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RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                                              ATO Nº 1855/2019, de 31 de maio 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, Adjalma Cardoso Farache, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, Nível 02, do Gabinete do Vereador Wellington Magalhães, a partir de       

31.05.2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de maio de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

                                                                                                                                                              ATO Nº 1856/2019, de 31 de maio 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, Andrea Josefa Mendes de Oliveira, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, Nível 01, do Gabinete do Vereador Mauro Freitas, a partir de 31.05.2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de maio de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

ATO Nº 2081/2019, de 30 de junho 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, Ana Cristina da Silva Barros, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

LEGISLATIVO” Nível 02, do Gabinete do Vereador Henrique Soares, a partir de 

30.06.2019.    

                                REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de junho de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 1914/2019, de 01 de junho de 2019.  

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

         

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

Resolução nº 131, de 28.11.02, Milena Ferreira Monteiro, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, Nível 01, do Gabinete do Vereador Mauro Freitas, a partir de 

01.06.2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de junho de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente – DC 

FABRÍCIO GAMA 

1º Vice-Presidente – PSD 

SIMONE CAROLE C. KAHWAGE DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – PRB 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

1º Secretário – MDB 

HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR 

2º Secretário – PDT 

JOSE EMERSON CAMPOS SAMPAIO 

3º Secretário – PP 

AMAURY DE SOUZA FILHO 

4º Secretário – PT 

VEREADORES 

BLOCO DC / PODEMOS / AVANTE 

Avante       Dr. ELENILSON SANTOS – Líder 

Podemos    Prof. ELIAS – Vice-líder 

Avante       RILDO DE OLIVEIRA PESSOA  

DC              MAURO CRISTIANO FREITAS 

BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PATRI / PR 

PR             CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) - Líder 

PATRI      MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA – Vice-líder 

SOLIDARIEDADE JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA  

BLOCO PTC / PSD  

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR - Líder 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Vice-líder 

PSD             PROF. NILDA PAULA 

BLOCO MDB / PHS 

MDB JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS - Líder 

MDB BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA – Vice-líder 

PHS            PABLO FARAH 

MDB          JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

BLOCO  PSDB / PSL 

PSDB NEHEMIAS GUEDES VALENTIM – Líder 

PSDB          PAULO QUEIROZ – Vice-líder  

PSDB          MOA MORAES 

PSL             NENÉM ALBUQUERQUE 

BLOCO PSC / PPS 

PSC            JOSÉ MARIA DINELLY - Líder 

PSC            CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO – Vice-líder 

PPS            WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES 

BLOCO PDT / PSB 

PSB             IGOR ANDRADE – Líder 

PDT MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO – Vice-líder 

PDT             HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR 

PSB             GLEISSON OLIVEIRA 

BLOCO PCdoB / PT 

PT               AMAURY DA APPD – Líder 

PCdoB        ALTAIR DE LIMA BRANDÃO – Vice-líder  

BANCADA DO PSOL 

PSOL         FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO – Líder 

 ENF. NAZARÉ LIMA – Vice-líder 

 FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA (Dr. Chiquinho) 

BANCADA DO PRB 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA (TORÉ LIMA) 

                    SIMONE CAROLE C. KAHWAGE DOS SANTOS 

BANCADA DO PP 

PP               JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA.  

No décimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 

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

Este solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças em painel eletrônico. Em 

seguida, declarou aberta a sessão. Depois, pelo livro de inscrição, declinou de fazer uso da 

palavra a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Como próximo inscrito para o uso da 

palavra, o vereador Fernando Carneiro comunicou ter protocolado um requerimento com o 

intuito de realizar uma sessão especial em alusão ao dia 22 de setembro, considerado o Dia 

Mundial sem Carro. Defendeu o uso racional dos veículos automotivos e do planejamento 

das obras nas cidades já levando em consideração os problemas causados pelos 

automóveis. Disse compreender que a responsabilidade do poder público se refere à 

manutenção das vias públicas e não das calçadas que são de responsabilidade dos donos 

das casas. Tal ausência de responsabilidade do poder público torna-se positivo na medida 

em que desonera a Prefeitura. Afirmou, entretanto, existirem transtornos causados pela 

construção desorganizada e de padronizada das calçadas. Disse existir uma a apropriação 

indevida delas. Defendeu o incentivo aos meios de transporte oriundos unicamente da 

utilização de meios físicos do ser humano, como por exemplo, a bicicleta. Informou que 

tais meios de locomoção são também conhecidos como "mobilidade ativa". Em aparte, a 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima comentou o assunto. Na sequência, inscrito para fazer 

uso da palavra, o vereador Gleisson Oliveira solicitou adiamento. Posteriormente, fez uso 

da palavra o vereador Toré Lima. Este tratou da emenda apresentada pelo senador Jáder 

