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ATO Nº 0425/2018, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupante do cardo comissionado, do Gabinete
do Nilton Silva das Neves (delegado Nilton Neves), a partir de 31.01.2019.
COORDENADOR DE GABINETE – CMB-DAS-200.3
Benedito Vilhena da Silva
SECRETÁRIO LEGISLATIVO
NÍVEL 01
Alex Nonato Castro da Cruz
Ananda Nauj Rocha Aguiar
Celia Kamila Rodrigues Barros
Erica Tereza dos Passos Souza
Gabriel Antonio Cunha Barros
Gilvandro de Lima Rocha
Heloisa Pereira e Silva
Jaiana Lima Neves
João Roberto de Moura Figueiredo
Jose Marcelo Anselmo de Oliveira Neto
Jose Natalino Araujo Barbosa
Lusinaldo dos Santos Monteiro
Marcos Augusto Miranda dos Santos
Maria do Socorro e Silva da Silva
Melani Larissa Nascimento Monteiro
Reginaldo Borges Pinto
Renata dos Santos Oliveira
Sandra Michella da Silva de Almeida
Simone de Sousa Virgolino
Valdeci da Silva Teixeira
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
-------------------------------ATO Nº 0427/2019, de 31 de janeiro de 2019.
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, de
20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado, do Gabinete
do Vereador Victor Dias, a partir de 31.01.2019.
COORDENADOR DE GABINETE – CMB-DAS-200.3
Marco Felipe de Lima Vinagre
NÍVEL 01
Anselmo Rodrigues Maciel
Antonio Paulo Barbosa do Nascimento
Brenda Yasmin de Lima Vinagre
Bruno Morais Ferreira
Dione do Socorro Braz do Couto
Elke de Cassia Vieira Moraes
Geraldo Barbosa do Nascimento
Jean Carlos dos Santos Chucre
Jeronimo da Silda Tavares
Jose Fernando Gonçalves Gonçalves
Lidiane da Silva Carneiro
Lilia Cristina da Silva Almeida
Manoel Luiz da Silva Rendeiro Neto
Marlene Soares de Souza
Monica Andrea Oliveira Hollanda
Nilson da Silva Alves
Otacilio Gualberto Tavares Filho
Reinaldo Olimpio de Oliveira Canavarro
Rita de Cassia Braz Araujo
Waldilene de Souza Nogueira
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
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ATO Nº 0428/2019, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo comissionado, do
Gabinete do Vereador Gustavo Sefer, a partir de 31/01/2019.
COORDENADOR DE GABINETE – CMB-200.3
Daniela de Nazaré Silva Borges
SECRETÁRIO LEGISLATIVO
NÍVEL 01
Abias Maria da Silva de Andrade
Ana Maria Vieira
Clebson Carlos Gomes Vasconcelos
Ernando Moreira Azevedo
Fabricio Gomes dos Reis
Gerson Luiz Ferreira Santos
Hierlem Yhaina Carvalho Leal
João Batista dos Santos Moraes
Jose Augusto Pina Queiroz
Maria do Socorro Azevedo Pereira
Maurinacio Barbosa dos Santos
Natalina Jesus Fernandes Costa
Onivaldo Bernardino Lima
Rafaela Priscila Oliveira Fernandes
Raissa Pontes Guimarães
Rubens Cardoso Santos
Samahia Ribeiro da Silva
Selinor de Sousa Silva
Valmiran de Sousa Lima
Waldirene da Conceição Macedo Barbosa Souza
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0452/2019, de 31 de janeiro 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, Kelly Jilmara Novaes Ferreira, ocupante de cargo comissionado
“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Emerson Sampaio, a
partir de 31/01/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0453/2019, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo comissionado, do
Gabinete do Vereador Fabrício Gama, a partir de 31/01/2019.
NÍVEL 01
Carlos André Marques da Silva
Wanessa Nazaré Silva dos Santos Alcantara
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente

ANO XXXVI
Nº 1831
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0454/2019, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo comissionado, do
Gabinete do Vereador Fernando Carneiro, a partir de 31/01/2019.
NÍVEL 01
Mariza Ingrid Ferreira Soares
NÍVEL 03
Bruna da Silva Cavalcante
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0455/2019, de 31 de janeiro 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, Eliza Marione Tourinho da Silva Alves, ocupante de cargo
comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Francisco
Almeida, a partir de 31/01/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0456/2019, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo comissionado, do
Gabinete do Vereador Ivanildo Luiz de França, a partir de 31/01/2019.
NÍVEL 01
Claudia Helena de Carvalho Santos
Eliene de Fátima Gomes do Amaral
Rosemary Rodrigues Mesquita Guimarães
Tatiane Collares de Souza
NÍVEL 02
Cleunilda França Mendes
João Expedido Silva Costa
NÍVEL 03
Durval Machado Carvalho Neto
NÍVEL 04
Blenda Gabrielle Damascena da Silva
Eluchirlene de Carvalho Martins
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0457/2019, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo comissionado, do
Gabinete do Vereador Henrique Soares, a partir de 31/01/2019.
NÍVEL 02
Alcione de Jesus Sousa Mafra
Lorena de Nazaré Almeida de Oliveira
NÍVEL 03
Tainara Tamie Silva
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.

ANO XXXVI
Nº 1831
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0458/2019, de 31 de janeiro 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, Willians Otavio Cardoso Pereira, ocupante de cargo comissionado
“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Joaquim Campos, a
partir de 31/01/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0459/2019, de 31 de janeiro 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, Jaqueline de Aguiar Braga, ocupante de cargo comissionado
“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador John Wayne, a partir de
31/01/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0460/2019, de 31 de janeiro 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, Yago Mateus Lima Gaspar, ocupante de cargo comissionado
“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Luis Antonio da Costa
Pinheiro Júnior (Lulu das Comunidades), a partir de 31/01/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0461/2019, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo comissionado, do
Gabinete do Marciel Saraiva de Almeida (Marciel Manão), a partir de 31/01/2019.
COORDENADOR DE GABINETE – CMB-200.3
Silvio Sebastião Trindade de Paula
SECRETÁRIO LEGISLATIVO
NÍVEL 01
Caroline da Silva Souza
Marcus Vinicius de Araujo Paes
Maria José Machado Martins
Raimunda Maria Martins
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 0462/2019, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo comissionado, do
Gabinete do Vereador Moa Moraes, a partir de 31/01/2019.
NÍVEL 01
Carlos Casemiro Lobato Beltrão Junior
Clebson Raimundo Lima Tavares
Gustavo Barros Pereira
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Waldilene Alane Souza de Oliveira Osório
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA
TERCEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA
DA
DÉCIMA
OITAVA
LEGISLATURA.
No décimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às
nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência da vereadora
Simone Kahwage. Como o painel eletrônico não estava funcionando, fez-se o registro
nominal dos parlamentares presentes. Iniciado o Horário do Expediente,
pronunciaram-se os vereadores inscritos. Joaquim Campos pediu que ficasse
registrado estar falando para três vereadores. Disse que subiu à tribuna neste dia para
ganhar tempo até que os demais parlamentares acordem e compareçam à plenária
para cumprir o compromisso assumido com seus eleitores. Parabenizou o vereador
Paulo Queiroz pelo seu retorno a esta Casa, dizendo que este sempre deu exemplo de
pontualidade e assiduidade às sessões parlamentares. Referiu já ter conversado com
Paulo Queiroz sobre o encargo de “carregar o piano” para que haja quórum e o
trabalho legislativo seja realizado, aguardando a boa vontade e a presença dos demais
membros deste Poder. Tratou depois da ameaça de paralisação das atividades da
empresa Guamá Tratamento de Resíduos, a ocorrer num prazo de três meses.
