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ATO Nº 1157/2018, de 05 de julho de 2018. 

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: 

CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art. 114, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90, 30 (trinta) dias de licença prêmio à servidora ANTONIA DE NAZARÉ 

DE SOUSA PEREIRA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 05/07/2018 a 03/08/2018, correspondente ao 9º triênio 

(2009-2012) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante do Processo nº 1196/2013. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 05 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 1163/2018, de 09 de julho 2018.  

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: 

CONCEDER, nos termos do Art.93, Inciso X, combinado com o Art. 114, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90, 30 (trinta) dias (restantes) de licença prêmio ao servidor MARCOS 

COSTA DE BRITO, ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro PERMANENTE, durante o 

período de 09/07/2018 a 07/08/2018, correspondente ao 7º triênio (2006-2009) de serviços 

prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante do Processo nº 

078/2011. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, DE 09 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
                                                       

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

PORTARIA Nº 404 de 10 de setembro de 2018.  

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

atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

DESIGNAR até ulterior deliberação, o servidor MILTON SÉRGIO NUNES DO 

NASCIMENTO, Grupo Nível Superior – GNS – Referência A – Permanente, para responder 

pela função gratificada “Chefe de Manutenção e Apoio”– CMB-DAÍ-101.2”, sem ônus para 

este Poder, a partir de 10.09.2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 10 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

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

ATO Nº 1132/2018, de 12 de setembro de 2018.  

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

CONSIDERANDO que a Administração deve rever seus atos a qualquer tempo, face às 

falhas administrativas verificadas; 

R E S O L V E: 

RETIFICAR o Ato nº 1256/2018, de 01/08/2018, que concedeu 30 (trinta) dias 

(restantes) de Licença Prêmio, à servidora CLEIDE FONSECA RODRIGUES DOS 

SANTOS, correspondente ao 7º triênio (2006-2009) de serviços prestados à Câmara 

Municipal de Belém, considerando o referido interstício como sendo pertencente ao Grupo 

Nível Superior – Referência A – Permanente. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 12 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   

      

 ENTE: 1501402 - Belém - PA.   

    

            Tesouro Nacional    

   PODER: Legislativo   

      

 INSTITUIÇÃO: 552 Câmara Municipal de Belém - PA 

      

      

 EXERCÍCIO: 2018    

      

      

 PERIODICIDADE: 2 º Quadrimestre  

       

RGF - ANEXO 01 - TABELA 1.0 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM 

PESSOAL      

      

      1,00

      

 DESPESAS EXECUTADAS COM PESSOAL  

       

                        DESPESA COM PESSOAL   

    DESPESAS EXECUTADAS 

(ULTIMOS 12 MESES)    

       

                       LIQUIDADAS

      

       

      MR 11

 MR 10 MR 9 MR 8  MR 7 MR 6 MR 5

 MR 4 MR 3 MR 2 MR 1 MR TOTAL 

12 MESES  

Despesas com Pessoal (Últimos 12 Meses)    

   4.657.659,51 5.829.564,17

 5.048.439,20 10.137.459,69 4.908.999,66

 5.491.786,68 5.190.907,90 5.194.900,20

 5.319.469,18 5.119.495,93 5.265.805,19

 5.194.645,77 67.359.133,08  

  DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)    

   4.657.659,51 5.829.564,17

 5.048.439,20 10.137.459,69 4.908.999,66

 5.491.786,68 5.190.907,90 5.194.900,20

 5.319.469,18 5.119.495,93 5.265.805,19

 5.194.645,77 67.359.133,08  

    Pessoal Ativo     

 4.657.659,51 5.829.564,17 5.048.439,20

 10.137.459,69 4.908.999,66 5.491.786,68

 5.190.907,90 5.194.900,20 5.319.469,18

 5.119.495,93 5.265.805,19 5.194.645,77

 67.359.133,08  

       Vencimentos Vantagens e Outras Despesas Variáveis  

    0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00  

       Obrigações Patronais    

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00  

       Benefícios Previdenciários    

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00  

    Pessoal Inativos e Pensionistas    

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00  

       Aposentadoria, Reserva e Reformas   

   0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00  

       Pensões     

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00  

       Outros Benefícios Previdenciários   

   0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00  

    Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de  

    0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00  

     Terceirição (§ 1º do art. 18 da LRF)    

   0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00  

  

 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II)  

     3.430,91 430.648,97

 0,00 362.853,68 0,00 265.311,57 69.982,29 106.150,48

 115.432,64 47.911,31 14.844,62 46.341,88 1.462.908,35

  

     Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária 

     0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     Decorrente de Decisão Judicial do Período Anterior ao da Apuração

     0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao da Apuração

      0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

     Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  

    0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00  

  DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)   

    4.654.228,60

 5.398.915,20 5.048.439,20 9.774.606,01

 4.908.999,66 5.226.475,11 5.120.925,61

 5.088.749,72 5.204.036,54 5.071.584,62

 5.250.960,57 5.148.303,89 65.896.224,73

  

                DTP e 

Apuração do Cumprimento do Limite Legal   

       

  DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal  

                VALOR              % 

Sobre a RCL Ajustada     

       

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   

       2 436 550 471,76  

      

       

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas  

      

     

Individuais (V) (§13º, art.166da CF    

  0,00    

      

RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)   

       2 436 550 471,76  

      

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)  

            65 896 224,73 

   2,70   

      

LIMITE MÁXIMO (incisos, II e III do art. 20 da LRF) - 6% 

           146 193 028,31 

   6,00   

       

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 95% 

           138 883 376,89 

   5,70   

       

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90xVII) (inciso II do §1º do art.59 da LRF) 

            131 573 725,48

    5,40  

                        MAURO FREITAS                            

Presidente da CMB 

Nota explicativa:     

       

Na esfera municipal, 60% assim distribuídos:   

       

- 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 

houver;      

      

- 54% para o Executivo.     

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
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       José Antonio Auad da Silveira   

  Diretor do Controle Interno da CMB  

     

Fonte: Diplan/cmb  

                                          ___________________________               

ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ESPECIAL DESTINADA A DEBATER E 

ENCONTRAR SOLUÇÕES PARA A TRADICIONAL HOMENAGEM DO 

SINDICATO DOS ESTIVADORES DURANTE O CÍRIO DE NAZARÉ, CONFORME 

REQUERIMENTO Nº 297 DE AUTORIA DO SENHOR VEREADOR ADRIANO 

COELHO. 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta 

e cinco minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém em Sessão Especial destinada a 

debater e encontrar soluções para a tradicional homenagem do Sindicato dos Estivadores 

durante o Círio de Nazaré, oportunidade em que o Mestre de Cerimônias convidou para 

compor a Mesa dos trabalhos os seguintes convidados: Vereador Adriano Coelho, 

presidente desta sessão; André Cunha, Secretário Adjunto de Gestão Operacional de 

Segurança Pública – SEGUP;  Moisés Souza Lopes, Presidente do Sindicato dos 

Estivadores do Pará – SETEMEP; Paulo Roberto Pereira da Costa, Gerente de Segurança 

da Infraero; Nazareno Ribeiro, Presidente do Sindicato dos Arrumadores; Roberto Almir 

Correa, o mais antigo estivador decano; Tatiana Borges, representando o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; Salin Junes Costa, Encarregado da 

Execução dos Fogos; Coronel Reiman Souza, representando o Corpo de Bombeiros do 

Estado do Pará. Prosseguindo, o Mestre de Cerimônias solicitou a todos para ficarem de pé 

para ouvires os acordes do Hino Nacional Brasileiro e na sequência o senhor vereador 

Adriano Coelho assumiu a presidência dos trabalhos, declarando em seguida abertos os 

trabalhos. Inicialmente o senhor presidente saudou a Mesa e justificou os motivos que 

levaram a realização desta sessão, destacando que fez uma análise de todos os círios 

realizados e observou que o do ano passado foi pela metade pela falta dos fogos dos 

estivadores, momento em que deu ênfase a proposição da referida classe no sentido de se 

verificar o possível retorno da homenagem dos estivadores com a queima dos fogos; 

registrou que em cem anos de círio nunca teve um incidente e que os estivadores sempre 

tiveram a iniciativa de dar segurança aos que participam do Círio. Na sequência, foi 

facultada a palavra aos seguintes convidados(as): Tatiane Borges que, representando o 

IPHAN, informou que o Círio de Nazaré foi registrado como tombamento de Bem 

Imaterial; comentou que os fogos dos estivadores fazem parte de todo o evento, momento 

em que procedeu a leitura do Parecer do IPHAN sugerindo que os fogos sejam mantidos 

por já serem uma tradição, destacando que é necessário verificar a prioridade na questão 

da segurança do evento; Salin Junes Costa que, como responsável pela execução dos fogos 

falou sobre o histórico das normas de segurança, lembrando que como não se tinha 

nenhuma norma de segurança local para a execução dos fogos foi utilizada a norma de 