Barbalho à PEC 06/2019, que propõe a reforma da Previdência. A emenda apresentada 

pelo parlamentar pede a inclusão de estados, Distrito Federal e municípios, que ficaram de 

fora do texto aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados. Por esse motivo, 

parabenizou o senador Jáder Barbalho e declarou ter protocolado um requerimento para a 

inserção nos Anais da Casa da matéria referente à notícia da emenda deste senador. Não 

obstante, declarou ser contra a reforma da Previdência. Condenou as justificativas dadas 

pelo governo federal e por outros políticos, de que a culpa da situação de caos no país é da 

administração anterior, ou pior, de que a culpa é do ex-presidente Lula que está preso há 

mais de um ano. Em seguida, usou da palavra o vereador Sargento Silvano. Este 

classificou como excelente a administração do presidente Jair Bolsonaro. Repercutiu um 

vídeo em circulação nas redes sociais, onde uma senhora denuncia não ter sido atendido na 

Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta (UPA/Sacramenta). Ainda segundo 

informações das redes sociais, a senhora que aparece no vídeo teria falecido, o que até 

aquele momento não fora confirmado. De posse dessas informações, este parlamentar 

informou ter ido até a UPA da Sacramenta onde conversou com a direção e teve acesso ao 

prontuário da paciente denunciante. Segundo informou, o tratamento dado a ela na UPA 

estava dentro da normalidade. Classificou a postura da acompanhante da paciente como 

"esquerdista", pois visava criticar um excelente serviço. Em aparte, comentou o assunto a 

vereadora Professora Nilda Paula. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o 

Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos culpou os 

saqueadores dos bens públicos, por meio da institucionalização da corrupção, pelo estado 

em que se encontra o país. Informou existir um filme sendo elaborado - onde será contada 

a história do ex-presidente Lula, a quem chamou de bandido - sem o incentivo da Lei 

Rouanet (Lei de Incentivo à Cultura, Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991). Lamentou 

o grande número de políticos envolvidos na manutenção do sistema corrupto existente. 

Depreciou a ajuda financeira estrangeira destinada à manutenção da floresta amazônica. 

Nesse ínterim, assumiu a presidência o vereador Fabrício Gama. Pela liderança do PDT - 

PSB, o vereador Igor Andrade comentou a repercussão nas redes sociais das críticas 

proferidas pelo ex-governador Simão Jatene à atual gestão estadual. Simão Jatene estaria 

afirmando que esta gestão está se beneficiando de obras iniciadas durante sua 

administração. Por esse motivo, repudiou as declarações de Simão Jatene. Defendeu que a 

atual governador está na verdade rompendo com a tradição vigente até então de não dar 

prosseguimento às obras deixadas por gestões anteriores. Expressou que tal atitude do 

governador Hélder Barbalho de concluir obras anteriores evidencia sua responsabilidade 

frente à administração pública estadual. Pela liderança do Governo, o vereador Gleisson 

Oliveira elogiou o pronunciamento do vereador Sargento Silvano.  Evidenciou a 

importância dada pela Prefeitura de Belém à qualificação de jovens e adultos e que a 

preocupação da administração com a formação profissional e humana ficou evidente 

durante a cerimônia de entrega de 640 certificados profissionalizantes a jovens e 

adolescentes no último dia 09 de agosto no Instituto Altino Pimenta. Em aparte, 

comentaram o assunto os vereadores Lulu das Comunidades e Professora Nilda Paula. 