Informou que tem conversado com os demais parlamentares para juntos cobrar dos
prefeitos de Belém, Marituba e Ananindeua alguma atitude perante esta ameaça que,
se concretizada, levará o caos a estes municípios. Comentou ter sido chamado de
louco por não atender líderes comunitários em seu gabinete. Explicou que não atende
líderes comunitários isoladamente, mas se a liderança comunitária comparecer
acompanhada de dez pessoas, certamente atenderá. Em aparte, manifestaram-se os
vereadores Paulo Queiroz e Émerson Sampaio. Émerson Sampaio retomou o tema do
lixo tratado pelo vereador Joaquim Campos anteriormente. Disse que a questão deve
ser discutida seriamente para se chegar a uma solução. Alertou que não se deve,
entretanto, usá-la politicamente, fazer “pirotecnia” utilizando-a para atacar o prefeito
Zenaldo Coutinho ou outro gestor. Avaliou que a solução depende da participação de
todos, envolvendo o cidadão do comum, os empresários, a PMB e os vereadores
desta Casa. Externou que as prefeituras de Belém, Marituba e Ananindeua precisam
juntas traçar um plano para resolução do problema seriíssimo do resíduo sólido.
Ressaltou ser este um problema histórico que precisa ser enfrentado pelo bem de
nossa cidade e os políticos de hoje não podem eximir-se dessa responsabilidade.
Pediu então apoio aos demais parlamentares para a aprovação de um requerimento
que fez solicitando a realização de uma sessão especial para discutir sobre este tema.
Inteirou que também está apresentando um requerimento solicitando informações
sobre o funcionamento do plano do IPAMB (Plano de Assistência Básica à Saúde e
Social - PABSS). Relatou o caso de um guarda municipal que presta serviço nesta
Casa e trabalhara no dia anterior pela manhã. Ao sair daqui, sofreu um acidente de
motocicleta. O agente foi até o IPAMB e o encaminharam ao Hospital Maradei. Ali
foi informado que seu tratamento custaria 8106 reais, sendo que o plano pagaria
apenas metade deste valor. Este guarda, continuou, está maluco tentando conseguir a
outra metade do dinheiro. Se não conseguir, o restante será pago pelo plano e
descontado mensalmente de seu salário, sendo que ele já tem um desconto mensal de
255 reais por mês relativo ao pagamento do PABSS. Reportou depois que os
funcionários municipais são obrigados a pagar o PABSS e a carteira utilizada deve
ser renovada anualmente. Se o usuário não renovar a carteira, perderá o direito ao
atendimento. Entretanto, denunciou, o pagamento compulsório do plano continuará a
ser descontado de seu contracheque. Informou que protocolará um requerimento para
obter informações sobre a “caixa preta” do IPAMB e assim poder acabar com estes
absurdos. Deixou claro não estar acusando o prefeito Zenaldo, mas precisa das
informações, e que o problema não são os dirigentes do IPAMB, mas da relação
existente entre este e os seus contribuintes. Comparou que se o guarda municipal
citado tivesse ido inicialmente buscar atendimento no Hospital Metropolitano, seria
depois encaminhado ao Hospital Maradei e seu tratamento seria totalmente custeado.
A partir desta comparação, considerou que o PABSS deveria ser opcional, não
compulsório. Em aparte, pronunciaram-se os vereadores Pablo Farah, Nilda Paula,
Sargento Silvano e Igor Andrade. Sargento Silvano ressaltou a necessidade de obter
mais informações sobre o atendimento feito pelo PABSS, que atende em torno de 25
mil servidores municipais em Belém. Aventou a possibilidade de convocar a
presidente do IPAMB, senhora Paula Barreiros e Silva, para comparecer à CMB com
este objetivo. Julgou que o prefeito Zenaldo Coutinho enviará alguém para conversar
a este respeito com os parlamentares desta Casa. Expôs também a possibilidade de
criar uma comissão de vereadores para ir até o IPAMB em busca de informações.
Denunciou depois o péssimo serviço prestado pela empresa Belém Rio aos moradores
do Outeiro, destacando que esta empresa de transporte atua em regime de monopólio.
Informou ter recebido inúmeras reclamações sobre ônibus sucateados, que dão prego,
são sujos e funcionam precariamente. Chamou a atenção do Ministério Público do
Pará, da SEMOB e do próprio prefeito Zenaldo Coutinho para o problema. Participou
a seus pares que proporá uma audiência pública em Outeiro para debater o transporte
público na ilha, ouvindo a população. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Igor
Andrade e Pablo Farah. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de
Liderança. Pelo PHS, Pablo Farah parabenizou o vereador Sargento Silvano por
levantar questões relativas ao transporte público de Belém. Defendeu que se volte a
discutir nesta Casa a instalação de ar condicionado nos coletivos e a mobilidade
urbana na cidade. Criticou o BRT Belém, acusando-o de trazer caos e morte ao
trânsito da capital. Disse que as Unidades de Pronto Atendimento – UPA foram
construídas, mas esqueceram de equipá-las com uma cisterna, uma bomba hidráulica
e uma caixa d’água. Relatou que um amigo seu cortou-se com uma maquita no dia
anterior e buscou atendimento em duas UPA, estando as duas sem água. Destacou
haver um problema crônico no abastecimento de água em Belém e foram gastos
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milhões de reais nessas unidades de saúde, mas não previram a falta de água.
Notificou que em Mosqueiro falta água todos os dias e se não tivesse uma caixa
d’água em sua residência, passaria necessidade como muitas pessoas naquela
localidade. Frisou ter condição econômica de comprar uma bomba, instalar um poço
artesiano e uma caixa d’água, mas o povo humilde e carente não tem. Ressaltou que
seus questionamentos são pertinentes e não tem por objetivo atacar ou macular
qualquer gestor - busca melhorias de fato para a população. Externou que investigará
se as UPA foram realmente construídas sem o devido cuidado de provê-las com
caixas d’água. Declarou que isto está sobrecarregando o HPSM Mário Pinotti, cujos
servidores classificou como heróis, pois atendem pessoas do Pará todo e agora
também pacientes vindos das UPA, nos períodos em que estas ficam sem água.
