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                                                                                                                                                              PORTARIA Nº 0225/2020, de 15 de abril de 2020. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

FACULTAR o expediente da Secretaria da Câmara Municipal de Belém, bem como 

suspender os trabalhos legislativos no dia 20.04 (segunda-feira) do corrente ano. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 15 de abril de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

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

  

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              RESOLUÇÃO Nº 008/2020, de 18 de março de 2020. 

 

Concede Licença Saúde ao Senhor Vereador Henrique Soares, e dá outras 

providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução: 

 

        Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Henrique Soares, de acordo com o 

dispositivo no art. 51, inciso I, alínea “a” e art. 65 “caput” da Lei Orgânica do Município de 

Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 – Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação da Mesa Diretora na Sessão 

Ordinária do dia 18.03.2020, na forma do art. 146, alínea “a” § 1º da Resolução nº 15, de 

16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 044, de 04.05.2004, 05 (cinco) dias de licença saúde, no 

período de 09 a 13/03 do corrente ano, conforme Processo nº 365/2020. 

 

         Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 09.03.2020. 

           CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 18 de março de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. EMERSON SAMPAIO 

 2º Secretário, em exercício 

 

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

----- 

 

                                                                                                                                                              RESOLUÇÃO Nº 009/2020, de 18 de março de 2020. 

 

Concede Licença Saúde ao Senhor Vereador Gleisson Oliveira, e dá outras 

providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução: 

 

        Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Gleisson Oliveira, de acordo com o 

dispositivo no art. 51, inciso I, alínea “a” e art. 65 “caput” da Lei Orgânica do Município de 

Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 – Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação da Mesa Diretora na Sessão 

Ordinária do dia 18.03.2020, na forma do art. 146, alínea “a” § da Resolução nº 15, de 

16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 044, de 04.05.2004,  15 (quinze) dias de Licença saúde, 

no período de 10 a 24/03 do corrente ano, conforme Processo nº 372/2020. 

 

         Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 10.03.2020. 

         CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 18 de março de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 ------------------------------------- 
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ATA DA  DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Mauro Freitas. Este solicitou 

aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças no painel eletrônico. 

Iniciado o Horário do Expediente, assumiu a palavra o vereador Igor Andrade e 

parabenizou o governador Hélder Barbalho por ter assinado, no dia anterior, o decreto para 

a construção do primeiro Hospital da Mulher no estado do Pará no prédio onde funcionava 

o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - Iasep, que seria cedido à 

Secretaria de Saúde do Estado do Pará – Sespa. Este hospital disporá de 120 leitos, 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, e seriam nele realizadas cirurgias oncológicas, 

cirurgias mamárias, exames de ultrassom, ressonância magnética, tomografia e 

atendimento em urologia, sendo voltado principalmente para a mastologia, detalhou. 

Recordou que, em janeiro de 2019, o prefeito Zenaldo Coutinho entregara a Casa de Saúde 

da Mulher e comentou que esta unidade de saúde juntar-se-ia ao futuro Hospital da Mulher 

na prestação de um atendimento específico e necessário à população feminina de nossa 

capital. Avaliou haver uma grande carência em nosso estado de um atendimento específico 

à mulher, mas esta e outras ações futuras de iniciativa da Prefeitura Municipal de Belém – 

PMB, do governo do estado e do governo federal ofereceriam serviços de melhor 

qualidade à população feminina. Findo seu pronunciamento, o vereador Igor Andrade 

assumiu a presidência da Mesa e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Este reportou-

se à difícil situação criada pelas chuvas intensas em nossa capital. Disse estar acostumado 

com as chuvas em nossa região, mas nunca, em seus quarenta e oito anos de vida, ficara 

tão preocupado ao olhar para o céu. Antigamente, comparou, até chovia o dia inteiro, mas 

era chuvisco e agora são chuvas constantes e fortes. O prefeito Zenaldo Coutinho 

comentara recentemente em entrevista a um jornal televisivo local que chovera em dois 

dias o volume esperado para vinte dias, repercutiu. A cidade estava em alerta, segundo a 

Defesa Civil, porque até o sábado seguinte a maré seria alta e ainda havia previsão de 

fortes chuvas, comentou. Contou ter ficado gripado e buscado atendimento médico, no dia 

anterior, não conseguindo comparecer a Casa, faltando também a uma importante reunião 

de seu grupo político. Restou-lhe então somente ligar para o diretor geral da CMB, 

preocupado com o telhado do prédio sede deste parlamento. Apesar de sempre ter sido 

bem cuidado pelas gestões anteriores, ressaltou, este telhado sempre foram motivo de 

preocupação. Defendeu a adoção de medidas mais drásticas para combater os 

alagamentos, embora não visse para isso solução imediata, pois eles estavam ocorrendo 

por toda a cidade. Destacou ter sido assinada a ordem de serviço para a obra na Avenida 

João Paulo II, em uma grande reunião com a presença de vários vereadores desta 

legislatura, e que os trabalhos naquela via seriam iniciados na semana seguinte. 

Solidarizou-se, em nome da Câmara Municipal de Belém, a toda população atingida pelas 

inundações em nosso município. Saudou os policiais militares e os bombeiros militares 

pelo serviço prestado ao povo durante o caos provocado pelos alagamentos, lembrando os 

bombeiros mortos tentando salvar pessoas em Osasco – SP. Em vários lugares do mundo 

joga-se lixo na rua, afirmou, não apenas em Belém, mas aqui se deve tomar mais cuidado 

porque sempre chove e há um grande aumento na quantidade de chuvas nos últimos anos. 

Salientou que a ocupação desordenada de margens de canais em muitas cidades, em 

decorrência da pobreza e carência de moradias em áreas adequadas, expõe as pessoas ao 

risco dos alagamentos. Em aparte, manifestou-se o vereador Sargento Silvano e pediu o 

registro da presença nesta sessão de dois dos seis policiais militares que salvaram uma 

família durante o alagamento no Bairro do Bengui. Após este pronunciamento o vereador 

Sargento Silvano solicitou que se fizesse um minuto de silêncio em homenagem póstuma 

ao senhor Joaquim Rodrigues Porto, pai do deputado federal Joaquim Passarinho (PSD - 

PA), falecido na madrugada deste dia. Reassumiu posteriormente a presidência da Mesa o 

vereador Mauro Freitas. Em seguida, usou da palavra o vereador Amaury da APPD e 

também se solidarizou com a população atingida pelas inundações em nossa capital. A este 

respeito, reconheceu serem muito intensas as chuvas que atingem a região, mas não 

eximiu o poder público de sua responsabilidade neste infortúnio. Sobrelevou ser 

necessário ter um olhar crítico a respeito da atuação das autoridades, sem atribuir somente 

à chuva o mal causado pelos alagamentos. Parabenizou os organizadores da Marcha 

Contra o Trabalho Infantil, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, 

considerando que o evento foi um sucesso, conseguindo unir vários segmentos da 

sociedade, a direita, a esquerda e o centro em sua realização. Avaliou depois como muito 

importante a manifestação, realizada no domingo anterior, em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher, expressando o sentimento não apenas feminino, mas também dos 

homens que participaram, entre os quais muitos vereadores desta Casa. Disse ser essencial 

estarem juntos na luta pelo fim da violência contra a mulher, pela mudança de mentalidade 

de parte da sociedade. Empenhou sua solidariedade ao movimento das mulheres, que foi 

às ruas e clamou por justiça. Tratou depois do Cursinho Popular de Mosqueiro, onde 

atuam professores que, em suas horas de folga, lecionam gratuitamente atendendo a jovens 

que não tem condição de vir a Belém e pagar um cursinho pré-vestibular. Reportou que 

esses professores davam aulas nos fins de semana usando o espaço das escolas públicas 

estaduais, mas foram denunciados à Secretaria de Estado de Educação – Seduc, acusados 

de gastar água e energia do estado, e tiveram que alugar um espaço para continuar a ajudar 

os estudantes carentes. Enquanto em Belém o prefeito instalou um cursinho pré-vestibular 

e o governador tenta ampliar o serviço no estado, a Ilha de Mosqueiro continua em tudo 

abandonada, inclusive no que concerne ao transporte público, comparou. Esta situação, 

prosseguiu, deve ter a atenção de todos os vereadores deste parlamento, principalmente 

daqueles que ali têm suas bases eleitorais. Contestou a alegação do sindicato patronal das 

empresas de transporte coletivo de que a gratuidade era a responsável pela falência deste 

serviço em Mosqueiro, pois nunca na história de nosso país uma empresa faliu por garantir 

o direito de ir e vir da pessoa com deficiência e do idoso. Se isso ocorre, argumentou, é 

devido à má gestão e falta de planejamento. Em aparte, manifestou-se o vereador Pablo 

Farah. Fabrício Gama solidarizou-se com os moradores atingidos pelos alagamentos nos 

vários bairros de Belém. Disse que a oposição nesta Casa critica o prefeito Zenaldo 

Coutinho como se ele fosse São Pedro e tivesse o controle das chuvas, acusando-o também 

de não limpar os canais, de não fazer a dragagem. Atestou, porém, que somente quem não 

anda pela cidade seria capaz de afirmar isso porque o trabalho é feito continuamente. 