Pela liderança do bloco PSDB - PSL, o vereador Paulo Queiroz destacou a atuação do ex-

vereador Paulo Bengtson como deputado federal. Notificou ter tomado conhecimento 

através do próprio deputado Paulo Bengtson de uma emenda parlamentar de sua autoria 

destinando dois milhões de reais para atender o sistema de saúde de alta e média 

complexidade no município de Belém. Informou que a transferência da quantia já fora 

efetuada. Evidenciou o trabalho do deputado Paulo Bengtson como coordenador estadual 

da Juventude Quadrangular em uma época onde jovens e crianças são conduzidos para 

caminhos distorcidos e de inversão de valores. Pela liderança do PRB, o vereador Toré 

Lima agradeceu aos parlamentares pela aprovação, na última sessão ordinária, do projeto 

de sua autoria que "Proíbe o uso de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em 

restaurantes, bares, quiosques, no comércio ambulante, bares, hotéis e similares na cidade 

de Belém". Projeto este que teve bastante repercussão nas redes sociais. Avaliou que 

depois da aprovação deste projeto, a sociedade espera da Câmara Municipal de Belém a 

discussão da proibição de outros produtos não amparados pela referida lei como, por 

exemplo, as sacolas plásticas. Disse existir uma preocupação por parte da sociedade com a 

possibilidade de a lei referente a proibição dos canudos plásticos não ser de fato aplicada, 

apesar da previsão de multa para as empresas que não a cumprirem. Em aparte, o vereador 

Fernando Carneiro desenvolveu o tema. Findo o Horário de Liderança, foi feita a 

verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia 

com a leitura do parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis 

ao projeto que "Dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da 

Câmara Municipal de Belém", constante no processo nº 544/17, de autoria das vereadoras 

Simone Kahwage, Blenda Quaresma e Marinor Brito. Através de Questão de Ordem 

aprovada por unanimidade, o vereador Gleisson Oliveira solicitou a dispensa de leitura, 

interstício e redação final do projeto constante nesta parte da Ordem do Dia. Em seguida, o 

presidente Fabrício Gama requisitou ao vereador Henrique Soares a leitura do 

requerimento de autoria do vereador Fernando Carneiro, solicitando a realização de uma 

sessão especial, em data a ser definida posteriormente, para debater o Dia Mundial sem 

Carro, a ser comemorado no dia 22 de setembro. Depois, usaram da palavra os vereadores 

Fernando Carneiro, Mauro Freitas, Joaquim Campos, Adriano Coelho, Amaury da APPD 

e Sargento Silvano (com aparte dos vereadores Fernando Carneiro e Professora Nilda 

Paula). Reassumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Na 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente 

requisitou a leitura do requerimento do vereador Igor Andrade, solicitando a realização de 

sessão especial para debater a previsão da conclusão da obra da macrodrenagem da bacia 

do Tucunduba. Usou da palavra o vereador Igor Andrade (com aparte do vereador 

Fernando Carneiro). Em seguida, o presidente registrou a presença do senhor Gabriel 

Perez, assessor jurídico da ABRACAM (Associação Brasileira de Câmaras Municipais) e 

do senhor Rogério Rodrigues da Silva, presidente da ABRACAM. Logo depois, usaram da 

palavra os vereadores Fabrício Gama e Toré Lima (com aparte doa vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima). O requerimento ficou em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia, o presidente solicitou aos vereadores o registro de suas presenças em painel 

eletrônico. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia com a Questão 

de Ordem da Vereadora Simone Kahwage solicitando que o projeto referente ao processo 

nº 544/17 de sua autoria e constante em pauta na Primeira Parte da Ordem do Dia, pudesse 

ser apreciado durante a Segunda Parte da Ordem do Dia, bem como sua votação em bloco 

e de forma simbólica. Após consulta, as lideranças decidiram em favor do pedido da 

vereadora Simone Kahwage. Feito isso, entrou em discussão única e votação com dispensa 

de interstício ao projeto que "Dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher 

no âmbito da Câmara Municipal de Belém", constante no processo nº 544/17, de autoria 

das vereadoras Simone Kahwage, Blenda Quaresma e Marinor Brito. Na discussão, 

usaram da palavra as vereadoras Simone Kahwage e Enfermeira Nazaré Lima. Nesse 

ínterim, assumiu a presidência o vereador Fabrício Gama. Após a discussão, o presidente 

solicitou ao primeiro-secretário John Wayne a leitura do projeto com suas emendas. Após 

a leitura o projeto foi votado e aprovado por unanimidade em bloco e de forma simbólica. 

O presidente então comunicou a aprovação do projeto que "Dispõe sobre a criação da 

Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Belém", de autoria 

das vereadoras Simone Kahwage, Blenda Quaresma e Marinor Brito e constante no 

processo nº 544/17. Não havendo mais matéria em pauta para ser apreciada, o presidente 

Fabrício Gama encerrou a sessão às onze horas e cinco minutos, convidando os demais 

parlamentares para a sessão ordinária do dia 20 de agosto de 2019, em horário regimental. 

