 

segurança aos usuários. Procedimentos simples, como o registro de passageiros, não 

eram adotados, indicou. As câmaras municipais das cidades ribeirinhas deveriam 

ficar atentas e fazer por conta própria a fiscalização, sugeriu. Além dos naufrágios, 

aditou, continuavam a ocorrer escalpelamentos de mulheres pelo eixo dos motores 

das embarcações, apesar de todas as campanhas realizadas para erradicar o 

problema no Pará. Finalizando seu pronunciamento, Fábio Souza solicitou a 

realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas do 

naufrágio. Em aparte, manifestou-se o vereador Zeca do Barreiro. Pela liderança do 

PSOL, Fernando Carneiro solidarizou-se às famílias das vítimas do naufrágio da 

lancha Lourdes II, que se configurava como o segundo pior acidente fluvial em 

nossa região nesta década. Em 17 de maio deste ano, a Câmara Municipal de 

Salvaterra, município do Marajó, realizou uma sessão especial em que cobrou do 

governador Hélder Barbalho a fiscalização do transporte de passageiros por barcos 

no Pará, informou. Havia três anos, continuou, fora assinado um Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC pelas empresas Banav, Henvil e Arapari 

Navegação com a Justiça para o estabelecimento de novas regras de segurança e de 

novas linhas entre a Ilha do Marajó e Belém, mas até o momento nada fora feito. Os 

dois órgãos responsáveis pela fiscalização são a Marinha do Brasil e a Arcon, 

apontou, mas não cumpriram com sua obrigação, pois a lancha naufragada deveria 

ter sido retirada de circulação anteriormente. Não apenas o comandante, mas 

também o proprietário da embarcação deve ser responsabilizado, pois tentou burlar 

a fiscalização mudando o nome da lancha, sustentou. Todas as pessoas que vão ao 

Marajó sabem de onde partem os barcos irregulares, indicou, indagando se a Arcon 

e a Marinha não teriam essa informação. Comunicou ter protocolado requerimento 

solicitando que esta Casa manifestasse voto de solidariedade às famílias das vítimas 

da tragédia, exigisse da Arcon a retirada de circulação das embarcações irregulares 

que faziam o transporte de passageiros em nossa região e a ação da Polícia Civil 

para prender os responsáveis. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, 

Matheus Cavalcante considerou o naufrágio da lancha Lourdes II um crime, pois 

várias vezes a embarcação fora autuada, mas continuava a navegar levando quase o 

dobro do número permitido de passageiros e tal padrão era recorrente em todo o 

estado do Pará. Os proprietários e o comandante do barco agiram de forma dolosa, 

declarou, salientando não haver coletes salva-vidas nem listagem dos passageiros, 

que o motor estava sem revisão e o casco apresentava sinais de desgaste. Pediu 

punição exemplar aos responsáveis pelo desastre. Ressaltou depois que o Círio de 

Nazaré é uma festividade católica, apesar de congregar adeptos de outras religiões e 

vários segmentos de nossa sociedade, discordando de afirmação em contrário feita 

recentemente pelo prefeito Edmilson Rodrigues. 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 

49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 56ª e 57ª, sendo todas do 2º Período da 2ª Sessão 

Legislativa da 19ª Legislatura. Fez-se posteriormente um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma às vítimas do naufrágio da lancha Lourdes II, atendendo à 

solicitação do vereador Fábio Souza. Em seguida, o presidente Augusto Santos 

suspendeu a sessão por cinco minutos. Reiniciada a sessão, foi feita a leitura da 

matéria constante em pauta na Primeira Parte da Ordem do Dia e o vereador 

Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e do 

interstício ao projeto correspondente. Posta em votação, esta solicitação foi 

aprovada pela plenária. Passou-se depois à leitura do requerimento da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima solicitando a realização de uma sessão especial para tratar 

da política de regulamentação da comercialização de açaí no município de Belém. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou seu 

voto a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Posteriormente, o presidente da sessão 

fez a leitura do ofício do presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, convocando os 