Afirmou ter quarenta e seis anos de idade e sempre visto Belém alagar durante as chuvas. 

Acusou o ex-prefeito Edmílson Rodrigues de ser um dos grandes culpados pelos 

alagamentos por ter assoreado canais e tapado braços de rio, fazendo apenas uma capa de 

asfaltamento em bairros da cidade como a Terra Firme, visando somente a própria 

reeleição, sem se preocupar com os malefícios que a falta de drenagem causaria no futuro. 

Entretanto, criticou, os vereadores da oposição não falam sobre isso quando sobem à 

tribuna. Em aparte, manifestou-se a vereadora Simone Kahwage. Findo o período 

estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário do Expediente, iniciando-se o 

Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB – PHS, Joaquim Campos parabenizou 

o policial militar, soldado Tiago, que, estando de folga, salvou um banhista do afogamento 

na Praia do Caripi, no município de Barcarena. Os problemas que atingem nossa capital 

arrastam-se há séculos, comentou, não sendo possível ao gestor eliminar os alagamentos 

das baixadas no espaço de um ou dois mandatos, até devido ao nível mais baixo da maior 

parte de nossa área urbana em relação ao mar. Soma-se a isso, continuou, a roubalheira 

implantada em quase todas as gestões do executivo municipal, exceção feita ao intendente 

Antônio Lemos e ao ex-prefeito Almir Gabriel. Relembrou o desaparecimento das 

máquinas destinadas à macrodrenagem da bacia do Una, entregues pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, na gestão do ex-prefeito Duciomar 

Costa. O descaso e o abandono vêm de forma colorida e pintada na época das eleições, 

concebeu, passado este período o problema deixa de existir para o poder público, mas não 

para a população que continua sofrendo e continuará sofrendo com os alagamentos. 

Abordou depois o caso do aterro sanitário e a destinação dos resíduos sólidos de Belém, 

Marituba e Ananindeua: não se chegara ainda a uma solução e a população de Marituba 

sofria com a poluição e o mau cheiro. O aterro sanitário deveria cumprir com suas 

finalidades, mas aqui fora mal feito, atestou, dando pena de ver um estado tão rico como o 

nosso ser tão dilapidado. Disse a seguir ter sido recentemente surpreendido pela 

declaração do deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e pré-

candidato à presidência da República, de que não adotaria a velha política. Julgou-o 

desonesto como seu pai, César Maia, exortando-o a ter vergonha, advertindo que não 

conseguiria enganar ninguém. Pela bancada do Republicanos, Simone Kahwage exaltou a 

importância do programa Abrace o Marajó que visa dar acesso aos direitos humanos às 

populações ribeirinhas melhorando o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH dos 

municípios da região, sendo desenvolvido pelo governo federal através do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Citou que a ministra Damares Alves, titular 

da pasta, explicara alguns pontos: se a mulher permanece com o agressor por depender 

dele financeiramente, então deve se dar a ela um emprego ou condições de se tornar uma 

empreendedora; se as crianças são trocadas por comida ou óleo diesel, combustível dos 

barcos, deve-se atacar o crime, conscientizar as famílias e trazer empresas que promovam 

geração de renda para os grupos familiares. Em relação à área da saúde, continuou, o 

programa traria consultas médicas, exames e medicamentos às populações. Buscar-se-ia 

conhecer a realidade dos ribeirinhos, articulando ações entre diferentes órgãos federais no 

combate à exploração sexual, à violência contra crianças e adolescentes,à miséria e ao 

desemprego que atingem a região. Em relação a este último ponto, levantou que apenas 5 

mil dos cerca de 530 mil habitantes trabalham com carteira assinada. Para mudar essa 

situação seriam trazidas empresas, fábricas, gerando emprego e renda às famílias. Antes de 

ser parlamentar, atuando em trabalho social, testemunhou que, devido à miséria, muitas 

vezes são as próprias mães que permitem a exploração sexual de suas filhas em troca de 

óleo diesel ou comida. Parabenizou o governo federal e em particular a ministra Damares 

Alves pela iniciativa, avaliando que Damares representa realmente as mulheres, as 

crianças e as famílias do Brasil. Pela liderança do PSB, Igor Andrade retomou o tema das 

inundações em nossa cidade, expressando que ao olhar para o céu e ver nuvens escuras, 

sabe que logo virá uma chuva de críticas sobre suas costas. Como vereador, historiou, já 

apresentara vários projetos, fizera muitos pronunciamentos, estivera junto com o prefeito 

em várias ocasiões, com o governador anterior e com o atual, mas quando havia um 

constrangimento, um transtorno, os parlamentares municipais eram cobrados 

incisivamente como se fossem chefes do Executivo e tivessem o poder de dar solução. 

Não têm tal poder, esclareceu, não possuem uma varinha de condão para resolver os 

problemas. Relativizou a responsabilidade dos gestores públicos pelas enchentes e 

alagamentos que atingiram e atingem a cidade, estabelecendo haver muitos fatores que 

contribuem para os transtornos vivenciados nos últimos dias. Entre estes, destacou a pouca 

educação de parte da população para a qual falta a noção de que os resíduos sólidos devem 

ser descartados nos locais e horários apropriados. Desse modo, sofás, camas, geladeiras e 

outros objetos eram atirados no meio dos canais e havia lugares em que a PMB fazia a 

limpeza pela manhã, mas à tarde já estavam novamente cheios de entulho. Relatou que, no 

ano anterior, acompanhara uma equipe da Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan na 

desobstrução de um bueiro na Avenida Cipriano Santos e o hidro jato ficara preso, mas ao 

soltar-se trouxera junto um capacete. Alguém se desfizera deste objeto na rua, ele fora 

arrastado pela chuva e terminara no bueiro, contribuindo para a obstrução do fluxo de 

água. Entretanto, alentou, observava atualmente nas pessoas uma atitude diferente, uma 

maior preocupação com o descarte irregular de lixo. Externou a esperança de que a 

calamidade dos alagamentos ulteriormente vivida levasse a população a tomar consciência 

de sua responsabilidade na prevenção desses transtornos. As gestões municipais, estaduais 

e federais devem ser instadas a fazer seu papel, mas o povo também deve colaborar para 
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evitar as inundações, apontou. Em mutirão com moradores, relatou, conseguiram acabar 

com o descarte irregular de lixo em um ponto no início da Avenida Cipriano Santos. 

Pessoas de outras áreas da cidade vinham ali atirar lixo doméstico em todos os dias da 

semana. Fizeram então um jardim, conversaram com os habitantes da área e uma equipe 

da Sesan também fez um trabalho educativo junto à população sobre a importância do 

descarte regular dos resíduos. Pelo bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade, Fabrício 

Gama explicou que estavam sendo discutidas novas modalidades de transporte para 

Mosqueiro, incluindo o transporte fluvial. O transporte alternativo passaria a aceitar as 

carteirinhas de meia passagem, assim como as gratuidades para idosos e portadores de 

necessidades especiais. Seria também assinada a nova ordem de serviço para a 

recuperação do mercado da ilha, anunciou. Apregoou que o maior projeto de incentivo aos 

produtores rurais de Mosqueiro fora criado na atual gestão municipal, com a entrega de 

mais de cinco mil patos para criação, entrega de alevinos e construção de tanques para 

piscicultura, além de frangos caipiras e mudas de laranjeira. Assegurou que muita coisa 

fora feita pela ilha e seus habitantes, reconhecendo que havia ainda muita coisa por fazer, 

como a recuperação de algumas ruas. Fora feita a licitação para a reforma da ponte de 

Mosqueiro e estava começando a reforma da Escola Municipal Ana Barreau Meninea, 

onde todas as salas seriam equipadas com ar condicionado e seria recuperada a quadra 

poliesportiva. Informou que quando Zenaldo Coutinho assumiu a Prefeitura não havia 