Justificou sua ausência o vereador Rildo Pessoa. Estavam licenciados os vereadores Pablo 

Farah e Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenilson, Mauro 

Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Marciel Manão, Zeca 

Pirão, Bieco e Fabrício Gama, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE - PATRIOTA - PR; 

Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; 

Nehemias Valentim, Paulo Queiroz, Neném Albuquerque e Moa Moraes, pelo bloco 

PSDB-PSL; Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; John Wayne e Joaquim 

Campos, pelo bloco MDB-PHS; Henrique Soares, Adriano Coelho, Igor Andrade e 

Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT- PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira 

Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Amaury da APPD e Altair Brandão, pelo bloco PT- 

PC do B; Simone Kahwage, Toré Lima e França, pelo 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 19 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. EMERSON SAMPAIO 

2º Secretário 

___________________________ 

 

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

ATRIBUIÇÕES LEGAIS e, por força do disposto no § 7º, do art. 78 da Lei Orgânica do 

Município de Belém, promulga a seguinte Lei, referente ao Projeto de Lei nº 057/19. 

 

LEI Nº 9.509, DE 21 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Institui no âmbito do Município de Belém, o reconhecimento do cosplay como 

manifestação cultural popular, e dá outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Belém, promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Belém, o reconhecimento do 

cosplay como manifestação cultural popular. 

Art. 2º. É livre a manifestação e a realização de eventos para esse segmento em 

logradouros públicos no Município de Belém, observados os limites e condições impostas 

pela legislação vigente. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 

Sede: Palácio “Vereador Augusto Meira Filho” 
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Câmara Municipal de Belém, em 21 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

___________________________ 

          

          ATO Nº 2327/2019, de 01 de agosto de 2019.     

          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 Ivani de Fátima Dias Serra está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Ivani de Fátima Dias Serra (GNM-REF.A-P), 

Gratificação mensal no percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o 

vencimento base do cargo Grupo Nível Superior – Ref. U, do Quadro de Pessoal 

deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I, da Resolução nº 067/2011, de 

07/12/2011, a partir de agosto/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 2328/2019, de 01 de agosto 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 Paulo Sérgio Cordeiro Pereira, 

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 agosto/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

          ATO Nº 2329/2019, de 01 de agosto de 2019.     

          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 Gustavo Salomão Ishak está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Gustavo Salomão Ishak, ocupante do cargo em 

comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 100% 

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

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

Anexo I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de agosto/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 2330/2019, de 01 de agosto de 2019.     

          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 Renato Lauria Junior está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Renato Lauria Junior, ocupante do cargo em 

comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 100% 

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

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

Anexo I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de agosto/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

        ATO Nº 2331/2019, de 01 de agosto 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 I, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Tempo Integral ao servidor José Maria de Castro Pedroso (GNM-

Ref. A-P), no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) calculado sobre 

o vencimento base de seu cargo pelo desempenho de tarefas atém do horário normal 

de expediente, a partir de agosto/19. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

ATO Nº 2332/2019, de 01 de agosto 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 Milton Sérgio Nunes do 

Nascimento (GNS-REF. A-P), 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 agosto/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA.  

No vigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 

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

Joaquim Campos. Este solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças no 

painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Depois, pelo livro de 

inscrição, solicitou adiamento da palavra o vereador Igor Andrade. Como próximo 

inscrito para o uso da palavra, o vereador Mauro Freitas saudou os presentes. 

Comentou a triste repercussão do sequestro de um ônibus ocorrido na Ponte Rio - 

Niterói, na manhã desta terça-feira, dia 20. Externou sua perplexidade com o 

desfecho trágico da situação, mas, apesar disso, sentiu-se feliz com a atuação do 

Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro (Bope) que resultou na morte do 

sequestrador. Após consulta às redes sociais, observou que muitas pessoas, dentre 

elas alguns políticos e autoridades, concordaram com a decisão da Polícia Militar. 