Referiu depois ter pedido ao governador do estado, a respeito do Decreto 035/2019
(expedido pelo presidente do Banpará junto ao governo do estado e estabelecendo
linhas de crédito habitacional para os policiais militares), para que este se estenda aos
policiais civis do Pará. Fez votos de que um dia o mesmo ocorra em relação aos
membros da Guarda Municipal de Belém. Assegurou que esta demanda, na ocasião
oportuna, puxará e proporá ao prefeito. Pelo PSB, Gleisson disse - a respeito do caso
do guarda municipal relatado anteriormente pelo vereador Émerson Sampaio – que,
como líder do governo nesta Casa, procurará a presidente do IPAMB para entender o
que ocorreu com o servidor. Evidenciou a importância do IPAMB para os servidores
públicos do município, dizendo que muitos já foram atendidos e bem atendidos pelo
PABSS. Confidenciou que pessoalmente, tendo que se submeter a uma cirurgia, fará
o procedimento pelo PABSS, embora tenha o plano da UNIMED, por considerar o
médico do PABSS muito melhor. Quanto à instalação de ar condicionado nos ônibus
urbanos de Belém, afirmou que já houve muita discussão sobre o tema na CMB,
sendo ele usado como palanque eleitoral pela oposição. Fez notar que os ônibus do
BRT já são normalmente dotados de ar condicionado. Acrescentou que em muitas
capitais brasileiras os usuários têm a opção de utilizar ônibus com ou sem ar
condicionado. Pontuou que, em Belém, o prefeito Zenaldo Coutinho tem tomado as
medidas cabíveis para que tenhamos o melhor transporte alternativo. Reconheceu,
entretanto, ser preciso melhorar muito e disse saber das dificuldades que a população
de Outeiro e Mosqueiro enfrentam no transporte público, seja ele alternativo ou da
frota normal. Pelo PSD, Sargento Silvano informou sobre a apreensão - feita pela
Polícia Militar, no dia anterior, aqui em Belém - de 170 quilogramas de maconha
destinados ao consumo em nossa região. Parabenizou o major Lima Neto e sua
equipe, responsáveis pela operação, e agradeceu pelo trabalho da Polícia Militar em
nome da família paraense. Questionou depois o motivo de tanto incômodo da
bancada do PSOL e de outros vereadores com o projeto de lei de sua autoria que
estabelece o Dia do Orgulho Hetero. Disse que gostaria de entender, pois não
compreende o motivo de tanta polêmica. Referiu que lhe disseram não ser relevante a
instituição de tal dia, mas perguntou se seriam relevantes para o município de Belém
o Dia do Orgulho Gay ou o Dia do Orgulho LGBT. Explicou que a criação desta data
afirmaria o amor do homem pela mulher e da mulher pelo homem, amando-se o que
Deus fez. Foi então tachado de homofóbico e atacado nas redes sociais pelos
militantes do PSOL. Sublinhou que a inclusão desta data no calendário oficial do
município de Belém homenagearia a família tradicional, mas isto é tomado como
uma ofensa. Inquiriu então sobre quem seria o ofendido. Pelo PP, Émerson Sampaio
esclareceu que, em relação ao IPAMB, não tenciona criar um movimento contra
ninguém. Pretende, com a sessão especial que solicitará, chamar a direção do instituto
e seus usuários para discutir melhorias no atendimento prestado aos contribuintes.
Ressaltou não se tratar de uso político, quer esclarecimentos porque a maioria dos
servidores sequer conhece as regras de funcionamento do PABSS. Acrescentou que,
quando abordou o assunto anteriormente, não estava tratando especificamente de um
servidor, mas da forma como todos os usuários do PABSS são atendidos. Manifestou
o desejo de saber se consta nos contratos que em determinados atendimentos o
servidor deve entrar com uma contrapartida. Reiterou não ter a intenção de brigar
com o prefeito ou com a direção do IPAMB, mas sim melhorar o atendimento
prestado. Assegurou que não permitirá que este tema que levantou seja usado como
bandeira política, nem da situação - para indispô-lo com a gestão municipal - nem da
oposição, para atacar a PMB. Expôs ser necessário, em relação a esta questão, ouvir
os dois lados e encontrar soluções. Defendeu novamente que o PABSS não seja
compulsório para o servidor e solicitou que haja um esclarecimento quanto aos
limites cobertos pelo plano no atendimento ao usuário. Recordou depois que já foram
feitas muitas discussões nesta Casa sobre a inclusão do ar condicionado nos ônibus e
que este parlamento aprovou, no ano anterior, a licitação para o transporte público em
nossa capital, determinando a climatização dos coletivos urbanos em Belém. Em
aparte, pronunciou-se a vereadora Nilda Paula. O vereador Sargento Silvano pediu
depois Questão de Ordem e informou que será agendada uma reunião - na sala VIP
deste plenário, na próxima segunda-feira às dez horas - com a presidente do IPAMB,
senhora Paula Barreiros e Silva, para dirimir todas as dúvidas e discutir medidas
para melhorar o atendimento do instituto. Pelo PSOL, Dr. Chiquinho disse ficar
feliz ao vir à CMB e debater temas importantes para a cidade. A este respeito,
expressou que a questão levantada sobre o IPAMB, pelo vereador Émerson Sampaio,
é da mais alta relevância. Participou receber diariamente denúncias de situações
constrangedoras pelas quais passam os servidores do município ou seus dependentes
quando precisam ser atendidos pelo PABSS. Informou ser servidor municipal há
muitos anos e era também servidor do estado. Afirmou que anteriormente a
assistência à saúde prestada aos servidores do município e a seus familiares era a
melhor possível, mas atualmente está caótica. Agora, continuou, cobram à parte até
por procedimentos simples. Exemplificou relatando que, ainda nesta semana, uma
sobrinha sua foi ao IPAMB para fazer um procedimento cirúrgico simples, a retirada
de um lipoma na região glútea. Ficou surpresa então quando lhe disseram que deveria
pagar 150 reais pelo trabalho do anestesista. Considerou esta prática um insulto aos
direitos dos servidores e de seus dependentes, frisando que isto acontece
rotineiramente, seja a título de pagar o anestesista, seja para aquisição de algum
material utilizado nos procedimentos. Outro problema, aditou, é a demora para
conseguir consultas especializadas. Avaliou que o serviço prestado deteriorou muito,
sendo isto responsabilidade da Prefeitura de Belém. Disse que os servidores do
município estão sendo atacados em seus direitos básicos: pagam regularmente seu
plano e não têm o retorno adequado. Reiterou ser este um tema muito importante e
defendeu que esta Casa não faça apenas uma reunião particular, mas que se realize
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uma sessão especial na qual o IPAMB preste esclarecimentos ao conjunto dos
vereadores sobre a deterioração dos serviços prestados pelo PABSS e o desrespeito
aos direitos dos servidores municipais e seus familiares. Lembrou que a prática de
cobrar “por fora” também ocorria no SUS e, eventualmente, ainda ocorre - algum
espertalhão ainda cobra por procedimentos realizados, o que é ilegal e deve ser
denunciado na auditoria do SUS. Opinou que o IPAMB também deve criar um
serviço de auditoria ou ouvidoria para que a população usuária do plano possa fazer
as denúncias e ter a resposta que cada caso merece. Findo o período estabelecido
regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Foi feita então a verificação
nominal de presença. Não havendo quórum, aguardou-se o prazo de dez minutos
previsto regimentalmente para a realização de nova verificação. Findo este prazo, fezse a nova verificação nominal de presença. Permanecendo a falta de quórum, a
presidente Simone Kahwage encerrou a sessão às dez horas e quinze minutos.