demais parlamentares a reunir-se em sessões extraordinárias, em regime de tantas 

sessões quantas fossem necessárias, a partir do dia 14/09/2022, a partir das doze 

horas, no Salão Plenário Lameira Bittencourt, para discutir e votar o projeto de lei, 

de autoria do Executivo Municipal, autorizando este a contratar operação de crédito 

junto ao Banco do Brasil, com garantia da União. A seguir, foi feita a leitura do 

requerimento de autoria do vereador Miguel Rodrigues solicitando a realização de 

uma sessão especial a fim de tratar do transporte fluvial no município de Belém. Fez 

o encaminhamento o vereador Miguel Rodrigues. 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 discutir 

sobre feiras e mercados de Belém, em data e horário a combinar. Posto em votação, 

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

requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando que esta Casa manifestasse 

Moção de Solidariedade aos familiares e às vítimas do naufrágio da lancha Dona 

Lourdes II, pedindo também à Arcon e à Polícia Civil apuração e fiscalização 

rigorosas do naufrágio, bem como o atendimento às reivindicações da população da 

região do Marajó para evitar a repetição de eventos como esse. Após ter sido 

iniciada a votação, alguns vereadores solicitaram refazer seus votos por não terem 

compreendido anteriormente o teor do requerimento. Em seguida, o presidente 

suspendeu a sessão por cinco minutos. Retomada a sessão, fez-se novamente a 

leitura do requerimento. Posto em votação, este foi aprovado por unanimidade, com 

dezenove votos favoráveis. Posteriormente, o vereador Miguel Rodrigues pediu 

Questão de Ordem solicitando a retirada do requerimento de sua autoria aprovado 
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anteriormente, pedido acatado pela Mesa. A seguir, o presidente Augusto Santos 

encerrou a sessão, às dez horas e cinquenta minutos. Justificaram suas ausências os 

vereadores Bieco, John Wayne, Zeca Pirão, Gleisson Silva e Allan Pombo. 

Estiveram presentes os vereadores: Fabrício Gama, 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; 

Blenda Quaresma, pelo MDB; Augusto Santos, 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; Altair Brandão, pelo PC do B; 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 13 de setembro de 2022.      

 

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

Presidente   

   AMAURY DA APPD 

    1º Secretário 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

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

 

  

 

ATA DA SEXAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, 

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

vereador Augusto Santos. Não estando disponível o painel eletrônico, fez-se a 

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

sessão, suspendendo-a posteriormente para a realização de uma reunião com os 

vereadores na Sala VIP, anexa ao Salão Plenário. Retomada a sessão, fez-se 

novamente a chamada nominal dos vereadores presentes. Iniciado o Horário do 

Expediente pronunciaram-se os vereadores inscritos. Lívia Duarte informou ter sido 

realizada a primeira sessão especial nesta Casa para tratar do clima, com proposição 

do vereador Fernando Carneiro, em parceria com os vereadores Amaury da APPD, 

Bia Caminha e também de seu mandato e com a importante participação do coletivo 

Rede Jandyras. Chamou a atenção para a necessidade de discutir os efeitos das 

mudanças climáticas em nossa cidade, suas consequências para nossa população. 

Fez depois um apelo a seus pares para que, na semana seguinte, fosse colocado em 

pauta e aprovado o projeto de lei que cria a licença maternidade no âmbito da CMB, 

de autoria da vereadora Blenda Quaresma, externando tratar-se de um direito das 

mulheres estabelecido pela Constituição Federal. Cientificou haver um projeto de lei 

de sua autoria criando a indicação Licença Maternidade no painel eletrônico do 

Salão Plenário deste parlamento em lugar de Ausente, quando fosse este o caso, 

durante as sessões legislativas. Em aparte, manifestaram-se as vereadoras Blenda 

Quaresma e Pastora Salete. Matheus Cavalcante aludiu às dificuldades enfrentadas 

pela população do Distrito de Icoaraci devido à falta de água, situação que 

perdurava havia muito tempo. Recordou depois terem sido aprovados nesta Casa, 

antes do recesso parlamentar em julho, três projetos da Prefeitura Municipal de 

Belém – PMB autorizando o Executivo Municipal a contrair empréstimos que 

totalizavam quase meio bilhão de reais. Na ocasião, prosseguiu, apresentou quatro 