Contrastou a atuação do Bope do Rio de Janeiro com a da Policia Militar do Pará 

durante o translado de presos envolvidos no massacre ocorrido, no dia 29/07/2019, no 

Centro de Recuperação Regional de Altamira. Durante o percurso entre os 

municípios de Novo Repartimento e Marabá, no dia 30/07/2019, quatro presos foram 

mortos por asfixia. Para este parlamentar, a morte dos quatro detentos sob a tutela do 

Estado, transmitiu uma imagem negativa da Polícia Militar. Em aparte, o vereador 

Pablo Farah parabenizou o vereador Mauro Freitas por trazer à tona o debate sobre 

segurança pública. Parabenizou também os policiais do Rio de Janeiro pela atuação 

durante o sequestro do ônibus na Ponte Rio - Niterói e, apesar do ocorrido durante a 

transferência dos envolvidos na chacina no Centro de Recuperação Regional de 

Altamira, também parabenizou a Polícia Militar do Pará - PMPA. Defendeu a 

valorização da PMPA através da capacitação de seus policiais. Informou sobre um 

expediente que encaminhará ao presidente da República, Jair Bolsonaro, solicitando o 

veto integral ao Projeto de Lei nº 7596/17 (projeto que define os crimes de abuso de 

autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, no exercício de suas 

funções), aprovado no Senado Federal no último dia 14 de agosto. Ao retomar a 

palavra, o vereador Mauro Freitas, assim como o vereador Pablo Farah, também 

defendeu o veto integral ao Projeto de Lei nº 7596/17. Findo o seu pronunciamento, 

Mauro Freitas assumiu a presidência da Mesa. Como próximo inscrito para o uso da 

palavra, o vereador Pablo Farah elogiou a assiduidade do vereador Joaquim Campos 

às sessões ordinárias desta Casa, cobrando dos demais parlamentares que adotem a 

mesma postura. Defendeu a mobilização da população para pressionar o presidente 

Jair Bolsonaro a vetar integralmente o projeto de abuso de autoridade. Expressou que 

este projeto vai contra o desejo na nação brasileira. Elogiou o coordenador do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, senhor Geraldo Ricardo Lobato, pelo 

ótimo trabalho desenvolvido. Lamentou o grande número de trotes recebidos 

diariamente (em média 200 trotes por dia) pelos agentes do SAMU, prejudicando 

quem realmente necessita das ambulâncias e dos paramédicos. Defendeu a punição 

através de pagamento de multa dos indivíduos pegos passando trote e, sendo o 

infrator menor de idade, a punição dos responsáveis. Expôs a importância social do 

Naci (Núcleo de Apoio ao Cidadão) para o município de Belém. Posteriormente, 

usou da palavra o vereador Dinelly. Este contou a história de um jovem criminoso e 
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violento que foi baleado durante uma ação policial e à beira da morte clamou pelo 

perdão de Deus. Parabenizou o vereador Mauro Freitas pela inauguração do novo 

prédio do Naci dentro das dependências da Câmara Municipal de Belém. Comentou a 

ação social da qual foi um dos idealizadores ocorrida em Icoaraci. Na ocasião, 

informou, foram atendidas mais de 400 pessoas carentes dos mais diversos serviços 

como emissão de documentos, auxílio jurídico e atendimento médico. Criticou a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 06/2019 (PEC 06/2019) que "Modifica o 

sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposição transitórias 

e dá outras providências". Explicou que uma das medidas previstas pela PEC 06/2019 

e criticadas por ele refere-se à extinção do abono salarial relativo ao PIS/PASEP 

(Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público). Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. 

Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos também comentou sobre o 

sequestro do ônibus na Ponte Rio - Niterói ocorrido ontem dia 20/08/201, tendo 

expressado sua satisfação com o abate do sequestrador. Criticou a lei Kandir (Lei 

Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996). Disse que vem observando uma 

recuperação favorável aos empresários, levando ao aumento do número de vagas de 

emprego. Lamentou a falta de visão e interesse dos deputados estaduais com os quais 

vem conversado sobre a criação de uma segunda esquadra da Marinha do Brasil, com 

o objetivo de explorar o minério nacional para a construção de navios e assim 

desenvolver a região. Pela liderança do PSB, o vereador Igor Andrade falou das 

constantes queixas dos usuários de telefonia móvel do município de Belém. Contou 

que vem recebendo constantes questionamentos das pessoas sobre o papel da Câmara 

Municipal de Belém na discussão do tema. Expressou que, segundo levantamento que 

realizou, a operadora de telefonia TIM S/A é alvo do maior número de reclamações 

dos usuários. Disse já ter apresentado à Diretoria Legislativa da CMB um 

requerimento solicitando a realização de uma sessão especial para discutir a 

qualidade do serviço de telefonia móvel em Belém a fim de fornecer uma resposta à 