ônibus realizando o transporte escolar na ilha e atualmente há 32 coletivos prestando esse 

serviço. Em relação aos alagamentos em Belém, noticiou, a PMB realizou um trabalho de 

prevenção nos pontos mais vulneráveis, mas de apenas um dos canais dragados na hora da 

enchente foram retiradas sete carcaças de geladeira. É necessário ter consciência, 

enfatizou, de que a população obstrui os canais e realizar uma política em que todos 

estejam envolvidos. Além disso, aditou, a cidade situa-se abaixo do nível do mar, nesta 

época do ano registram-se as marés mais altas e neste período, caracterizado por fortes 

chuvas, elas foram incomumente intensas. Por tudo isso, ponderou, não é justo, é leviano 

apenas responsabilizar o prefeito pelas inundações. Prestou solidariedade às famílias 

percorrendo as áreas atingidas pelas enchentes, inteirou, e deu graças a Deus por não haver 

vítimas fatais. Findo seu pronunciamento, justificou que se ausentaria do restante da 

sessão para participar de um evento externo. Pela liderança do bloco DC – Avante – 

Podemos, Dr. Elenílson expressou estar cada vez mais estarrecido e assustado com as 

publicações de um partido político, divulgadas nas redes sociais, em defesa da transexual 

Suzy de Oliveira, que matou uma criança de nove anos. Os familiares da assassina 

relataram que, além desse crime, ela já vitimara outras crianças. Descreveu que Suzy 

abusou sexualmente do menino, depois o estrangulou e ocultou o cadáver. Classificou 

Suzy de Oliveira como psicopata, predadora sexual, portadora de um transtorno de 

personalidade doentio caracterizado por caçar a presa, preparar, planejar, violentar, agredir 

e executar a vítima. Julgou impressionante que um partido político a defendesse e tentasse 

normalizar suas atitudes. Opinou que devemos perdoar, como cristãos, porque Jesus Cristo 

perdoou, mas não se pode romantizar a situação, colocando a transexual como uma 

coitadinha, uma vítima da sociedade. A mãe da criança passou mal quando viu a 

reportagem, comentou, porque ninguém jamais fora até sua casa dar-lhe um abraço. As 

maiores dores sofrem os pais ao enterrarem um filho e essa mãe, imaginou, deve sofrer 

todas as noites ao sentir a ausência de seu filho. Mas depois, recriminou, uma rede de 

televisão exibiu uma matéria expondo de forma romântica que a assassina estava sofrendo 

na cadeia. Em verdade, asseverou, ela está apenas pagando pelo crime que cometeu, foi 

abandonada pela própria família por ter perpetrado um crime hediondo.Findo o período 

estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. O presidente Mauro 

Freitas pediu aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças no 

painel eletrônico. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia.Fez-se 

então um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Joaquim Rodrigues Porto, 

pai do deputado federal Joaquim Passarinho (PSD - PA), falecido na madrugada deste dia, 

atendendo à solicitação do vereador Sargento Silvano. Em seguida, retomou-se a votação 

do requerimento do vereador Igor Andrade solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada no jornal O Liberal, edição do dia 09/03/2020, intitulada “Prefeito inicia 

drenagem na Avenida João Paulo II nesta segunda-feira”. Fez o encaminhamento o 

vereador Mauro Freitas (assumindo a presidência da Mesa o vereador José Dinelly). 

Posteriormente o vereador Fernando Carneiro solicitou votação nominal. Reassumiu 

depois a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Posto em votação nominal, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade, com vinte e um votos favoráveis. 

Justificaram seus votos os vereadores Sargento Silvano, Toré Lima e Igor Andrade. 

Passou-se a seguir à leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a 

realização de uma sessão especial para debater os alagamentos em Belém. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro, Mauro Freitas (que solicitou votação 

nominal durante sua intervenção, assumindo a presidência da Mesa o vereador John 

Wayne), Wilson Neto (com aparte do vereador Mauro Freitas) e Sargento Silvano, ficando 

o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, fez-se a 

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

Retomou-se depois a discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto 

que “Institui o Dia Municipal dos Catadores de Materiais Recicláveis na cidade de 

Belém”, constante no Processo nº 1920/19, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima. Esta pediu Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto fossem votados 

em bloco e de forma simbólica, proposição aprovada pela plenária. Na discussão, não 

houve mais oradores. Fez-se posteriormente a leitura do projeto e da emenda supressiva ao 

inciso III do artigo 2º deste, de autoria do vereador Fabrício Gama. Posto em votação, o 

projeto foi aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente John 

Wayne declarou então aprovado o projeto que “Institui o Dia Municipal dos Catadores de 

Materiais Recicláveis na cidade de Belém”, constante no Processo nº 1920/19. Retomou-se 

posteriormente a votação da emenda ao Artigo 1º do projeto que “Estabelece prioridade e 

obrigatoriedade de matrícula e transferência, sem limitação de vagas de Transtorno de 

Espectro Autista – TEA, nas creches e instalações de ensino público e privadas, de ensino 

Infantil e Fundamental no município de Belém”, constante no Processo nº 2146/19, de 

autoria do vereador Wilson Neto. Este pediu Questão de Ordem solicitando que os artigos 

do projeto e as emendas feitas a ele fossem votados em bloco e de forma simbólica, 

proposição aprovada pela plenária. Foi feita depois a leitura dos artigos do projeto e das 

emendas a ele feitas. Posto em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade, em bloco 

e de forma simbólica. O presidente declarou então aprovado o projeto que “Estabelece 

prioridade e obrigatoriedade de matrícula e transferência, sem limitação de vagas de 

Transtorno de Espectro Autista – TEA, nas creches e instalações de ensino público e 

privadas, de ensino Infantil e Fundamental no município de Belém”, constante no Processo 

nº 2146/19. Justificaram seus votos os vereadores Amaury da APPD e Professora Nilda 

Paula. Passou-se em seguida à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do 

projeto que “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 9354, de 2017, que regulamenta a 

comercialização, venda e consumo de bebidas alcoólicas (exclusivamente cervejas e 

chopes) nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas durante a realização de um 

evento esportivo no âmbito do município de Belém”, constante no Processo nº 1755/19, de 

autoria do vereador Mauro Freitas. Iniciada a discussão, manifestou-se o vereador Mauro 

Freitas. Este solicitou durante seu pronunciamento que os artigos do projeto fossem 

votados em bloco e de forma simbólica, proposição aprovada posteriormente pela plenária. 

Em seguida, manifestou-se o vereador Toré Lima (com apartes dos vereadores Mauro 

Freitas, que solicitou a suspensão do projeto por vinte e quatro horas, e Fernando 

Carneiro). O vereador Mauro Freitas pediu depois Questão de Ordem solicitando que se 

formasse uma comissão de parlamentares desta Casa – composta por si e pelos vereadores 

Toré Lima, Fernando Carneiro e Wilson Neto - para tratar de divergências jurídicas quanto 

à competência deste parlamento para criação desta lei e encaminhasse uma audiência com 

a Secretária de Estado de Esporte e Lazer – Seel para tratar do assunto, proposição aceita 

pela Mesa. Pronunciou-se a seguir o vereador Rildo Pessoa. O vereador Fernando Carneiro 

pediu posteriormente nova Questão de Ordem solicitando que se passasse à discussão e 

votação de outro projeto, uma vez que o vereador Mauro Freitas solicitara a suspensão por 

vinte e quatro horas do projeto relativo ao Processo nº 1755/19. Entrou então em discussão 

única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que “Dispõe sobre a Semana 

Municipal da Conscientização e Enfrentamento à Endometriose a ser realizado na segunda 

semana do mês de março”, constante no Processo nº 2164/19, de autoria da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima. Esta pediu Questão de Ordem solicitando que os artigos do 

projeto fossem votados em bloco e de forma simbólica. Solicitou também que a votação 

desta Questão de Ordem fosse feita nominalmente. Na votação, não houve quórum e o 

presidente John Wayne encerrou a sessão às onze horas e quarenta minutos, ficando o 

projeto em discussão.  Estava licenciado o vereador Altair Brandão. Justificaram suas 

ausências os vereadores Gleisson Oliveira, Émerson Sampaio e Professor Elias. Estiveram 

presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson, Rildo Pessoa e Pablo Farah, pelo 

bloco DC – Avante – Podemos; Fabrício Gama, Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN 

– PR – PEN - Solidariedade; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Professora Nilda 

Paula, pelo bloco PSD - PTC; Wellington Magalhães,  Celsinho Sabino e Dinelly, pelo 

bloco PSC – PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PT – PC do B; John Wayne, Blenda 

Quaresma e Joaquim Campos, pela bancada do MDB; Igor Andrade, pela bancada do 

PSB; Nehemias Valentim, Paulo Queiroz e Moa Moraes, pela bancada do PSDB; 

Henrique Soares e Adriano Coelho, pela bancada do PDT; Dr. Chiquinho, Fernando 

Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Wilson Neto, Simone 

Kahwage e Toré Lima, pela bancada do Republicanos; Neném Albuquerque, sem partido. 

Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela 

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

Palácio Augusto Meira Filho, dia 10 de março de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                        ____________________________ 

 

 

ATA DA  DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Mauro Freitas. 

Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças no 

painel eletrônico Iniciado o Horário do Expediente, assumiu a palavra o vereador 

Fernando Carneiro e abordou a temática do coronavírus. Avaliou existir a respeito muita 

desinformação na internet, utilizando para caracterizar tal situação o termo infodemia -  

número excessivo de informações, muitas vezes desencontradas, contraditórias e algumas 

vezes muito erradas. Isto se torna um problema, estimou, porque a desinformação favorece 

a expansão do coronavírus. Deplorou que Jair Bolsonaro tivesse saído para cumprimentar 

apoiadores de seu governo nas manifestações ocorridas no último dia 15 de março. Assim 

fazendo descumpriu as recomendações da Anvisa e rompeu a quarentena – estabelecida 

porque 13 membros da comitiva que o acompanhou na última viagem que fez aos Estados 

Unidos testaram positivo para a Covid 19 e ele mesmo fizera dois testes, com resultado 

positivo para o primeiro e negativo para o segundo. Segundo se comenta, continuou, 

Bolsonaro e seus filhos defenderiam a tese de que o coronavírus fora criado pela China 

para reativar sua economia, pois provocaria a queda dos preços dos produtos que importa e 

melhoraria seu Produto Interno Bruto – PIB. Comunicou que o PSOL entraria com uma 

ação de advertência ao presidente da República por romper a quarentena, um ato 

deseducativo e irresponsável. No Pará ainda não havia casos confirmados de Covid 19, 

mas inevitavelmente a doença aqui chegaria, cogitou, e medidas preventivas deveriam ser 

tomadas. Aludiu que os dois jornais de maior circulação no estado tratavam disso. Um 

deles, continuou, divulgava o decreto do governo estadual proibindo eventos com mais de 

quinhentas pessoas. Julgou esta medida correta, embora considerasse incongruente que as 

aulas não tivessem sido suspensas, pois havia escolas estaduais com mais de quinhentos 

alunos. Acrescentou que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado 

do Pará – Sintepp já solicitara ao governador Hélder Barbalho a suspensão das aulas. O 

outro jornal informava que universidades e faculdades suspenderam as aulas em Belém. 

Disse ter procurado alguma medida adotada neste sentido pela Prefeitura Municipal de 

Belém – PMB e não encontrou. Lembrou que durante a calamidade provocada pelos 

alagamentos em nossa cidade a PMB esperou de três a quatro dias para instalar seu comitê 

de crise - muito tardiamente, ajuizou. Frisou que até aquela data não fora baixado um 

decreto municipal com deliberações relativas à Covid 19. Inteirou que o prefeito Zenaldo 

Coutinho fora a Brasília para tratar do tema, mas expressou que o site do Ministério da 

Saúde tinha informações abalizadas e atualizadas que poderiam orientar um decreto 

municipal sobre o assunto. Não haveria então motivo para a demora em publicá-lo. 

Segundo informações que recebera, o decreto seria publicado na tarde deste dia. Julgou 

haver muita demora da Prefeitura em fazê-lo porque não se pode brincar com a vida das 
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pessoas. Informou já haver na maioria dos municípios e estados brasileiros decretos 

tratando do problema e questionou o motivo do atraso na adoção de medidas pela PMB, se 

seria medo ou incapacidade técnica. Manifestou a esperança de que tal decreto fosse 

publicado neste dia, pois a cidade precisava de medidas preventivas para enfrentar a 

doença, uma vez que não havia vacinas ou medicação adequada para contê-la. 

Acrescentou que essas deliberações deviam ser tomadas em nível municipal, 

complementando as determinações estabelecidas em nível estadual, porque ambos, estado 

e município, são responsáveis pela saúde dos cidadãos. Defendeu que fossem ouvidos 

especialistas quanto à necessidade de suspensão das aulas, uma vez que as crianças e 

adolescentes, mesmo que não adoeçam, podem transmitir o vírus a seus familiares. Outro 

ponto a discutir, continuou, são as condições que o município tem para enfrentar a doença 

que, infelizmente, virá. Discorreu que tínhamos vantagem de o vírus ter chegado 

posteriormente aqui, após ter infectado vários países do mundo, e um plano de 

enfrentamento à sua expansão já deveria ter sido elaborado. Desde a semana anterior, 

recordou, a Organização Mundial da Saúde – OMS decretara ser a Covid 19 uma 

pandemia, já se conhecendo a população mais vulnerável a essa virose, o tempo de 

incubação e as medidas profiláticas a serem adotadas para evitá-la. Não havia, portanto, 

motivo para a demora em adotar providências de combate ao mal: alertou que isso 

colocaria vidas em risco. Expôs que se a taxa de mortalidade geral é baixa, variando 

conforme a faixa etária, a taxa de transmissão é alta - 20% dos infectados precisarão de 

leitos hospitalares e 5% precisarão de UTI – e é necessário saber a capacidade que nossa 

cidade tem para atender essa demanda. Tal informação, aditou, deveria constar no decreto 

municipal tratando da pandemia. Findo este pronunciamento, o vereador Fabrício Gama 

assumiu a presidência da Mesa e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Este relatou ter 

assinado, na sexta-feira anterior, juntamente com o prefeito Zenaldo Coutinho, a ordem de 

serviço para a realização do asfaltamento da Rua Prainha, onde se situa a Feira do 

Entroncamento, no Bairro da Marambaia. Participaram do ato moradores da área, feirantes 

e lojistas que ali trabalham, funcionários da Secretaria Municipal de Economia – Secon e o 

titular desta, senhor Rosivaldo Batista. Todas as barracas da feira seriam trocadas, como já 

ocorreu na Feira do Telégrafo e na Feira da Batista Campos, garantiu. A PMB já adquirira 

barracas padronizadas para renovar todas as feiras de Belém, continuou, e todos os 

feirantes receberiam treinamento para dar um atendimento melhor ao público. Estabeleceu 

que isto também se aplicaria à Feira do Ver-o-Peso, cuja obra continuava a todo vapor e 

seria entregue à população em tempo hábil, apesar de todas as opiniões em contrário. 

Apontou que, em ano eleitoral, o número dos que torcem contra a PMB é multiplicado por 

dez, afinal querem ganhar a eleição, então detratam e difamam a atual gestão. Entretanto, 

lucubrou, quem tem trabalho não se abala. Afirmou ser este o seu caso, pois desde o 

começo de seu mandato anda em todos os bairros de Belém, não fica mandando 

mensagens, não se apega a ideologias, arregaça as mangas e vai às feiras, atua nos bairros, 

ajuda aqueles que estão precisando. Fez notar que esta sessão está sendo transmitida para 

Belém, para o Pará e o mundo através da internet e a população deve saber que os 

vereadores desta Casa trabalham muito, apesar de os políticos de sofá usarem redes sociais 

como o Whatsapp para detratá-los.Com referência ao pronunciamento anterior do vereador 

Fernando Carneiro, disse que o prefeito Zenaldo Coutinho voltaria neste dia de Brasília e 

assinaria o decreto estabelecendo as medidas para enfrentamento à Covid 19 em nosso 

município. Esclareceu que o prefeito fora à capital federal para tratar do problema dos 

alagamentos que atingiram a capital paraense, sendo na ocasião decretada situação de 

emergência, por conta do grande volume de chuvas. A PMB tem seguido todas as 

recomendações do Ministério da Saúde no que tange ao enfrentamento à expansão do 

coronavírus, testificou. Cientificou ter participado da manifestação ocorrida no dia 15 de 

março anterior, opinando ter sido um ato popular e não político contra a corrupção e a 

favor do governo Bolsonaro. Preferiu então não ficar sob os holofotes, não subindo no trio 

elétrico que animava aquele evento. Exerceu assim sua cidadania, aditou, e conversou com 

muitos admiradores da extrema direita de nossa cidade, agradecendo a recepção que teve 

por parte dessas pessoas. Pronunciou-se posteriormente o vereador Dinelly desejando a 

todos um dia abençoado e pedindo a proteção de Deus contra todos os males que viriam. 