Estavam licenciados os vereadores Zeca Pirão e Blenda Quaresma. Justificaram suas
ausências os vereadores Bieco, Fabrício Gama, França e Mauro Freitas. Estiveram
presentes os vereadores: Rildo Pessoa, pelo Avante; Marciel Manão, pelo PEN; Lulu
das Comunidades, pelo PTC; Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo PSD; Pablo Farah,
pelo PHS; Joaquim Campos, pelo MDB; Gleisson e Igor Andrade, pelo PSB; Paulo
Queiroz, Nehemias Valentim e Moa Moraes, pelo PSDB; Professor Elias, pelo PTN;
Dinelly, pelo PSC; Neném Albuquerque, pelo PSL; Amaury da APPD, pelo PT; Dr.
Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Simone
Kahwage, pelo PRB; Wellington Magalhães, pelo PPS; e Émerson Sampaio, pelo PP.
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 fevereiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 2034/2018, de 01 de dezembro de 2018.
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 Marcos Antonio Freire Chaves, está exercendo
atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou
Temporárias.
R E S O L V E:
ATRIBUIR ao servidor Marcos Antonio Freire Chaves, 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 dezembro/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 2035/2018, de 01 de dezembro de 2018.
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 Marcos Cesar de Sousa Cantuária, está exercendo
atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou
Temporárias.
R E S O L V E:
ATRIBUIR ao servidor Marcos Cesar de Sousa Cantuária, pertencente ao
Grupo Nível Médio - Permanente, 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 dezembro/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 2036/2018, de 01 de dezembro de 2018.
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 Marcos Santos do Rosário, está exercendo atividades
que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias.
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R E S O L V E:
ATRIBUIR ao servidor Marcos Santos do Rosário, ocupante do cargo em
comissão “Secretário Legislativo” Gratificação 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 dezembro/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 2037/2018, de 01 de dezembro de 2018.
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 Marcos Tiago Duarte do Nascimento, está exercendo
atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou
Temporárias.
R E S O L V E:
ATRIBUIR ao servidor Marcos Tiago Duarte do Nascimento, 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 dezembro/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 2038/2018, de 01 de dezembro de 2018.
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 Maria Conceição Costa Bezerra, está exercendo
atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou
Temporárias.
R E S O L V E:
ATRIBUIR ao servidor Maria Conceição Costa Bezerra, ocupante do cargo
comissionado “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 75%
(setenta e cinco 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 dezembro/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 2039/2018, de 01 de dezembro de 2018.
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 Mário Paulo de Souza Cantuária, está exercendo
atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou
Temporárias.
R E S O L V E:
ATRIBUIR ao servidor Mário Paulo de Souza Cantuária, pertencente do
Grupo Auxiliar Ref. A-P, 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 dezembro/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
PORTARIA Nº 0241/2019, de 01 de março de 2019.
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das
atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso I, combinado com o Art. 95 da Lei
nº 7.502, de 20/12/90, de 20.12.90, 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias de licença
para tratamento saúde a servidora Rosilene Lima Cardoso, ocupante do cardo em
comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador Fabrício Gama,
durante o período de 01/03/2019 a 18/02/2020, de acordo com o Laudo Pericial
expedido pelo INSS.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
---------------------------------------PORTARIA Nº 0268/2019, de 14 de março de 2019.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das
atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso I, combinado com o Art. 95 da Lei
nº 7.502, de 20/12/90, de 20.12.90, 40 (quarenta) dias de licença para tratamento
saúde a servidora Ana Paula Oliveira Brasil, ocupante do cardo em comissão
“Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador Fabrício Gama, durante o
período de 20/02/2019 a 31/03/2019, de acordo com o Laudo Pericial expedido pelo
INSS.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 14 de março de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
---------------------------------------ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA.
No vigésimo quinto dia do mês de março de dois mil e dezenove, às doze horas,
reuniu-se a Câmara Municipal de Belém sob a presidência do vereador Mauro Freitas.
Este solicitou aos demais vereadores que registrassem suas presenças no painel
eletrônico. O painel apresentou defeito e, por esse motivo, o registro foi feito
manualmente. Havendo quórum, o presidente declarou aberta a sessão e fez a leitura da
matéria constante na pauta. A respeito do projeto constante no processo nº 1246/13 de
autoria da Prefeitura Municipal de Belém, o presidente lembrou aos parlamentares que,
devido à existência de votação no Conselho Municipal de Saúde em todos os bairros de
Belém, o projeto continuará em pauta, porém não entraria em discussão nesta sessão.
Em seguida, entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto
que "Dispõe sobre a criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual", de autoria da
Prefeitura Municipal de Belém. Na discussão, usaram da palavra os vereadores Sargento
Silvano, Enfermeira Nazaré Lima, Rildo Pessoa, Marciel Manão e Amaury da APPD.
Depois, através de Questão de Ordem, o vereador Gleisson Oliveira na qualidade de
líder do Governo solicitou a retirada das emendas de iniciativa do Poder Executivo
Municipal aos artigos 5º e 6º do projeto em discussão. Posteriormente, usaram da
palavra os vereadores Adriano Coelho, Toré Lima, Émerson Sampaio e Fernando
Carneiro. Finda a discussão, encaminhou a votação o vereador Igor Andrade. Neste
ínterim, assumiu a presidência o vereador Émerson Sampaio. Através de Questão de
Ordem, o vereador John Wayne solicitou que o projeto, juntamente com suas emendas,
fosse votado em bloco e de forma simbólica. Submetida ao plenário, esta proposta foi
aprovada por unanimidade. Logo após, a Mesa solicitou a leitura do projeto e de suas
emendas. Ao término da leitura, reassumiu a presidência da sessão o vereador Mauro
Freitas. Na votação, o projeto foi aprovado por maioria. Destacaram seus votos
contrários ao projeto os vereadores Sargento Silvano e Marciel Manão. A Mesa
comunicou então a aprovação do projeto que "Dispõe sobre a criação da Coordenadoria
da Diversidade Sexual". Justificaram seus votos os vereadores Sargento Silvano, Pablo
Farah, Marciel Manão, Bieco, Rildo Pessoa, Émerson Sampaio e Amaury da APPD. Na
sequência, entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto
que "Cria o Bairro Antônio Lemos, altera a Lei nº 7.806, de 30 de junho 1996 e dá
outras providências". Através de Questão de Ordem, aprovada por unanimidade, o
vereador John Wayne solicitou que o projeto fosse votado em bloco e de forma
simbólica. Posto em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade, em bloco e de
forma simbólica. O presidente comunicou então a aprovação do projeto que "Cria o
Bairro Antônio Lemos, altera a Lei nº 7.806, de 30 de junho 1996 e dá outras
providências". Justificou seu voto o vereador Igor Andrade. Ao término desta
manifestação, o presidente declarou encerrada a 3ª Sessão Extraordinária do 1º Período
Legislativo da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, às treze horas e vinte minutos,
convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia 26/03/2019. Justificou sua
ausência a vereadora Simone Kahwage. Estava licenciada a vereadora Blenda
Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenilson, Rildo Pessoa, Mauro
Freitas, Prof. Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco, Fabrício Gama,
Marciel Manão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA-PR; Professora
Nilda Paula, Sargento Silvano, pelo bloco PSD-PTC; Nehemias Valentim, Paulo
Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino, Dinelly e
Wellington Magalhães, pelo bloco PSC-PPS; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo
bloco PC do B - PT; Joaquim Campos, John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDBPHS; Adriano Coelho, Gleisson, Igor Andrade, pelo bloco PDT-PSB; Dr. Chiquinho,
Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; França, e Toré
Lima, pela bancada do PRB; Emerson Sampaio, pelo PP. 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, no Palácio Augusto Meira
Filho, vinte e cinco de março de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA
TERCEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA
DA
DÉCIMA
OITAVA
LEGISLATURA.
No vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador
Fabrício Gama. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas presenças no
painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Conforme livro de inscrição,
o vereador Zeca Pirão usou da palavra e demonstrou preocupação com a atual
situação do município de Belém no que se refere à ausência de um centro
especializado em diagnóstico. Em seu entendimento, são as pessoas mais pobres
aquelas que mais sofrem com a falta de investimento em saúde, pois não podem
pagar por um plano de saúde. Na sequência, o presidente comunicou aos
parlamentares que, devido a problemas técnicos no painel eletrônico, o registro das
presenças seria feito manualmente. Em seguida, assumiu a presidência da Mesa o
vereador Zeca Pirão. Posteriormente, o vereador Fabrício Gama subiu à tribuna e
criticou o governo venezuelano. Avaliou que o presidente eleito Nicolás Maduro
governa sob ditadura, cobrando a renúncia deste. Defendeu a urgência na aprovação
da reforma da previdência. Findo seu pronunciamento, reassumiu a presidência da
Mesa. Manifestou-se depois o vereador Pablo Farah e solicitou um minuto de silêncio
em memória do policial civil João Evangelista, morto em decorrência de um infarto
fulminante. O vereador Paulo Queiroz também solicitou um minuto de silêncio como
homenagem póstuma ao senhor Dr. Victor Hugo Cunha, pai do ex-vereador Victor
Cunha, falecido no dia de ontem, e à senhora Waldenise Maria Guedes, funcionária
deste Poder, morta em um grave acidente automobilístico em Macapá - AP, no último
dia 24 de fevereiro. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de
Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos falou a respeito da
administração do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Criticou os protestos em
favor daquele presidente oriundos da França, dando descrédito às manifestações.
Afirmou que a França vive um caos e não passa de um "paiseco". Pela liderança do
PDT - PSB, Igor Andrade comentou os casos de feminicídio no Brasil e a aparente
falta de atenção por parte das autoridades. Informou que o maior obstáculo
enfrentado por mulheres que sofrem violência é a dificuldade de se livrar da
dependência financeira de seus parceiros. Para tentar sanar parte das dificuldades
enfrentadas por vítimas de violência doméstica, informou ter apresentado à Câmara
Municipal de Belém um projeto de lei visando garantir a reserva de 5% das vagas de
empregos das empresas que prestam serviços ao município de Belém exclusivamente
às mulheres vítimas de violência doméstica. Pela liderança do bloco PMN Solidariedade - Patriota - PR, Zeca Pirão externou ressentimento para com os
jornalistas que muitas vezes criticam os vereadores de Belém sem base para tal.
Expressou ainda que, ao mesmo tempo em que os vereadores de Belém são atacados,
nada é dito a respeito dos deputados corruptos e seus super salários. Pela liderança do
bloco PTC - PSD, Sargento Silvano disse ter se reunido em audiência pública com a
população de Outeiro para falar do transporte público naquela localidade. Durante a
reunião, este parlamentar recebeu muitas reclamações sobre o serviço prestado pela
empresa Belém - Rio. Para tratar dessas reclamações, comunicou que solicitará,
através de requerimento, a realização de uma sessão especial. Solicitou o apoio dos
parlamentares para a sua aprovação. Pela bancada do PRB, Simone Kahwage falou
da importância da valorização da mulher na sociedade e em especial na política.
Informou sobre o requerimento que apresentou a esta Casa de Leis para debater a
valorização da mulher no mercado de trabalho em sessão especial. Em aparte,
comentou o assunto o vereador Zeca Pirão. Encerrado o Horário de Liderança, a
Mesa registrou nominalmente os vereadores presentes. Estavam presentes os
vereadores: Fabrício Gama, Gleisson Oliveira, Simone Kahwage, Émerson Sampaio,
Pablo Farah, Professor Elias, Professora Nilda Paula, Sargento Silvano, Igor
Andrade, Dinelly, Wellington Magalhães, Lulu das Comunidades, Paulo Queiroz,
Marciel Manão, França, Toré Lima, Neném Albuquerque, Enfermeira Nazaré Lima,
Moa Moraes e Zeca Pirão. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem
do Dia com a realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma a João
Evangelista, Victor Hugo Cunha e Waldenise Maria Guedes. Findo este ato, foram
lidas as matérias constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia e o vereador Moa
Moraes pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício dos
projetos correspondentes, o que foi aprovado por unanimidade. Também através de
Questão de Ordem o vereador Sargento Silvano solicitou esclarecimento a respeito
dos projetos constantes nos processos nº 1205/15 e 003/18, ambos de autoria da
Prefeitura Municipal de Belém. Em resposta, a Mesa informou que serão distribuídas
cópias em avulso dos referidos projetos a todos os vereadores. Posteriormente foi
lido, votado e aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Marciel Manão
solicitando três dias de licença particular, no período de 11 a 13/03/2019. Foi também
lido, votado e aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Zeca
Pirão solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 19 a 21/02/2019. Na
sequência, a Mesa leu um comunicado do vereador Mauro Freitas, presidente da
Câmara Municipal de Belém com a seguinte redação: "Na qualidade de presidente da
Câmara Municipal de Belém convoco vossas excelências, observando as normas
regimentais aplicáveis, para se reunirem em sessão extraordinária, em regime de
tantas quantas forem necessárias, a partir do dia 27/02/2019, às 12 horas, no Salão
Plenário Lameira Bittencourt para discussão do projeto de lei, constante no processo
003/18, que 'Institui o programa PROVIVA - Viver Belém a Aposentadoria, no
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Belém e dá
outras providências', de autoria do Poder Executivo Municipal". Após o comunicado,
foi lido o requerimento, de autoria da vereadora Simone Kahwage, solicitando a
realização de uma sessão especial para discutir a valorização da mulher no mercado
de trabalho, em data a ser definida. Encaminhou a votação a autora do requerimento,
sendo este aprovado por unanimidade. Dando continuidade à sessão, foi lido o
requerimento, de autoria do vereador Sargento Silvano, solicitando a realização de
uma sessão especial, em dia e hora a serem definidos, para debater a precariedade do
transporte público no Distrito do Outeiro e sobre o péssimo serviço prestado pela
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empresa Belém - Rio aos moradores daquela região. Fizeram encaminhamento os
vereadores Sargento Silvano, Émerson Sampaio, Dr. Chiquinho (com aparte da
vereadora Enfermeira Nazaré Lima), Pablo Farah, Zeca Pirão, Toré Lima e Lulu das
Comunidades, ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da
Ordem do Dia, o presidente solicitou ao vereador Émerson Sampaio que fizesse o
registro nominal dos parlamentares presentes. Estavam presentes: Émerson Sampaio,
Fabrício Gama, Henrique Soares, Pablo Farah, Professora Nilda Paula, Sargento
Silvano, Igor Andrade, Dinelly, Dr. Elenílson, Wellington Magalhães, Lulu das
Comunidades, Zeca Pirão, Paulo Queiroz, Neném Albuquerque, Dr. Chiquinho e
Enfermeira Nazaré Lima. Não havendo quórum, o presidente Fabrício Gama
encerrou a sessão às dez horas e quarenta e seis minutos, convidando os
parlamentares para a sessão ordinária do dia vinte e sete de fevereiro. Justificaram
suas ausências os vereadores: Mauro Freitas, Nehemias Valentim, Altair Brandão,
Amaury da APPD, Adriano Coelho e Fernando Carneiro. Estiveram presentes os
vereadores: Dr. Elenílson e Prof. Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco,
Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADEPATRIOTA-PR; Lulu da Comunidades, Professora Nilda Paula e Sargento Silvano,
pelo bloco PSD-PTC; Moa Moraes, Paulo Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco
PSDB-PSL; Dinelly e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC-PPS; Blenda
Quaresma, Joaquim Campos, John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS;
Henrique Soares, Gleisson e Igor Andrade, pelo bloco PDT-PSB; Dr. Chiquinho e
Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré
Lima, pela bancada do PRB; Émerson Sampaio, pelo PP. 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 26 de fevereiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA.
No décimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Paulo
Queiroz. Em virtude de o painel eletrônico não estar funcionando, fez-se o registro
nominal dos parlamentares presentes. Iniciado o Horário do Expediente,
pronunciaram-se os vereadores inscritos. Igor Andrade inicialmente solicitou a
realização, no momento oportuno, de um minuto de silêncio pelo falecimento de um
assessor seu, David Alexandre Lobato Mesquita, brutalmente assassinado no
domingo de carnaval. Saudou depois o prefeito Zenaldo Coutinho por ter entregado à
população - após reforma, na sexta-feira anterior, Dia Internacional da Mulher - o
Hospital Dom Vicente Zico. Informou que este funcionará como hospital de
retaguarda e teve sua capacidade de atendimento ampliada, dispondo agora de um
número maior de leitos. Explicou que não esteve presente ao evento de entrega desta
unidade de saúde por estar participando de atividades relacionadas ao Dia
Internacional da Mulher no bairro do Barreiro no mesmo horário. Repercutiu
posteriormente que a ONG brasileira AzMina colocou à disposição, para todos os
sistemas Androide e IOS, o aplicativo chamado Penhas. Cientificou que este
programa reúne, em uma mesma plataforma, pedidos de ajuda urgente,
compartilhamento de informações, diálogo em ambiente seguro e participação social
para criação de grupos de proteção às mulheres. Estando na luta em defesa das
mulheres e contra o feminicídio, avaliou ser esta mais uma forma encontrada por
estas para garantir seus direitos em nossa sociedade. Reportou-se depois ao projeto de
sua autoria que prevê a isenção ou a remissão do IPTU para casas situadas em zonas
atingidas frequentemente por alagamentos e enchentes no município de Belém.
Inteirou que este projeto já foi protocolado e espera que logo esteja em pauta e seja
aprovado, pois este será de grande benefício para a sociedade. Esclareceu que a
isenção contemplará o imóvel cujo IPTU seja de até 20 mil reais e que
comprovadamente passe constantemente por enchentes e alagamentos. Fez notar que
boa parte dos alagamentos em bairros como Canudos, Guamá, Marco e Curió-Utinga
deve-se a não conclusão da macrodrenagem do Tucunduba. Esta obra, referiu, é
responsabilidade do governo estadual e foi retomada em um ritmo mais acelerado na
gestão de Hélder Barbalho. Manifestou esperança de que os trabalhos logo atinjam os
bairros de Canudos e do Marco, informando já ter solicitado que o governador faça
uma visita a estas localidades. Em aparte, pronunciou-se o vereador Toré Lima. Toré
Lima subiu depois à tribuna e solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento de
Arthur Pontes Coelho, criança de dois anos de idade vítima de um incêndio na
localidade Vila Rica, no bairro de Canudos, na madrugada do dia 1° de março.
Destacou ser este o terceiro sinistro deste tipo na Vila Rica, chamando a atenção para
a constante ocorrência de incêndios em nossa cidade, geralmente em áreas de
ocupação. Estes se iniciam, na maioria das vezes, por curto-circuito devido à má
instalação elétrica - havendo os famosos “gatos” - em lugares onde as chamas se
propagam rapidamente. Agradeceu pela solidariedade das pessoas que atenderam ao
pedido de ajuda, que fez em suas redes sociais, às vinte e cinco famílias atingidas.
Reconheceu que o povo de Belém é solidário, pois até hoje dezenas de pessoas
continuam a fazer doações. Ajuizou que se continuarmos a ser solidários como
somos, certamente nossa sociedade irá crescer. Agradeceu, em nome das vítimas, à
Defesa Civil de Belém que, de forma incansável, está até hoje coordenando o
trabalho de acompanhamento aos atingidos. Agradeceu também ao pastor Paulo, da
Igreja Assembleia de Deus da Rua Roso Danin - que abriu as portas do templo,
servindo este como base para atendimento à população sinistrada – à Cruz Vermelha
e à FUNPAPA que também estão dando apoio às vítimas. Estendeu seu
agradecimento à Guarda Municipal de Belém, que tem feito um trabalho de
segurança naquela área – pois os poucos pertences retirados das casas incendiadas,
foram roubados na mesma noite. Posteriormente, continuou, havia o risco de serem
roubadas as centenas de cestas básicas e as peças de roupa e calçados que têm
chegado. Expressou tristeza por este fato, justificando que em parte estes roubos
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talvez ocorram por necessidade. Notificou que o governador Hélder Barbalho
orientou a COHAB a fornecer cheques moradia às famílias atingidas para que estas
possam reerguer suas casas. Entretanto, reportou, está participando de uma frente
para que estas famílias sejam realocadas imediatamente para habitações dignas e não
recebam simplesmente cheques moradia para reconstruir casas à beira do canal do
Tucunduba, aonde logo chegarão as obras de macrodrenagem. Pediu apoio dos
demais parlamentares a esta demanda. Externou depois sua alegria pelo lançamento
em nossa cidade da Campanha da Fraternidade 2019 – realizada pela Arquidiocese de
Belém no último final de semana. Findo este pronunciamento, o vereador Émerson
Sampaio assumiu a presidência da Mesa. Manifestou-se posteriormente o vereador
Pablo Farah e solicitou a realização de um minuto de silêncio em homenagem
póstuma ao senhor Marcley Rosário de Souza, integrante da Guarda Municipal de
Belém, assassinado por bandidos que invadiram sua residência, no bairro do
Curuçambá, em Ananindeua, no dia 05/03/2019. Sugeriu ao prefeito Zenaldo
Coutinho a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Disse que todas as
grandes metrópoles do país estão discutindo a respeito e Ananindeua já a criou.