emendas, que foram rejeitadas, e votou favoravelmente aos projetos, pois acreditava 

que aprovação deles permitiria ao prefeito Edmilson Rodrigues trabalhar e efetivar 

muitas promessas e compromissos de campanha. Entretanto, avaliou, o nível de vida 

da população de Belém regrediu muito desde então. A passagem de ônibus ficou 

mais cara, mas a qualidade do serviço piorou e o edital para a licitação do sistema de 

transporte público por ônibus em Belém foi suspenso pela PMB na semana anterior, 

reportou. Aditou haver problemas também no sistema municipal de ensino e no 

atendimento nas unidades municipais de saúde, faltando nelas medicamentos 

básicos como analgésicos. Em relação ao saneamento, nenhuma obra importante foi 

realizada pela gestão municipal nesse período, afirmou. Adiantou que votaria 

contrariamente ao projeto de lei, enviado recentemente pela PMB a este parlamento, 

autorizando o Executivo Municipal a tomar novo empréstimo junto ao Banco do 

Brasil. Enfermeira Nazaré Lima reconheceu haver um baixo índice de saneamento 

básico em Belém, com muitas ruas sem esgotamento e asfalto. Mencionou o canal 

existente no Bairro da Sacramenta, na área conhecida como Malvinas, dizendo que, 

no início da atual gestão municipal, ele fora limpo e drenado, mas desde então não 

recebera mais nenhum cuidado e as intensas chuvas recentes fizeram-no transbordar. 

Ao lado do canal, continuou, há uma creche, cuja construção fora iniciada na gestão 

municipal anterior, mas estava paralisada e aguardava-se sua continuidade. Relatou 

ter ido à Secretaria Municipal de Educação - Semec tratar do assunto, sendo então 

informada de que a retomada da obra estava no cronograma daquela secretaria, 

entretanto, nada ainda fora feito. Pediu à Semec para reiniciar a obra, alertando que 

construções inacabadas submetidas às intempéries poderiam, com o tempo, 

desmoronar. Referiu-se depois à prisão do comandante da lancha Lourdes II, cujo 

naufrágio provocou a morte de mais de vinte passageiros. Louvou depois a atitude 

das pessoas que ajudaram a salvar vidas, recolhendo os náufragos, colocando seus 

barcos à disposição. Destacou a necessidade de prestar assistência psicológica às 

famílias atingidas pela tragédia, moradores da Ilha de Cotijuba. Expressou 

posteriormente seu repúdio e indignação por mais um feminicídio em nosso país, 

desta vez ocorrido em São Paulo, crime cometido por um colecionador de armas, 

que matou a ex-esposa e um filho de apenas dois anos. Comentou haver pesquisas 

mostrando que as vítimas das pessoas portadoras de armas são, em sua maioria, 

mulheres. Estas vivem em estado de vulnerabilidade, de insegurança, atestou, 

aludindo à recente agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães por um deputado 

estadual em São Paulo. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Pela liderança do bloco DEM – Patriota – Cidadania, Matheus 

Cavalcante relevou a urgência de avançar e concluir as obras do BRT, que se 

arrastavam havia muitos anos. Lembrou sempre ter defendido a adoção do 

transporte hidroviário para desafogar o trânsito de Belém, ligando os bairros mais 

distantes, os distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro ao centro da cidade através 

de linhas de barco. Infelizmente, até agora essa alternativa foi ignorada pela gestão 

municipal, lamentou. Registrou que, por outro lado, o edital para a licitação do 

sistema de transporte público por ônibus fora suspenso pela PMB sem justificativa, 

na semana anterior, após ter sido publicado por pressão do Ministério Público 

Estadual do Pará – MPPA. Falando posteriormente pela liderança da Oposição, 

Matheus Cavalcante fez menção à celeridade na tramitação nesta Casa do projeto de 