Nenhum mal ocorreria às pessoas que tivessem Deus no coração, atestou. Assinalou que, 

como outros vereadores, tem mais de sessenta anos e faz parte de um grupo de risco para a 

Covid 19, mas tinha fé em Deus e certeza de que nada lhe aconteceria. Reconheceu, 

entretanto, ser necessária a prevenção. Noticiou a suspensão das atividades do projeto 

Educação nos Bairros, que desenvolvia, para reduzir os riscos de contágio da pandemia, 

uma vez que cerca de mil e trezentas pessoas dele participavam. Anunciou ter apresentado 

um projeto de lei determinando a construção de um parque exclusivamente adaptado para 

pessoas com deficiência física, o que ainda não existe em nossa cidade, e tinha convicção 

de que os demais parlamentares colaborariam para sua aprovação. Findo este 

pronunciamento, o vereador Zeca Pirão assumiu a presidência da Mesa. O vereador 

Fabrício Gama subiu então à tribuna e explicitou que o prefeito Zenaldo Coutinho fora a 

Brasília em busca de recursos para enfrentar a pandemia em Belém. Recebera então um 

documento do Ministério da Saúde estabelecendo as medidas a serem aplicadas com este 

objetivo por estados e municípios, havendo a orientação para que os estados sem casos 

comprovados adotassem práticas preventivas. O prefeito, estando ainda na capital federal, 

já antecipara as medidas a serem adotadas, entre elas a proibição de aglomerações em 

locais públicos. Ressaltou o empenho de Zenaldo Coutinho em prol da população de nossa 

cidade, enfrentando as consequências nefastas das enchentes e tendo a humildade de 

decretar estado de calamidade pública quando era necessário. Findo o período estabelecido 

regimentalmente, encerrou-se o Horário do Expediente, iniciando-se o Horário de 

Liderança. Reassumiu então a presidência da Mesa o vereador Fabrício Gama.Pela 

liderança do bloco MDB – PHS, Joaquim Campos disse ainda não estar convicto a 

respeito do coronavírus. Julgou que vindo da China comunista deveria ser um “comuna 

vírus”. Incluiu-se entre os verdadeiros brasileiros que estiveram nas ruas participando das 

manifestações do último dia 15 de março, independentemente do risco de serem 

contaminados, pois estava em jogo a salvação da nação. Expressou ser pior o 

”corruptavírus” Lula, que estava na França gastando nosso dinheiro e falando bobagem. 

Esse é o tipo de vírus que acabaria com o país e faria com que todos morressem 

definhando na fome e na miséria, ironizou. O nosso “Kremlin” já estava sendo instalado 

em Brasília e toda a fortuna ficaria em volta dele, escarneceu. Acusou a esquerda de ter 

destruído a nação e saqueado tudo, roubando o Brasil em bilhões e bilhões de dólares. 

Opinou que por mais que Bolsonaro estivesse contaminado, ele estaria disseminando um 

vírus muito menor que o propagado pela esquerda nefasta. Reiterou ter ido, de livre e 

espontânea vontade, à manifestação e embora o presidente Bolsonaro tivesse pedido que 

não fizessem aglomerações, não obedeceram porque não eram massa de manobra. A 

esquerda, ao contrário, tentou trazer as pessoas às ruas em inúmeras ocasiões, mas não 

teve sucesso, tentou ressuscitar o movimento Marielle Vive, mas fracassou, apreciou. Se 

soubesse que o presidente Bolsonaro estava com o vírus pediria que o contaminasse 

porque a causa era justa, proclamou. Pela liderança do Governo, Wilson Neto alvitrou que 

um chefe de estado não pode incentivar sua população a colocar-se em risco. Admitiu que 

ninguém fora obrigado a ir às ruas participar das manifestações, mas a postura de um 

presidente gera um efeito em cadeia e muitos seguem seu exemplo, ponderou. Lamentou 

não haver um meio de comunicação mais efetivo para divulgação das ações da PMB, 

considerando que fatos negativos ganham destaque na imprensa, mas os aspectos positivos 

da gestão municipal não são divulgados. Contou que o prefeito, ainda na sexta-feira 

anterior, em reunião com o secretário municipal de Saúde, comunicara a publicação de um 

decreto nesta data tratando das medidas emergenciais para enfrentar a pandemia, seguindo 

as orientações da Secretaria Nacional de Saúde. Entretanto, pouco depois da elaboração do 

decreto, houve mudanças nestas orientações e o secretário nacional disse que o texto 

anterior gerava dúvidas e erros de interpretação. A equipe jurídica da PMB estava então 

trabalhando na reelaboração do decreto para que o prefeito encaminhasse as ações devidas 

assim que retornasse de Brasília. Assim, além do comitê de crise permanentemente 

instalado para tratar da questão das enchentes, a PMB também se dedicaria a cuidar dos 

impactos da Covid 19 em nossa cidade, assegurou. O navio de turismo que aportou na Vila 

de Icoaraci já vinha sendo monitorado havia mais de um mês pela Anvisa, asseverou, e 

não representava risco para a população. A este respeito, lastimou que meias verdades e 

boatos continuassem a ser alardeados, provocando pânico entre as pessoas. Vive-se 

mundialmente um momento de grande preocupação, mas é essencial manter a serenidade 

sem amenizar os riscos da pandemia, pontificou. Todos os cidadãos devem compreender a 

situação atual para que possamos nos precaver contra a disseminação incontrolável do 

vírus como já ocorreu em outros países. Pela liderança do Republicanos, Toré Lima 

referiu-se à audiência pública sobre a Parceria Público Privada – PPP para a iluminação 

pública de Belém, realizada pela PMB no auditório da Universidade da Amazônia – 

Unama no último dia 13 de março. O processo licitatório para a realização dessa parceria 

foi aprovado neste parlamento, relembrou. Infelizmente, lamentou, foi o único vereador a 

comparecer àquela audiência representando a Câmara Municipal de Belém, embora para 

isso não tivesse sido indicado. Notificou ter sido muita coisa esclarecida, expondo que, ao 

contrário do que afirmam os opositores, a Prefeitura não estava privatizando a iluminação 

pública, estava realizando uma parceria com um projeto de execução previsto para 13 

anos. Seriam trocadas as luminárias em 85 mil pontos de nossa cidade, todas por led, 

havendo para isso o prazo de um ano, com expansão da iluminação para áreas dela 

carentes. O projeto ainda estava em análise, advertiu, e todos ainda podiam entrar no site 

www.belem.pa.gov.br até o próximo dia 07 de abril e dar suas contribuições, propostas e 

sugestões para melhorá-lo. Enalteceu sua importância, fazendo notar haver mecanismos 

para fiscalização e avaliação, com auditoria municipal e empresa fiscalizadora, além da 

atuação dos vereadores neste sentido. Salientou ter sido o projeto muito bem elaborado por 

uma empresa terceirizada com expertise em iluminação pública, de tal modo que teremos 

Belém realmente às claras. Isso contribuiria sobremaneira para a melhoria da segurança 

pública, afiançou, porque permitiria uma melhor imagem às câmeras de segurança. Pela 

liderança do PSOL, Fernando Carneiro admoestou novamente a PMB pela demora em agir 

perante a crise dos alagamentos e da ameaça da Covid 19 em nosso município. Alertou 

não ser unicamente a esquerda neste parlamento a criticar a letargia do prefeito Zenaldo 

Coutinho, pois o governador Hélder Barbalho também o fazia. Atentou haver uma briga de 

poder em Belém apontando que o governador viera à televisão na tarde do domingo 

anterior dizer que limparia os canais da cidade porque a Prefeitura não limpava. Ademais, 

prosseguiu, Hélder decretara em nível estadual medidas de prevenção ao coronavírus, o 

que a PMB não fizera. O governador do estado fazia uma intervenção na capital de forma 

equivocada, considerou, por não ser de sua competência, mas assim agia porque Belém 

estava sem prefeito. O coronavírus espalhava-se pelo mundo havia três meses e a OMS 

classificara a Covid 19 como uma pandemia havia uma semana, muitos estados e capitais 

já haviam estabelecido decretos com medidas para enfrentá-la, mas a PMB não o fizera. 