Minas Gerais, bem como que foram informados que não teriam mais fogos por falta de 

segurança; comentou sobre as necessidade da Criação de uma Norma Técnica local e que 

pela parte técnica não há motivos para que não ocorra a queima de fogos; Nazareno 

Ribeiro, que representando o Sindicato dos Arrumadores, informou que no ano passado 

esteve em uma reunião com os órgãos interessados mas não ouviu nenhuma autoridade 

com boa vontade para resolver o problema dos fogos; comentou sobre o prejuízo 

financeiros dos estivados com a proibição dos fogos e enfatizou que nunca viu ninguém 

sair queimado ou pisoteado com relação aos fogos e reafirmou que está faltando boa 

vontade das autoridades porque, segundo o orador, o assunto é da sociedade paraense e 

espera que esta Casa aprove o que for discutido nesta sessão; Paulo Roberto Pereira da 

Costa, representando a Infraero declarou que os fogos não apresentam nenhum risco e que 

não há objeção por parte da Infraero, bem como, se surgir alguma ideia é importante para 

as partes, momento em que se colocou à disposição de todos, acreditando que o bom senso 

venha acontecer, momento em que o senhor presidente procedeu a leitura de ofício 

justificando as ausências da Diretoria do Círio e do Ministério Público; Roberto Almir 

Corrêa, como o mais antigo estivador, narrou um pouco de sua história, bem como da 

história da sua categoria e pediu que as autoridades olhem com mais carinho a questão dos 

estivadores; Coronel Reiman Souza,   representando o Corpo de Bombeiros, declarou que 

o Corpo que representa está pronto pra conduzir o processo que não é perigoso, tanto para 

arrumadores como para estivadores; comentou sobre o que diz o art. 144 da Constituição 

Federal referente a atuação dos Bombeiros e a diminuir os perigos que a população venha 

ocorrer; registrou que o Pará não tinha Normas Técnicas e teve que importar de outro 

estado, ocasião em que informou da determinação dos técnicos a apresentarem uma I.T. do 

Estado do Pará e que em 2016 essa I.T. foi colocada em consulta pública, acrescentando o 

tempo de duração dos fogos ficou em oito minutos com a tolerância de dez minutos por 

determinação do Corpo de Bombeiros; André Cunha, representando a Segup, declarou que 

participou do processo sobre o Círio de Nazaré com mais de dois séculos de existência e 

que esse evento sofreu e ainda irá sofrer inúmeras mutações, comentando em seguida 

sobre as várias mudanças no Círio, como a corda atrelada na procissão, sobre pessoas que 

foram atiradas nas águas, mudança do local da queima dos fogos; registrou que hoje o 

Círio tem onze eventos sociais, explicando que as mudanças vêm para primar pela 

segurança das pessoas e que espera que as autoridades tenham a capacidade de antever 

grandes tragédias; comentou sobre o balanço registrado pelo Portal G1 Pará que, de acordo 

com o balanço da Cruz Vermelha houveram quatrocentas e sessenta ocorrências e que no 

ano anterior setecentos e sessenta, com uma redução de 60,5%; registrou que recebeu 

ofício do Sindicato dos Estivadores informando pela escolha da balsa atracada e com isso 

o fluxo da procissão foi mais tranquilo porque havia uma área de vinte e dois mil metros 

quadrados fechada por tapumes e que não procede a informação de que o povo não 

acessou a praça, esclarecendo ainda que há sim boa vontade das autoridades e que a 

homenagem precisa ser vista dentro de um contexto macro da procissão, momento em que 

reiterou que a sua preocupação maior será com o conjunto de todo o evento e não só de um 

item e concluiu dizendo que a verdade é filha do tempo e não da autoridade; Miguel Souza 

Lopes, representando os estivadores, declarou que os fogos são participantes do Círio de 

Nazaré, destacando que os incidentes não foram registrados na Praça dos Estivadores e 

que o sindicato que representa todos os romeiros auxiliando com enfermeiros e 

ambulâncias; citou que o Sindicato dos Estivadores não participou da reunião e que deve 

ser vista no toda a preocupação com os romeiros; informou que em sessenta e nove anos 

de queima de fogo nunca houve prejuízo aos romeiros; lembrou que tudo que os 

bombeiros pedem os estivadores fazem e que nunca saiu um centavo dos cofres públicos 

para a homenagem prestada pelos estivadores; citou que a coisa não foi feita do jeito que 

foi contada aqui e pediu o retorno dos fogos dos estivadores. No ensejo, o senhor 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão às doze 

horas e vinte minutos. E. 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, aos 17 de maio de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 

ATA DA TRIGESIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA  

 

 Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Belém sob a presidência do senhor vereador Mauro Freitas, que 

solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no Painel Eletrônico. 