lei da PMB autorizando o Executivo Municipal a contrair empréstimo junto ao 

Banco do Brasil. Confessou duvidar que esse novo empréstimo, no valor de 200 

milhões de reais, viesse a contribuir para o desenvolvimento da cidade, alegando 

que a gestão municipal tivera anteriormente dinheiro em caixa, mas não realizara 

obra alguma. Comunicou ter feito emendas ao projeto da PMB, reiterando que 

votaria contrariamente à sua aprovação. Findo este pronunciamento, o vereador 

Miguel Rodrigues pediu Questão de Ordem solicitando a realização de um minuto 

de silêncio em homenagem póstuma a Guilherme Henrique Menegon Marques, 

assassinado na Avenida Visconde de Souza Franco, na noite da segunda-feira 

anterior. Esclareceu que a vítima era diretor administrativo da Escolinha da Mônica, 

no Bairro da Sacramenta. O presidente respondeu que o pedido seria atendido no 

momento oportuno. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro reportou-se à 

pesquisa feita pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar 

e Nutricional sobre insegurança alimentar no Brasil. Em 2020, havia 19 milhões de 

pessoas passando fome no país, mas atualmente esse número subiu para 33 milhões 

de pessoas, notificou. Os piores indicadores, entretanto, estão na Região Norte, onde 

71,6% das pessoas sofrem de algum tipo de insegurança alimentar, sendo esta 

classificada em moderada, média e grave. O Pará ocupa a quarta pior posição, 

dentre os estados brasileiros, no quesito insegurança alimentar grave, com 30% da 

população vivendo nessa condição, complementou. Ademais, a renda média do 

paraense em 2020, segundo o IBGE, era de 928 reais, caindo para 828 reais em 

2021, completou, julgando esses números muito graves. Manifestou a esperança de 

que a nova pesquisa do IBGE mostrasse alguma melhora nos indicadores sociais no 

Pará. Assinalou ser essencial atentar para os dados estatísticos e elaborar políticas 

públicas efetivas para enfrentar e mudar essa realidade cruel, atribuindo a atual 

situação a décadas de exploração das riquezas de nosso estado, sem a justa 

contrapartida em benefício de nossa população. Não havendo mais lideranças 

inscritas, o presidente encerrou o Horário de Liderança. Foi feita depois 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 um minuto de silêncio 

em homenagem póstuma ao senhor Guilherme Henrique Menegon Marques, 

atendendo à solicitação do vereador Miguel Rodrigues. Findo este ato, o vereador 

Igor Andrade pediu Questão de Ordem solicitando o encerramento da Primeira Parte 

da Ordem do Dia e da sessão ordinária para que se pudesse iniciar imediatamente a 

sessão extraordinária e entrasse em discussão o projeto de autoria do Executivo 

Municipal, constante no Processo nº 1656/2022. Posta em votação, esta solicitação 

foi aprovada pela plenária. Em seguida, o presidente Augusto Santos encerrou a 

sessão, às onze horas e quarenta e dois minutos. Justificaram suas ausências os 

vereadores Zeca Pirão, Gleisson Silva e Altair Brandão. Estiveram presentes os 

vereadores: Fabrício Gama, Matheus Cavalcante, Pastora Salete e Josias Higino, 

pelo bloco DEM – Patriota – Cidadania; Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, 

Bieco e Túlio Neves, pelo bloco PP – Podemos – Pros; Blenda Quaresma e John 

Wayne, pelo MDB; Augusto Santos, 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 14 de setembro de 2022.      

  

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

Presidente   

   AMAURY DA APPD 

    1º Secretário 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

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

 

 

 