Indicou que Zenaldo Coutinho, ao viajar para Brasília, deveria ter deixado o decreto 

pronto ou encarregado o vice-prefeito de assiná-lo. A oposição já vinha denunciando a 

paralisia do governo municipal em muitas áreas, afirmou, mas agora isso ocorre na saúde e 

no saneamento, onde não se pode esperar. Assim sendo, o governador resolveu assumir a 

condição de prefeito de Belém, satirizou.Acontecia então uma disputa na internet, com 

vídeos sendo divulgados de parte a parte pelo gestor municipal e pelo gestor estadual, mas 

a população nada ganhava com isso, estimou. Ao invés disso, preconizou, seria 

fundamental que o prefeito de Belém e o governador trabalhassem juntos na elaboração e 

aplicação de políticas públicas em atenção às necessidades do povo de nossa cidade. 

Felizmente a gestão de Zenaldo aproximava-se do fim e urgia que outro prefeito realmente 

governasse Belém, pois o vazio de poder permitia ao governador imiscuir-se em assuntos 

que são competência do município. Pela liderança da Oposição, Enfermeira Nazaré Lima 

assentiu não estar sendo nada fácil este início de ano. Entretanto, arrazoou, o Brasil tinha a 

vantagem de poder usar a experiência acumulada pelos países anteriormente atingidos pela 

pandemia, as boas práticas desenvolvidas no combate à Covid 19. Lamentavelmente, 

constatou, nosso presidente desprezava esse conhecimento, descartando as medidas já 

utilizadas contra a expansão do coronavírus e a população o seguia. Destacou ser o 

isolamento social a prática mais eficaz para evitar a propagação da doença, uma vez que 

não havia uma vacina. Manifestou sua preocupação com os profissionais de saúde pois, ao 

contrário dos demais trabalhadores, não sairiam de férias, não seriam liberados, iriam para 

o front de batalha. O protocolo estabelecia que os pacientes deviam ser inicialmente 

encaminhados para as unidades básicas de saúde, mencionou. Tendo visitado, no dia 

anterior, a Unidade de Saúde da Terra Firme percebera que os profissionais não estavam 

capacitados para atuar no caso de um surto, não usavam equipamentos de proteção 

individual, pois deles não dispunham, e não havia sequer álcool em gel. Não havia 

interesse em fazer a distribuição de máscaras, apesar da informação de que elas existiam. 

Encontrou então os profissionais de saúde desguarnecidos, sem orientação, desesperados. 

Em seguida, narrou, foi a uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA e lá encontrou 

profissionais de jaleco e máscara, mas ouviu relatos de que a empresa terceirizada 

responsável pelo fornecimento não queria entregá-las porque a PMB estava devendo, 

embora a Prefeitura dissesse que não. Esta UPA, observou, estava lotada, embora somente 

atendesse pessoas com problemas de saúde comuns nesta época do ano, e havia poucos 

membros na equipe de atendimento. Indagou o que ocorreria se houvesse uma grande crise 

com a entrada da Covid 19. Em vista disso, declarou, urgia acabar com as disputas 

políticas inúteis, inclusive neste parlamento, encaminhar as medidas necessárias, adotar 

http://www.belem.pa.gov.br/
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boas práticas e criar um comitê de crise, porque quando todos estivessem isolados estariam 

em condições de gerenciar a situação. Por outro lado, patenteou, o profissional de saúde 

não deveria ter medo de denunciar se não estivesse recebendo o equipamento necessário, 

pois também precisava ser preservado. Pela liderança do bloco PMN – PR – PEN – 

Solidariedade, Zeca Pirão pediu o fim das detratações políticas e que houvesse correção e 

respeito tanto ao prefeito quanto ao governador. Cobrou respeito também ao povo de 

Belém e o fim das críticas desnecessárias, postulando que uma atuação conjunta, 

cooperativa, com o Executivo municipal e estadual levaria a melhores resultados. Instou 

seus pares a ajudar o prefeito e o governador a superar os problemas que atingiam a 

população de nossa cidade. Sobrelevou a importância de melhorar a vida das pessoas, mas 

sem desmerecer o trabalho da PMB ou do governo estadual. O governador e o prefeito 

tentavam, cada um por seu lado, fazer o certo, refletiu. Nem tudo que faziam dava certo, 

mas era o que podiam fazer. Os vereadores, atuando nas baixadas e periferias, tinham 

informações que poderiam orientar o trabalho do Executivo, sendo imperativo que 

deixassem de lado os discursos e partissem para a ação, enfatizou. Findo o período 

estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. O presidente Fabrício 

Gama pediu então aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças no 

painel eletrônico. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Fez-se 

então a leitura da matéria constante em pauta nesta parte e a vereadora Simone Kahwage 

pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e do interstício dos projetos 

correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. Foi feita posteriormente a leitura do 

requerimento do vereador Professor Elias solicitando a realização de uma sessão solene no 

dia 19 de março vindouro ou em data próxima a esta, no período matutino, para celebrar o 

Dia Municipal da Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros, estabelecido pela Lei Municipal 

nº 8272, de 14 de outubro de 2003. Posto em votação, este foi aprovado por unanimidade. 

Procedeu-se depois a leitura do requerimento do vereador Pablo Farah solicitando a 

realização de uma sessão especial em alusão ao Dia Nacional do Policial Civil e Militar 

para debater sobre segurança pública, em horário e data a definir. Na votação, o 

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

da vereadora Simone Kahwage solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria 

divulgada em 04 de fevereiro do corrente ano, a campanha “Tudo tem seu tempo” da 

ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, senhora Damares Alves, contra a 

gravidez precoce. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. A 

seguir, foi feita a leitura do requerimento do vereador Fabrício Gama solicitando que esta 

Casa encaminhasse Voto de Repúdio à empresa Belém Ambiental. Fizeram 

encaminhamentos os vereadores Zeca Pirão (com aparte do vereador Joaquim Campos), 

Fabrício Gama (assumindo então a presidência da Mesa o vereador Igor Andrade, que 

posteriormente a repassou ao vereador John Wayne), Émerson Sampaio, Fernando 

Carneiro, Joaquim Campos, Rildo Pessoa e Toré Lima (com aparte do vereador Fabrício 

Gama), ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, 

o presidente John Wayne pediu aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Não havendo quórum, o presidente encerrou a sessão às 

dez horas e cinquenta minutos. Estava licenciado o vereador Gleisson. Justificaram suas 

ausências os vereadores Paulo Queiroz, Adriano Coelho, Dr. Chiquinho e Amaury da 

APPD. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson, Professor Elias, 

Rildo Pessoa e Pablo Farah, pelo bloco DC – Avante – Podemos; Zeca Pirão, Fabrício 

Gama, Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN – PR – PEN - Solidariedade; Lulu das 

Comunidades e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD - PTC;  Dinelly, pelo bloco PSC – 

PPS; Altair Brandão, pelo bloco PT – PC do B; John Wayne  e Joaquim Campos, pela 

bancada do MDB; Igor Andrade, pela bancada do PSB; Nehemias Valentim, pela bancada 

do PSDB; Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Wilson 

Neto, Toré Lima e Simone Kahwage, pela bancada do Republicanos; Émerson Sampaio, 

pelo PP; Neném Albuquerque, sem partido. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata 

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

Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 17 de março 

de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                        ____________________________ 

 

 

        ATO Nº 3010/2019, de 30 de novembro de 2019. 

        A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

R E S O L V E: 

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

20/12/90, Warllyson Filqueiras de azevedo, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereadoa Joaquim Campos, a partir de 

30.11.2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de novembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              __________________________ 

 

        ATO Nº 3011/2019, de 30 de novembro de 2019. 

        A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

R E S O L V E: 

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

20/12/90, Aline de Fatima da Silva Gonçalves, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora Nilda Paula, a partir de 

30.11.2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de novembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              __________________________ 

 

 

        ATO Nº 3012/2019, de 30 de novembro de 2019. 

        A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

R E S O L V E: 

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

20/12/90, Valeria Natalia Almeida dos Santos, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Pablo Farah, a partir de 

30.11.2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de novembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              __________________________ 

 

 

        ATO Nº 3013/2019, de 30 de novembro de 2019. 