Havendo quórum, foram abertos os trabalhos, ocasião em que o senhor presidente 

registrou o falecimento do funcionário Claudio Cavalcante ocorrido no dia de ontem, que 

prestava serviços em seu gabinete, ocasião em que informou da existência de uma 

Resolução aprovada nesta Casa referente ao Luto Oficial pelo falecimento de um 

funcionário deste Poder, momento em que foi respeitado um minuto de silêncio pelo 

falecimento do funcionário Claudio Cavalcante e em seguida o senhor presidente declarou 

encerrada apresente sessão às nove horas e quatro minutos, marcando outra para a próxima 

segunda-feira, a hora regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os senhores 

vereadores Mauro Freitas pelo Bloco PSDC/AVANTE; Fabrício Gama pelo Bloco 

PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Moa Moraes pelo Bloco PSB/PSDB/PTB e Delegado 

Nilton Neves pelo Bloco PSDC/PPS. E 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, aos 9 de maio de 

2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 
ATA DA TRIGESIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 
  

 Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-

se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do senhor vereador Mauro Freitas, que 

convidou os senhores vereadores a registrarem suas presenças no Painel Eletrônico. 

Havendo quórum, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, tendo usado da 

palavra pelo Livro de Inscrição os senhores vereadores: Joaquim Campos, registrando que 

acompanha todos os fatos ocorridos no País, momento em que pediu um minuto de 

silencio pelo assassinato do Sargento Rosário, ocorrido hoje próximo ao Cassazum; 

declarou que ouviu tantas abobrinhas num programa de Rádio, como o de que o político 

Elder Barbalho não trouxe nada de bom para o Estado do Pará, momento em que lamentou 

o fato de que estão matando os guerreiros militares que protegem o cidadão, ocasião em 

que declarou que o Governador mente em sua propaganda por anunciar mais policiais para 

a segurança do Estado, uma vez que se precisa de mais de trinta mil policiais para o Estado 

do Pará, conforme o orador; comentou sobre o noticiário nacional dando conta de que 

trezentos empresários teriam ouvido do pré-candidato Jair Bolsonaro que os “sem-terra” 

seriam tratados como terroristas; citou que o Estado do Pará é vítima de bandidos de Mato 

Grosso que vêm matando vacas prenhas; salientou que querem transformar a prisão de um 

bandido como preso político e declarou que é pré-candidato a deputado federal, tendo a 

certeza de que, se tiver a oportunidade de ir a Brasília, o enfrentamento com os bandidos 

será mais sério; Fabrício Gama, registrando que na última quarta-feira pode participar com 

o prefeito municipal de Belém, da entrega de ambulâncias ao Distrito de Mosqueiro que 

vem atender uma área muito grande, ocasião em que agradeceu ao prefeito por mais esse 

benefício a população, momento em que parabenizou o prefeito pela entrega de mais de 

cem bicicletas aos alunos de Mosqueiro, juntamente com um tablet e escola interligada 

com a internet, ajudando a criança no seu desenvolvimento educacional; aluno aprendendo 

sobre seu distrito e sobre seu estado; parabéns aos diretores do posto de Saúde do 

Mosqueiro; todos os postos do município estrarão em reforma para um melhor 

atendimento na área da saúde; parabenizou o secretário de Saúde e a Sesan pela operação 

de tapa buracos naquela ilha, momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor 

vereador Dr. Elenilson; Mario Freitas, que lamentou a perda do amigo Renato, seu ex-

assessor, falecido no dia de ontem; registrou que esteve na última sexta-feira em 

Mosqueiro, juntamente com o vereador Fabrício Gama, quando o prefeito entregou tablets 

para alunos em uma escola daquela ilha, visando a melhoria do ensino, momento em que o 

orador informou que visitou a praça central que está em reforma e será entregue no mês de 

julho, declarou ainda que pediu ao prefeito que inicie as obras do mercado municipal de 