ATA DA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo quarto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 

onze horas e catorze minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém - CMB, 

sob a presidência do vereador Augusto Santos. Inicialmente foi feita a chamada 

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

Entrou então em discussão única o parecer conjunto da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação de Leis e da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de 

lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com 

o Banco do Brasil S.A, com garantia da União, e dá outras providências”, constante 

no Processo nº 1656/2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém – PMB. Em 

seguida, o vereador Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem solicitando votação 

em bloco e nominal dos artigos do projeto que não tivessem emendas. Posta em 

votação, esta solicitação foi aprovada pela plenária. Na discussão, não houve 

oradores. Foi feita posteriormente a leitura do projeto. Fizeram encaminhamentos os 

vereadores Miguel Rodrigues e Matheus Cavalcante. Posteriormente, o presidente 

deu as boas-vindas ao deputado federal Vavá Martins, visitando a Casa e presente 

em plenário. A seguir, os artigos do projeto foram colocados em votação, em bloco 
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e de forma nominal, sendo aprovados por maioria, com vinte e seis votos favoráveis 

e um voto contrário, sem abstenções. O presidente declarou então aprovado o 

projeto de lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de 

crédito com o Banco do Brasil S.A, com garantia da União, e dá outras 

providências”, constante no Processo nº 1656/2022. Em seguida, o presidente 

Augusto Santos encerrou a sessão, às onze horas e trinta e sete minutos. Justificaram 

suas ausências os vereadores Zeca Pirão, Gleisson Silva e Altair Brandão.  

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

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

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

Pros; John Wayne, pelo MDB; Goleiro Vinícius, Juá Belém e Augusto Santos, 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 14 de setembro de 2022.      

 

 

ENFERMEIRA NAZARÉ LIMA  

Presidente   

   AMAURY DA APPD 

    1º Secretário 

              RENAN NORMANDO 

     2º Secretário 

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

 

  

 

 

ATO Nº 0406/2022, de 01 de março de 2022 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados, para exercerem, 

cargos em comissão “Secretario Legislativo”, do Gabinete do Vereador DAMIÃO 

VINICIUS SILVA RIBEIRO (GOLEIRO VINICIUS), a partir de 01.03.2022. 

 

NÍVEL 01 

ELIEZER DO CARMO DE SOUSA 

RITA BARBERY DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

THAIS DA SILVA CRUZ PAIVA 

 

NÍVEL 04 

JOSÉ CARLOS GONÇALVES JUNIOR 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2022 

. 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

ATO Nº 0544/2022, de 31 de março de 2022 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas 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 FERNANDO 

CARNEIRO, a partir de 31.03.2022. 

 

NÍVEL 01 

MATHEUS LORHAN ROCHA DE BRITO CRUZ 

 

NÍVEL 06 

HUGO LEONARDO PADUA MERCES 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 0545/2022, de 31 de março de 2022 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas 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 DAMIÃO 

VINICIUS SILVA RIBEIRO (GOLEIRO VINICIUS), a partir de 31.03.2022. 

NÍVEL 01 

GLAUBER MAFRA DE OLIVIERA 

 

NÍVEL 02 

RITA BARBERY DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

 

NÍVEL 04 

JOSÉ CARLOS GONÇALVES JUNIOR  

ROSILETE DA SILVA RAMOS 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 0547/2022, de 31 de março de 2022 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas 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 31.03.2022. 

NÍVEL 01 

EMERSON ORLANDO DO NASCIMENTO ESTEVES 

JOSÉ NAZARENO TEIXEIRA BOTELHO 

THALITA THAINARA BESSA BEZERRA 

THIFANY LORENA VILHENA MORAES 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 0548/2022, de 31 de março de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas 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 MAURO 

FREITAS, a partir de 31.03.2022. 

NÍVEL 01 

ANTONIO CARLOS PANTOJA DA CRUZ 

MOISES DOS ANJOS SILVA 

ROMULO MAIORANA PRANTERA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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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ATO Nº 0549/2022, de 31 de março de 2022 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas 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 WASHINGTON 

COSTA DE ALBUQUERQUE (NENEM ALBUQUERQUE), a partir de 

31.03.2022. 

 

NÍVEL 01 

EVERSON COSTA LOBATO 

JEAN LUCAS TEIXEIRA BREMGARTNER 

MARINES FERREIRA DA SILVA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 0550/2022, de 31 de março de 2022 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas 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 PABLO FARAH, a 

partir de 31.03.2022. 