        A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

R E S O L V E: 

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

20/12/90, Gleiceane Barbosa do Nascimento, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Silvano Oliveira da Silva 

(Sargento Silvano), a partir de 30.11.2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de novembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              __________________________ 

 

ATO Nº 3056/2019, de 01 de dezembro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Silvio Sebastião Trindade de 

Paula, ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu 

cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a partir de 

dezembro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

ATO Nº 3057/2019, de 01 de dezembro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora Dyane Brandão do Nascimento, 

ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu 

cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a partir de 

dezembro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

        ATO Nº 3068/2019, 01 de dezembro de 2019.   

  A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 
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CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, § 1º, e Art. 81, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre concessão 

automática de Adicional por Tempo de Serviço, devido por triênios de efetivo 

exercício; 

 

R E S O L V E: 

 

CONCEDER ao (s) servidor (es) deste Poder, pertencente (es) ao Quadro 

efetivo, abaixo relacionado (s), gratificação adicional na base de mais 5% (cinco por 

cento), passando a perceber 10% (dez por cento) de sua(s) respectiva(s) 

remuneraç(ões), a partir de dezembro/2019. 

 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func./Cargo 

Clodovane da Silva Lago  5005240 DRS – Ref. A 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

        ATO Nº 3069/2019, 01 de dezembro de 2019.   

  A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, § 1º, e Art. 81, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre concessão 

automática de Adicional por Tempo de Serviço, devido por triênios de efetivo 

exercício; 

 

R E S O L V E: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(es) ao Quadro efetivo, 

abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% (cinco por cento), 

passando a perceber 55% (Cinquenta e cinco por cento) de sua(s) respectiva(s) 

remuneração(ões), a partir de dezembro/2019. 

 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func./Cargo 

Carlos Alberto Ferreira da Silva  143626 GNM – Ref. A 

Robivaldo Cabral Santos 146218 GNM – Ref. A 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

        ATO Nº 3070/2019, 01 de dezembro de 2019.   

  A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, § 1º, Inciso XII, e Art. 81, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre 

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço, na base de 60%, ao 

servidor que completar 34 anos de tempo de serviço; 

 

R E S O L V E: 

 

CONCEDER ao (s) servidor (es) deste Poder, pertencente (es) ao Quadro 

Permanente, abaixo relacionado (s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(cinco por cento), passando a perceber 60% (sessenta por cento) de sua(s) 

respectiva(s) remuneraç(ões), a partir de dezembro/2019. 

 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. /Cargo 

Elisa Bronze Corrêa  125660 GNM – Ref. A 

José Maurício Brasil Vasconcelos 139432 GAT – REF. A 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

        ATO Nº 0001/2020, de 01 de janeiro de 2020. 

        A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

        CONSIDERANDO a solicitação constante no ofício nº 5371/2019-

TRE/PRE/DG/SGP/COPES/SJPR, datado de 20.12.2019; 

 

R E S O L V E: 

 

PRORROGAR a cessão da servidora abaixo relacionada, para o Tribunal 

Regional Eleitoral do Pará, com ônus para este Poder Legislativo, nos termos do Art. 

141 da Lei 7.502, de 20.12.90, até 31.12.2020. 

01. Maria das Dores Barbosa da Cruz 

Araújo 

GNM - P 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

 

        ATO Nº 0085/2020, 02 de janeiro de 2020.   

  A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

CONSIDERANDO programação das férias dos servidores deste Poder, 

conforme Escala de Férias. 

 

R E S O L V E: 

 

CONCEDER nos termos do Art. 117, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, trinta (30) 

dias de férias ao (s) funcionário (s) deste Poder, abaixo relacionado (s), a partir de 

02/01/2020 à 31/01/2020, com retorno em 01/02/2020. 

Nome do Servidor/Cargo Lotação/Exercício 

Adiel de Souza Junior 

GNM – Grupo Nível Médio 

Divisão de Comunicação Social 

2018/2019 

Alberto Carlos de Almeida Silva 

GAU – Grupo Auxiliar 

SAGEP - Serviço de Assistência 

2018/2019 

Ana Celia das Graças Gatinho 

GMN-Grupo Nível Médio 

Gab. Ver. Igor Andrade 

2018/2019 

Ana das Merces Trindade Valente 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Fabrício Gama 

2018/2018 

Ana Laura Nunes dos Santos 

GNS – Grupo Nível Superior 

Gab. Ver. Toré Lima 

2017/2018 

Ana Olívia Alves Magno 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Nehemias Valentim 

2018-2019 

Andrelina da Conceição Nonato 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Fernando Carneiro 

2018-2018 

Andressa Maria Viegas da Silva 

ASS4 – Assessoramento Superior 

Gab. Ver. Mauro Freitas 

2018-2019 

Anivaldo da Cruz Grossi 

CGAB – Coordenador de Gabinete 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2019-2019 

Antonia Noronha de Morais 

GNM Grupo Nível Médio 

Divisão de Consultoria e Procuradoria 

2018-2019 

Antonio Nestor Sodre Sobrinho 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Igor Andrade 

2018-2018 

Antonio Sergio Gomes dos Santos 

CGAB – Coordenador de Gabinete 

Gab. Ver. Mauro Freitas 

2018-2019 

Camila Cibele de Souza Martins 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Lulu Pinheiro 

2019-2019 

Carlito Vieira Lobo 

ASS4 – Assessoramento Superior 

Divisão de Consultoria e Procuradoria 

2018-2019 

Caroline Real de Oliveira 

GAT – Grupo Atendente 

Divisão de Consultoria e Procuradoria 

2018-2019 

Celio Henrique Martins Silva 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2017-2018 

Cleide Fonseca R. dos Santos 

GNS – Grupo Nível Superior 

SECER-Serviço de Cerimonial 

2018-2019 

Clodovane da Silva Lago 

DRS - Direção Superior 

Diretoria Geral 

2019-2019 

Debora Mendes Correa 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Rildo Pessoa 

2018-2019 

Edilene Ribeiro Costa 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Francisco Almeida 

2018-2019 

Ellen Mary Alfaia da Silva Meireles 

GAU – Grupo Auxiliar 

SEMAP-Serviço de Manutenção e 

2017-2018 

Eliana Arantes Camara 

GAU – Grupo Auxiliar 

Departamento Legislativo 

2018-2019 

Eurilene Maria Moreira Basilio 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Fabrício Gama 

2018-2018 

Elze Cordeiro Carvalho 

GNM – Grupo Nível Médio 

Divisão de Consultoria e Procuradoria 

2018-2019 

Elçon Pantoja Correa 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Mauro Freitas 

2019-2019 

Evelyn Gisele Rufino da Costa 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2018-2019 

Fabio Augusto do Vale Haber 

CGAB – Coordenador de Gabinete 

Gab. Ver. Gleisson Oliveira da 

2018-2019 

Fernanda de Fatima P. de Carvalho Gab. Ver. Celsinho Sabino 
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ASL – Secretário Legislativo 2018-2018 

Flavia Moreira Garcia de Lima 

DRS – Direção Superior 

Divisão de Comunicação Social 

2019-2019 

Flavio Nonato Nunes dos Santos 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2018-2019 

Franciney Moraes Albuquerque 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Fernando Carneiro  

2018-2019 

Gabriella de Cassia da Silva Anselmo 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Amaury Filho 

2019-2019 

Gilmar Roberto dos Santos Silva 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Fernando Carneiro 

2019-2019 

Heber da Rocha Paixão 

GNM – Grupo Nível Médio 

SRCD – Serviço de Reg & Cont 

2017-2018 

Higor Quaresma Rodrigues 

DRS – Direção Superior 

Gab. Ver. Mauro Freitas 

2019-2019 

Hugo Ribeiro Vieira Lima 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Igor Andrade 

2018-2019 

Humberto Paulo Gomes dos Santos 

GAT – Grupo Atendente 

SEFESTAC – Serviço de Fiscalização 

2018-2019 

Isaura Moura de Araujo 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Zeca Araujo 

2018-2018 

Ivanildo Lobato do Nascimento 

GAU – Grupo Auxiliar 

SEMAP- Serviço de Manutenção e 

2006-2007 

Jackson Pinheiro Muriel 

GAU – Grupo Auxiliar 

SERFO–Serv. de Registro de Fotos 

2018-2019 

Jacqueline Fernandes Oliveira 

GNM – Grupo Nível Médio 

SEDAQ – Serviço de Divulgação e 

2018-2019 

Janaina Rodrigues de Miranda 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Fernando Carneiro 