Mosqueiro somente em agosto para não atrapalhar o período das férias; enalteceu o 

trabalho realizado pela senhora Jacira da Cruz no bairro da Castanheira, que vem ajudando 

crianças e jovens da periferia; parabenizou a quadrilha junina do bairro da Marambaia que 

se tornou penta campeã em Belém e registrou que esta Casa precisa lembrar os anjos que 

têm sempre a oportunidade de ajudar outras pessoas. Passados os trabalhos ao Horário das 

Lideranças, tendo usado da palavra os senhores vereadores: Joaquim campos, que pelo 

Bloco PDT/PSL, comentou sobre a execução do soldado Rosário na proximidade do 

Cassazum; criticou o Governador do Estado pela falta de segurança no estado; citou que 

recentemente em uma reunião de gabinete, projetos seriam apresentados para serem 

executados e segundo o orador, só balela; falou sobre o déficit de vinte e cinco mil homens 

na polícia militar; citou que vem alertando há vinte anos, o crescimento da violência no 

estado, momento em que alertou para que não mintam sobre o que diz o político Elder 

Barbalho; Dr. Elenilson que, pelo Bloco PSDC/AVANTE, informou que pessoas o 
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procuraram pela dificuldade de iniciar seu tratamento em radioterapia e declarou que só 

existem dois polos de radioterapia no estado; um em Belém e outro em Santarém, sendo 

que só tem um novo em Belém, dificultando o tratamento das pessoas; salientou que existe 

recurso federal para esse fim e questionou onde estão os senadores e deputados federais 

para darem andamento no tratamento de radioterapia no estado; frisou que o câncer não 

espera e vai se espalhando pelo corpo inteiro, destacando a necessidade de representantes 

em Brasília que venham encampar essa luta em prol da radioterapia. Em aparte usou da 

palavra o senhor vereador Paulo Bengtson; Dinely que, PELO Bloco PSC/PPS, registrou 

que esta semana é importante para a população do Pará, pela realização de eventos, como 

a marcha para Jesus que, na próxima quinta-feira será realizada uma sessão especial para 

homenagear esse evento, bem como que sábado será realizado o encontro de famílias 

felizes com o seguinte tema “Prosperar na Assembleia de Deus”; parabenizou a imprensa 

paraense que vêm fazendo o trabalho com o pessoal que vem jogando lixo nas ruas, 

momento em que apelou aos moradores de Belém que ajudem na limpeza da cidade, uma 

vez que o prefeito vem trabalhando intensamente em prol da limpeza de Belém. Em 

aparte, usou da palavra o senhor vereador Lulu das Comunidades; Fabrício Gama que, 

pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR,comentou sobre postagens na internet de 

pessoas que tentam denegrir a imagem de políticos e de pessoas decentes e lembrou que 

ninguém usa de artifício pra tentar se eleger queimando colegas; declarou que o vereador 

Sargento Silvano postou na internet esse tipo de comentário, momento em que pediu 

respeito pelos parlamentares, ocasião em que solicitou a esse vereador que coloque sua 

postagem sem denegrir ninguém; Fabrício Gama que, pela Liderança do Governo, 

declarou que ninguém é obrigado a acompanhar requerimento de qualquer vereador, 

citando que pessoas vêm pra cá e não sabem o que é parlamento; frisou que não manipula 

ninguém e que nunca desrespeitou vereador nesta casa, ressaltando que não concorda com 

o posicionamento da vereadora Marinor Brito, mas que não é capaz de desrespeitá-la; 

parabenizou a postura dos vereadores desta Casa, alertando que todos têm o direito de 

votar contra ou a favor, momento em que pediu que se respeite os vereadores desta Casa, 

tendo usado da palavra em aparte a senhora vereadora Simone Khawage, oportunidade em 

que o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças 

no Painel Eletrônico. Havendo quórum, os trabalhos foram passados a primeira parte da 

Ordem do Dia, momento em que foi respeitado um minuto de silêncio em memória do 

Sargento Rosário. Em seguida, foi aprovado por unanimidade o requerimento formulado 

pela senhora vereadora Simone Khawage solicitando a realização de uma sessão especial 

com o tema “Alusão aos 28 anos do E.C.A. (Estatuto da Criança e do Adolescente) para o 

mês de junho com data a combinar, momento em que assumiu a condução dos trabalhos o 

senhor vereador Dr. Elenilson. Na sequência, foi a provado por unanimidade o 

requerimento formulado pelo senhor vereador Mauro Freitas, solicitando sessão especial 

para discutir a implantação de um Polo da Uepa em Outeiro (Caratateua) na sede do 

Fumbosque, ocasião em que reassumiu a presidência dos trabalhos o senhor vereador 