 

NÍVEL 01 

EDIVALDO SIQUEIRADE OLIVIERA 

EUFROSINA PEREIRA GOMES 

ISIS CILENE TEIXEIRA LEAL 

MAX PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 

NIVEA MARINA TEIXEIRA LEAL 

THIAGO GOMES MAGALHÃES 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 0406/2022, de 01 de março de 2022 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados, para exercerem, 

cargos em comissão “Secretario Legislativo”, do Gabinete do Vereador DAMIÃO 

VINICIUS SILVA RIBEIRO (GOLEIRO VINICIUS), a partir de 01.03.2022. 

 

NÍVEL 01 

JOSÉ CARLOS GONÇALVES JUNIOR 

ROSILETE MAFRA DE OLIVEIRA 

 

NÍVEL 02 

ELIEZER DO CARMO DE SOUSA 

 

NÍVEL 05 

YAN RIPARDO PEREIRA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2022 

. 

JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

(ZECA PIRÃO)  

Presidente 

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA 

1ª Secretária 

         AMAURY DE SOUSA FILHO 

     2º Secretário 

 

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

 

 

 

ATO Nº 0587/2022, de 01 de abril de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados, para exercerem, 

cargos em comissão “Secretario Legislativo”, do Gabinete do Vereador MATHEUS 

CAVALCANTE, a partir de 01.04.2022. 

 

NÍVEL 01 

CECILIA EUNICE MIRANDA PINHEIRO 

MARIA IRAIDES GOMES LIMA 

MICHELI DA CONCEIÇÃO NEGRÃO DE CARVALHO 

NATHALIA STHEFANY SILVA DA COSTA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 0589/2022, de 01 de abril de 2022 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados, para exercerem, 

cargos em comissão “Secretario Legislativo”, do Gabinete do Vereador 

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE (NENEM ALBUQUERQUE), a 

partir de 01.04.2022. 

 

NÍVEL 01 

ABNER LOPES 

SONIA MARIA PEREIRA 

THIFANY LORENA VILHENA MORAES 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 0590/2022, de 01 de abril de 2022 

 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

 

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, os servidores a seguir relacionados, para exercerem, 

cargos em comissão “Secretario Legislativo”, do Gabinete do Vereador PABLO 

FARAH, a partir de 01.04.2022. 
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NÍVEL 01 

 

ANDREA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTIAGO 

BEATRIZ DE ALMEIDA 

CATARINA BAHIA DOS REIS 

FRANCIANE DO SOCORRO DOS SANTOS LOPES 

NICOLLY SANTALICES DAVID DE SOUZA PINTO 

PAULO HENRIQUE PARRILHA 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 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 0603/2022, 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 LIGIA MARIA DE SOUZA está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

I –REVOGAR a partir de 31.03.2022, o Ato nº 158/2021, de 04.01.2021, que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho de 50% (cinquenta por 

cento) à servidora LIGIA MARIA DE SOUZA, ocupante de cargo em comissão 

“Secretário Legislativo”. 

 

II - ATRIBUIR à servidora LIGIA MARIA DE SOUZA, 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 0604/2022, 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 ODINEA MARIA BARATA MOTTA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

I –REVOGAR a partir de 31.03.2022, o Ato nº 156/2021, de 04.01.2021, que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho de 50% (cinquenta por 

cento) à servidora ODINEA MARIA BARATA MOTTA, ocupante de cargo em 

comissão “Secretário Legislativo”. 

 

II - ATRIBUIR à servidora ODINEA MARIA BARATA MOTTA, 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 0605/2022, 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 RAIMUNDA VIEIRA BARATA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

I –REVOGAR a partir de 31.03.2022, o Ato nº 161/2021, de 04.01.2021, que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho de 50% (cinquenta por 

cento) à servidora RAIMUNDA VIEIRA BARATA, ocupante de cargo em 

comissão “Secretário Legislativo”. 

 

II - ATRIBUIR à servidora RAIMUNDA VIEIRA BARATA, 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 0630/2022, de 04 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 RAIMUNDO KLEITON SOUZA DE PAULA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

RESOLVE: 

 

ATRIBUIR ao servidor RAIMUNDO KLEITON SOUZA DE PAULA, 

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 04 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 

 

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

 

 

 