Opinou que isto permitiria um melhor investimento do orçamento e a adoção de
estratégias e medidas de combate à criminalidade e à violência mais eficientes. Pediu
o apoio dos demais parlamentares a esta moção para que possa ser encaminhada ao
prefeito. Discorreu depois sobre a conveniência de criar um conjunto habitacional
para os servidores da segurança pública, sendo este um tema a ser debatido nesta
Casa. Parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho pela entrega do Hospital Dom
Vicente Zico, que certamente melhorará o atendimento à população com o aumento
do número de leitos disponíveis. Avaliou que houve uma diminuição nos índices de
criminalidade em nosso estado nos últimos meses, mas advogou que esta luta só será
vencida com a participação de todos os agentes sociais, incluindo a PMB. Encerrado
o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do PRB,
Toré Lima expressou alegria pelo lançamento da Campanha da Fraternidade 2019 –
com o tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito
e pela justiça”. Observou que nesta Casa muitos são os católicos, mas poucos são os
praticantes – como se vê na participação nas missas que aqui ocorrem. Requisitou aos
parlamentares católicos que se juntem aos evangélicos no importantíssimo trabalho
que estes desempenham de reeducação social e recuperação da personalidade e da
prática da cidadania. Clamou a todos que, através da Campanha da Fraternidade,
debatam o direito do cidadão, seja ele pobre ou rico, mas principalmente daqueles
que mais necessitam – das minorias sociais, da mulher, do negro, do pobre.
Retomando o que dissera em seu pronunciamento anterior, ponderou que a maioria
do povo é solidária, mas há pessoas que não se preocupam minimamente com a
situação de seu próximo. Fez votos de que esta Casa desenvolva políticas públicas
que possam somar-se às já existentes e fazer com que os mais precisam tenham os
seus direitos reconhecidos. Pleiteou então a seus pares o apoio ao requerimento que
protocolou solicitando a realização de uma sessão especial para debater o tema da
Campanha da Fraternidade 2019, convidando-os a participar desta sessão. Em aparte,
manifestou-se o vereador Igor Andrade. Pela liderança do Governo, Gleisson Oliveira
parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém pela reforma e ampliação do Hospital
Dom Vicente Zico. Externou que vem acompanhando a responsabilidade e o
compromisso do prefeito Zenaldo Coutinho desde que este teve a coragem de
reformar o HPSM Mário Pinotti, apesar das dificuldades de arrecadação. Neste
sentido, considerou preocupante o projeto do vereador Igor Andrade estabelecendo a
isenção do IPTU para casas atingidas constantemente por alagamentos. Atualmente,
aditou, embora contando com recursos limitados, a PMB está reformando o HPSM
do Guamá e construiu a UPA da Terra Firme, que tem beneficiado muita gente.
Destacou o empenho da Prefeitura de Belém em melhorar o atendimento na área da
Saúde – através das UPA, das unidades básicas de saúde, da reforma e ampliação do
Hospital Dom Vicente Zico. Ressaltou o trabalho de prevenção do câncer de mama,
com mais de onze mil atendimentos a mulheres no hospital de retaguarda. Pela
liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima parabenizou as mulheres da CMB,
vereadoras e funcionárias, e aquelas presentes nas galerias pelo Dia Internacional da
Mulher. Realçou as diferenças entre homens e mulheres e a necessidade do respeito a
tais diferenças. Sublinhou que muitos homens se prevalecem de sua força, uma
importante diferença biológica, para agredir covardemente e matar as mulheres,
praticando o feminicídio. Enfatizou o papel pedagógico da mulher, como primeira
professora de seus filhos, para ensinar desde cedo que em mulher não se bate e
ensinar às mulheres que não se deixem agredir por esses homens. Sendo maioria da
população, pontuou, as mulheres ainda têm muita dificuldade de acesso a exames
como mamografia e PCCU. Instou depois à Secretaria Municipal de Saúde a facilitar
o acesso aos preservativos nos postos e unidades municipais de saúde. Manifestou
seu apoio ao projeto do vereador Igor Andrade que isenta de IPTU as casas situadas
em regiões de contínuo alagamento. Solidarizou-se posteriormente às pessoas
atingidas pelo incêndio no bairro de Canudos, explicando não estar em Belém quando
ocorreu o sinistro, mas que sua assessoria esteve presente dando apoio às vítimas.
Referiu que na Guarda Municipal de Belém as mulheres têm pouco acesso a algumas
funções, exercidas majoritariamente por homens, tal como assumir a direção das
viaturas. Observou que as mulheres geralmente são mais prudentes e cometem falhas
menos graves ao volante do que os homens – recebendo por isso descontos das
companhias seguradoras. Finalizou dizendo que as mulheres têm os mesmos direitos
que os homens e iguais condições de exercer as mesmas funções, devendo receber os
mesmos salários. Pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota – PR, Zeca Pirão
agradeceu ao prefeito Zenaldo Coutinho por ter atendido, no último sábado, à emenda
parlamentar de sua autoria solicitando a drenagem, construção de meio-fio e calçada
na Invasão do Japonês, no bairro do Benguí. Esclareceu que foi feito o trabalho na
rua principal, mas, com sua ajuda, as obras continuarão a ser feitas nas transversais
para dar melhor condição de vida à população, dando a ela dignidade ao ir e vir.
Relatou ter dito ao povo daquela área, no sábado, que o prefeito cumprira com sua
palavra. Julgou que isso é muito importante para o político poder andar de cabeça
erguida, tendo cumprido com o prometido. Deu graças a Deus porque o povo daquela
região está satisfeito, as crianças estão mais felizes, manifestando estar também muito
feliz. Alertou depois a liderança do governo e os assessores de Zenaldo Coutinho de
que é vereador de Belém e faz questão de participar das inaugurações realizadas pela
Prefeitura, pois tudo que é feito na cidade passa por esta Casa – independentemente
de partido ou posição política, há sempre a participação dos membros deste
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parlamento, que aprovam o orçamento e os recursos para as obras do Executivo.
Exprimiu ter esperança de que o governador Hélder Barbalho, tendo um pensamento
mais moderno, possa ajudar mais ainda a PMB a melhorar as ruas de Belém e o
fornecimento de água a várias áreas da cidade tais como Val-de-Cans, Promorar,
Providência, Paraíso dos Paraísos e Maracangalha, onde a falta de água é terrível.
Informou já ter conseguido uma bomba, sendo perfurado um poço, e está tentando
limpar mais três poços para melhorar a vida das pessoas. Assegurou que tem lutado
bastante, sem descanso, nas ruas da capital para tentar diminuir ao máximo o
sofrimento da população. Pela liderança da Oposição, Dr. Chiquinho comentou sobre
a manchete da primeira página do jornal O Liberal, edição de hoje, com o título
“Bolsonaro e Maia articulam nomeações em troca de apoio”. Disse que Bolsonaro
está fazendo a política do “toma lá, dá cá”, aquilo que dizia que não faria, fazendo
discursos em campanha contra a “velha política”. Agora, continuou, Bolsonaro deu
sinal verde a Rodrigo Maia para negociar nomeações em cargos do segundo escalão
do governo com o objetivo de garantir votos para a aprovação da reforma da
Previdência. Externou confirmar-se que o governo Bolsonaro é uma fraude: através
da imprensa conservadora confirma-se que não há nenhuma nova política – a política
é a mesma. Deste modo, o discurso usado por Bolsonaro foi apenas para ganhar a
eleição, continuando a haver a troca de cargos por apoio ao executivo federal.