Mauro Freitas, oportunidade em que o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores 

que registrassem suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, os trabalhos foram 

passados a segunda parte da Ordem do Dia, momento em que foi colocado em discussão o 

projeto de Lei, constante do processo nº 457/18 que Institui no Município de Belém o Dia 

do Técnico em Segurança do Trabalho, visando promover a conscientização da 

importância dessa profissão em defesa da vida e por meio da segurança do trabalho, 

momento em que foi aprovada por unanimidade a proposição formulada pelo senhor 

vereador Moa Moraes, solicitando votação em bloco e de forma simbólica do referido 

projeto. Em votação, o citado projeto foi aprovado por unanimidade. Ato seguinte, foi 

colocado em discussão o Projeto de Lei, constante do Processo nº1580/05 de autoria do 

Ex-vereador Paulo Fonteles que dispõe sobre a aplicação de penalidades a prática de 

assédio moral nas dependências da Administração Pública Municipal Direta por servidores 

públicos municipais, momento em que pela Ordem o senhor vereador Fernando Carneiro 

solicitou a suspensão da votação do projeto em questão, sendo acatado pela Mesa. Na 

sequência, foi colocado em discussão o projeto de Lei, constante do Processo nº 1482/17, 

de autoria do senhor vereador Emerson Sampaio, que Dispõe sobre a inclusão do 

Concurso de Quadrilhas Juninas de Belém no calendário oficial de eventos municipais, 

momento em que pela Ordem o senhor vereador Moa Moraes solicitou votação simbólica 

e em bloco do citado projeto que foi aprovado por unanimidade, tendo usado da palavra o 

seu autor. Em seguida, foi aprovada por unanimidade a proposição formulada pelo senhor 

vereador Moa Moraes solicitando votação em bloco e simbólica dos projetos de Lei, 

constantes do Processos: nº 1914/17 que Reconhece como Patrimônio Cultural de 

Natureza material do Município de Belém as obras musicais do Mestre Laurentino; nº 

1915/17 que Reconhece como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de 

Belém as obras musicais do Mestre Vieira e nº 2239/17 que Declara a festividade de Nossa 

Senhora do Ó em Mosqueiro como patrimônio cultural e Imaterial do Município de 

Belém. Em votação, os referidos projetos foram aprovados por unanimidade, oportunidade 

em que o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às dez horas e quarenta e 

oito minutos, marcando outra para amanhã, a hora regimental e em caráter ordinário. 

Estiveram presentes os senhores vereadores: Dr. Elenilson, Mauro Freitas e Rildo Pessoa 

pelo Bloco PSDC/AVANTE; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão pelo 

Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Gustavo Seffer, Lulu das Comunidades e 

Sargento Silvano pelo Bloco PSD/PTC; Joaquim Campos pelo Bloco PMDB/PHS; 

Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Bengtson pela Bancada do PSB/PSDB/PTB; 

Celsinho Sabino, Dinely e Wellington Magalhães pelo Bloco PSC/PPS; Henrique Soares 

pelo Bloco PDT/PSL; Amaury da APPD pela Bancada do PC do B/PT; Fernando Carneiro 

e Marinor Brito pela Bancada do PSOL;  Simone Kahawage pela Bancada do PRB. 

Justificados: Altair Brandão, Delegado Nilton Neves, Igor Andrade, Victor Dias, Toré 

Lima. E 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, aos 22 de maio de 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1101/2018, 01 de julho 2018.   

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 XI 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 20% (vinte por cento) de suas respectivas 

remunerações, a partir de julho/2018: 

 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

Anderson da Silva Varela 1500026 GAT - Ref. A 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

  ATO Nº 1263/2018, de 01 de agosto 2018.   

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 XI 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 25% (vinte e cinco por cento) de suas respectivas 

remunerações, a partir de agosto/2018: 

 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

Luis Carlos de Souza Pereira 1500024 GAT- Ref. A 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1264/2018, de 01 de agosto 2018.   

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 XI 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 

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

(cinco por cento), passando a perceber 55% (cinquenta e cinco por cento) de suas 

respectivas remunerações, a partir de agosto/2018: 

 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

Antonia Noronha de Morais 143553 GNM– Ref. A 

Carmen Lucia da Silva Marques 137243 GNS - Ref. A 

Jacenira Faria da Igreja 125873 GNS - Ref. A 

João Sergio da Costa Vila Nova 125733 GNS - Ref. A 

Maria Madalena de Sousa Pereira 139416 GAU – Ref. A 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 