2017-2018 

Jean Geovane Rodrigues Leal 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Lulu Pinheiro 

2018-2019 

Jetro Eudes Reis Ferreira 

GAT – Grupo Atendente 

Gab. Ver. Nehemias Valentim 

2018-2019 

Joab Ferreira Bezerra 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Marciel Manão 

2019-2019 

João Carlos Da Silva Chaves 

GAU – Grupo Auxiliar 

SAGEP – Serviço de Assistência 

2018-2019 

João Maria Moraes Coelho 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Moa Moraes 

2017-2018 

João Sergio da Costa Vila Nova 

GNS – Grupo Nível Superior 

SEPAT – Serviço Patrimonial 

2018-2019 

Joaquim Ipiranga Rebelo Junior 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Toré Lima 

2018-2018 

Jorge Edilson do Nascimento Melo 

GAU – Grupo Auxiliar 

Gab. Ver. Elenilson Costa 

2018-2019 

Jose Francisco Feitosa de Alencar 

GNS – Grupo Nível Superior 

Divisão de Comunicação Social 

2018-2019 

Jose Raimundo Saraiva de Oliveira 

GAU – Grupo Auxiliar 

SEMAP – Serviço de Manutenção e 

2018-2019 

Jose Sampaio de Carvalho 

GNM – Grupo Nível Médio 

SERFO – Serviço de Registro Fotos 

2018-2019 

Jose Tomas Maroja Sobrinho 

GNM – Grupo Nível Médio 

Coordenação de Controle 

2018-2019 

Josiane da Silva Moraes 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Marciel Manão 

2018-2019 

Jozue Antonio Reis Ferreira 

GAU – Grupo Auxiliar 

Divisão de Recursos Humanos 

2018-2019 

Jucelino Pereira Alho 

GNM – Grupo Nível Médio 

Depto Admin Finac 

2017-2018 

Lenise Maria de Amorim Barreto 

GNM –Grupo Nível Médio 

Div de Taq/Ass/Com/Tec 

2018-2019 

Lucas David Marques de S. Azulay 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Celsinho Sabino 

2018-2018 

Luciane Costa Furtado 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2018-2018 

Luis Heleno Alfaia da Silva 

GAU – Grupo Auxiliar 

Gab. Ver. Toré Lima 

2018-2019 

Luiz Alexandre de Carvalho Ferreira 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Lulu Pinheiro 

2019-2019 

Luiz Guilherme Carvalho da Silva 

GNM – Grupo Nível Médio 

Gab. Ver. Adriano Coelho 

2017-2018 

Marcio Wanderley Santos Chagas 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2018-2019 

Marcos Antonio Freire Chaves 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Elenilson Costa 

2017-2018 

Maria Isabel Prist Pereira 

GNM – Grupo Nível Médio 

SRDC – Serviço de Reg & Cont 

2018-2019 

Maria Nazare Mendes Koury 

GNM – Grupo Nível Médio 

SETEP – Serviço de 

2018-2019 

Marilu Vasseu Lins 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Mauro Freitas 

2019-2019 

Mario Rubens Miranda de Oliveira 

GAU – Grupo Auxiliar 

SEMAP – Serviço de Manutenção e 

2017-2018 

Mauricio de Almeida Gomes Oliveira 

CGAB – Coordenador de Gabinete 

Gab. Ver. Celsinho Sabino 

2018-2019 

Mauricio Leoni P. M. de Oliveira 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Celsinho Sabino 

2018-2018 

Michelle Nunes Pereira Depto Admin Finac 

DRS – Direção Superior 2019-2019 

Nazira Moreira Duarte 

GNS – Grupo Nível Superior 

SEDAQ – Serviço de Divulgação e 

2018-2019 

Nelson da Rocha Santana 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Fabrício Gama 

2018-2018 

Nilza Suely Maia de Freitas 

GNM – Grupo Nível Médio 

SECER – Serviço de Cerimonial 

2018-2019 

Oziel Silva de Farias 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Nehemias Valentim 

2017-2018 

Patrícia Carvalho Gonçalves 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2019-2019 

Patrick Braga Bentes 

GNM – Grupo Nível Médio 

Gab. Ver. Fabrício Gama 

2018-2019 

Paulo Fernandes Ribeiro Marques 

CGAB – Coordenador de Gabinete 

Gab. Ver. Lulu Pinheiro 

2019-2019 

Ramses Sousa da Costa Junior 

CGAB – Coordenador de Gabinete 

Gab. Ver. Elenilson Costa 

2018-2018 

Reginaldo Almeida da Costa 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Toré Lima 

2019-2019 

Reinaldo Fontoura de Melo 

GNM – Grupo Nível Médio 

SAGEP – Serviço de Assistência 

2018-2019 

Rodolfo dos Santos Barros 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Celsinho Sabino 

2018-2019 

Rosa Maria de Oliveira Pantoja 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Igor Andrade 

2017-2018 

Rosangela do Socorro C. dos Santos 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2019-2019 

Sabrina de Jesus de Oliveira 

GAT – Grupo Atendente 

SEMAP – Serviço de Manutenção e 

2018-2019 

Sandra de Souza Araujo 

GNM – Grupo Nível Médio 

A Disposição do DRH (sem 

2018-2019 

Sara Raquel Pinheiro Portal 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Fernando Carneiro 

2019-2019 

Sergio Augusto de V. Titan Martins 

GNM – Grupo Nível Médio 

Divisão de Consultoria e Procuradoria 

2017-2018 

Silvio Sebastião Trindade de Paula 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Marciel Manão 

2018-2018 

Simone do Socorro F. da Costa dos 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Nehemias Valentim 

2018-2018 

Simone Nazare Peck de Barros 

GNS – Grupo Nível Superior 

Gab. Ver. Nehemias Valentim 

2018-2019 

Somalia Costa Belo 

GNM – Grupo Nível Médio 

Gab. Ver. Mauro Freitas 

2018-2019 

Telma do Socorro Xavier Souza 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Amaury Filho 

2019-2019 

Tereza Cristina Ribeiro 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Fernando Carneiro 

2018-2019 

Wagner Jose Monte O. de Almeida 

GNM – Grupo Nível Médio 

SEMAP – Serviço de Manutenção e 

2017-2018 

Waldelina Aguiar da Silva 

GNM- Grupo Nível Médio 

Serviço de Assistência Médica 

2018-2019 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 02 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

ATO Nº 0480/2020, de 01 de março de 2020. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Diego Vieira Pereira, ocupante do 

cargo em comissão “Assessor Especial–CMB-DAS-200.2”, no percentual 

correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu 

cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a partir de 

março/2020. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

          ATO Nº 0481/2020 de 01 de março de 2020.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 
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          CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei nº 7.502, 

de 20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

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

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que Diego Vieira Pereira está exercendo atividades que 

implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

        R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR ao servidor Diego Vieira Pereira, ocupante do cargo comissionado 

“Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”, 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 nº 067/2011, de 07/12/2011, no mês de março/2020. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

 

          ATO Nº 0482/2020 de 01 de março de 2020.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

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

de 20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

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

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que Riele Melo Aguiar Correa está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

        R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR à servidora Riele Melo Aguiar Correa, ocupante do cargo 

comissionado “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 nº 067/2011, de 07/12/2011, no mês de março/2020. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

 

          ATO Nº 0483/2020 de 01 de março de 2020.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

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

de 20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

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

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que Claudenice Araújo da Cruz está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

        R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR à servidora Claudenice Araújo da Cruz, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 50% 

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

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

I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, no mês de março/2020. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

 

ATO Nº 0484/2019, de 01 de março de 2020. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora Alcenir do Socorro Santos Araújo 

de Souza, ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu 

cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a partir de 

março/2020. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

          ATO Nº 0486/2020 de 01 de março de 2020.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

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

de 20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

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

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que Edison Freire está exercendo atividades que implicam 

no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

 

        R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR ao servidor Edison Freire, pertencente do Grupo Auxiliar Ref. A-P, 

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 nº 067/2011, de 

07/12/2011, no mês de março/2020. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

          ATO Nº 0488/2020 de 01 de março de 2020.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

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

 

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

de 20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

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

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

 

CONSIDERANDO que Suanny Helena Gemaque de Moraes está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

 

        R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR à servidora Suanny Helena Gemaque de Moraes, pertencente ao 

Grupo Nível Médio Ref. A-P, 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 nº 

067/2011, de 07/12/2011, no mês de março/2020. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2020. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 