Contestou depois o pronunciamento do vereador Gleisson, líder do Governo neste
Poder, sobre a saúde pública em Belém. Afirmou que a maioria dos servidores da
saúde de Belém recebe o salário mínimo de 2017 como vencimento base,
considerando isto uma vergonha. Além disso, acrescentou, há falta de medicamentos
e materiais básicos como gaze para o atendimento em algumas unidades de saúde.
Pela liderança do bloco DC – Avante – Podemos, Rildo Pessoa parabenizou o
prefeito Zenaldo Coutinho por ter entregado à população o Hospital Dom Vicente
Zico. Comemorou por Belém ter ganhado um hospital de retaguarda com sessenta
leitos, oito a nove leitos de UTI e duas salas cirúrgicas, considerando isto um grande
avanço para nosso município. Reconheceu que há muito a se fazer, mas expôs ser
necessário reconhecer o trabalho realizado. Estranhou não ter havido a divulgação
nos grandes meios de comunicação, de forma maciça, desse grande feito para nossa
cidade. Defendeu a humanização do atendimento e a necessidade de fiscalizar o
trabalho dos servidores da saúde – valorizando os bons profissionais, mas punindo os
maus servidores, que faltam ao serviço e não cumprem suas obrigações. Encerrado o
Horário de Liderança, fez-se a verificação nominal de presença. Havendo quórum,
iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então postas em votação e
aprovadas por unanimidade as atas referentes à 8ª e à 9ª sessões ordinárias do
Primeiro Período da Terceira Sessão Legislativa desta legislatura. Retomou-se depois
a votação do requerimento do vereador Sargento Silvano solicitando a realização de
uma sessão especial, em dia e hora e serem definidos, para debater sobre a
precariedade do transporte público no Distrito de Outeiro e sobre o péssimo serviço
prestado pela empresa Belém Rio aos moradores daquela região. Após votação
nominal, o requerimento foi aprovado por maioria com 23 votos favoráveis e 02
votos e contrários, sem abstenções. Justificaram seus votos os vereadores Toré Lima,
Zeca Pirão, Moa Moraes, Rildo Pessoa, Altair Brandão e Amaury da APPD. O
presidente Émerson Sampaio, atendendo às solicitações feitas anteriormente,
determinou que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos
senhores David Alexandre Lobato Mesquita e Marcley Rosário de Souza e ao menor
Arthur Pontes Coelho. Finda esta homenagem encerrou-se a Primeira Parte da Ordem
do Dia. Foi feita então a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a
Segunda Parte da Ordem do Dia. O vereador Fernando Carneiro pediu então Questão
de Ordem solicitando que fossem colocados em pauta os projetos já relacionados em
reunião do Colégio de Líderes, evitando o encerramento da sessão por falta de
matéria. Pediu também que a Mesa pedisse celeridade aos partidos na indicação dos
membros que comporão as comissões desta Casa. O presidente da sessão respondeu
que, quanto à formação das comissões, repassaria ao presidente da CMB, vereador
Mauro Freitas, a solicitação de Fernando Carneiro. Quanto à inclusão dos projetos em
pauta, informou que na quarta-feira seguinte o presidente da CMB teria uma reunião
com as lideranças para definir. O vereador Toré Lima pediu também Questão de
Ordem expondo o problema dos projetos sem parecer, prejudicando a apreciação
destes pela plenária. Émerson Sampaio reafirmou que levaria a solicitação de
celeridade na formação das comissões ao presidente Mauro Freitas. O vereador Rildo
Pessoa pediu então Questão de Ordem solicitando a divulgação do nome dos
vereadores que faltaram à sessão, uma vez que o painel eletrônico não estava
funcionando. O presidente Émerson Sampaio explicou que a lista dos vereadores
presentes, licenciados e com ausência justificada estaria disponível na ata da sessão.
Não havendo matéria em pauta para discussão e votação, o presidente encerrou a
sessão às dez horas e cinquenta e cinco minutos. Estavam licenciados os vereadores
Joaquim Campos e Marciel Manão. Justificaram suas ausências os vereadores Mauro
Freitas, Bieco, Blenda Quaresma, Henrique Soares e Simone Kahwage. Estiveram
presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Professor Elias e Rildo Pessoa, pelo bloco DC
– Avante – Podemos; Zeca Pirão, pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR;
Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC; Nehemias
Valentim, Moa Moraes, Paulo Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB –
PSL; Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Altair Brandão e Amaury da
APPD, pelo bloco PC do B, PT; John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB – PHS;
Adriano Coelho, Gleisson e Igor Andrade, pelo bloco PDT – PSB; Dr. Chiquinho,
Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; França e Toré Lima, pelo
PRB; e Émerson Sampaio, pelo PP. 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 11 de
março de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
-------------------------------------------ATO Nº 005/2019, de 01 de janeiro de 2019.
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,
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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 Adelson José Maia Marinho,
ocupante do cargo em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”-, no
percentual correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimentobase de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente,
a partir de janeiro/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________

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, Carlos Vanderlei do Nascimento de Sousa, ocupante de cargo
comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Nehemias
Valentim, a partir de 31/01/2019:
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________

ATO Nº 006/2019, de 01 de janeiro 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 Agle Idalba Paes Pereira, 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 janeiro/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________

ATO Nº 464/2019, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupante de cargo comissionado
“Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador Rildo Pessoa, a partir de
31/01/2019:
NÍVEL 01
Tulio Rodrigo Ramos dos santos

ATO Nº 008/2019, de 01 de janeiro 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 Angie Bia Nunes Viana, ocupante
do cargo em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”-, 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
janeiro/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 009/2019, de 01 de janeiro 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 Antonio Sérgio Gomes dos Santos,
ocupante do cargo em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”-, no
percentual correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimentobase de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente,
a partir de janeiro/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 010/2019, de 01 de janeiro 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 Aparecido Freddie Pinheiro,
ocupante do cargo em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”-, no
percentual correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimentobase de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente,
a partir de janeiro/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 463/2019, de 31 de janeiro de 2019.

NÍVEL 03
Maria da Conceição Sobral de Lima
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 465/2019, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupante de cargo comissionado
“Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador Silvano Oliveira da Silva
(Sargento Silvano), a partir de 31/01/2019.
COORDENADOR DE GABINETE – CMB-DAS-200-3
Rinaldo de Aguiar Moraes
SECRETÁRIO LEGISLATIVO
NÍVEL 01
Alef David Ferreira de Freitas
Christian Maciel Reis
Cleonice Soares da Silva
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 466/2019, de 31 de janeiro 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, os servidores abaixo relacionados, ocupante de cargo comissionado
“Secretário Legislativo”, do Gabinete da Vereadora Simone Kahwage, a partir de
31/01/2019:
NÍVEL 01
Ritiane do Socorro de Souza Monteiro
Thiago Fernando Tavares Rodrigues
NÍVEL 02
Leticia Natalina Moraes dos Santos
NÍVEL 03
Willian Santos Teixeira
NÍVEL 04
Erika Veruska Evanovicth de Souza
NÍVEL 05
Silvana de Nazaré Pereira Santos
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________