sociedade belenense. Em aparte, o vereador Amaury da APPD desenvolveu o 

assunto. Pela liderança do bloco PSD - PTC, a vereadora Professora Nilda Paula 

tratou dos serviços prestados pela empresa Celpa Equatorial. Informou ter 

protocolado nesta Casa um projeto visando proibir o pagamento da taxa de religação 

por falta de pagamento de faturas. Denunciou a prática frequente e ilegal adotada pela 

empresa Celpa Equatorial de corte de energia nos finais de semana. Cobrou deste 

Poder Legislativo uma atitude energética com relação aos abusos cometidos pela 

concessionária de energia, avaliando que no futuro será impossível contê-la. Em 

aparte, comentou o assunto o vereador Sargento Silvano. Pela liderança do PSOL, o 

vereador Fernando Carneiro voltou a falar sobre o sequestro do ônibus ocorrido na 

Ponte Rio - Niterói. Disse ter sido acertada a conduta da Polícia Militar do Rio de 

Janeiro que resultou na morte do sequestrador. Achou desnecessário, entretanto, 

alvejar seis vezes o criminoso. Também julgou desnecessária a comemoração do 

governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ao desembarcar na Ponte logo após o 

fim do sequestro. Informou depois ter recebido uma comissão de policiais militares 

contrários à decisão do governador do estado de transferir 16 deles para o município 

de Breves. Esclareceu que alguns desses policiais alegam motivos políticos para a 

decisão do governador, já que alguns deles pertencem à Associação em Defesa dos 

Militares do Pará - Admipa. Pediu a solidariedade dos parlamentares para com estes 

agentes da segurança pública. Condenou depois o corte de verbas destinadas à 

Educação pelo governo federal. Condenou ainda a decisão do presidente da 

República, Jair Bolsonaro, de ignorar o primeiro nome da lista tríplice para reitor da 

Universidade Federal do Ceará - UFC, professor Custódio Luís Silva de Almeida. 

Inteirou que este obteve 56% da votação envolvendo docentes, alunos e corpo 

técnico. Em contrapartida, exprobrou, Bolsonaro nomeou o último colocado da lista 

tríplice, professor José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, que obteve somente 

4,61% dos votos. Avaliou que o presidente, que se diz isento de qualquer ideologia, 

tomou uma decisão política e ideológica na escolha do reitor da UFC. Pela liderança 

do bloco DC - Avante - Podemos, o vereador Dr. Elenilson, como psiquiatra de 

formação, comemorou com alegria o mês de agosto, considerado o mês do psiquiatra. 

Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos parlamentares o registro 

de suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte 

da Ordem do Dia com a leitura do parecer favorável da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação de Leis ao projeto que "Institui o sistema 'A Mulher na 

Política', dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade 

política no âmbito do Município de Belém e dá outras providências" (de autoria da 

vereadora Simone Kahwage, constante no processo nº 420/17) e dos pareceres da 

Comissão de Justiça e Direitos Humanos ao projeto que "Proíbe inquirir sobre 

religião e orientação sexual de candidatos em questionários e dá outras providências" 

(de autoria do vereador Henrique Soares, constante no processo nº 2579/17). Através 

de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, a vereadora Simone Kahwage 

solicitou a dispensa de leitura, interstício e redação final dos projetos constantes na 

pauta desta parte da Ordem do Dia. Em seguida, o presidente Mauro Freitas 

requisitou ao vereador John Wayne a leitura do requerimento de autoria do vereador 

Igor Andrade, solicitando a realização de sessão especial para debater a previsão da 

conclusão da obra da macrodrenagem da bacia do Tucunduba. Na votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente requisitou a 

leitura do requerimento do vereador Adriano Coelho, solicitando inserção nos Anais 

da Casa de matéria publicada no site do jornal O Liberal (<https://liberal.com.br/>), 

edição de 18/07/2019, intitulada "Censo: Bolsonaro volta atrás e sanciona PL que 

inclui pergunta sobre autistas". Fez o encaminhamento o autor do requerimento. Na 

votação, este foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, foi lido o requerimento, 

de autoria do vereador Mauro Freitas, solicitando a realização de uma sessão 

especial, em data a ser definida, para debater a implantação do novo Hospital 

Veterinário no Município de Belém. Fizeram o encaminhamento os vereadores Dr. 

Chiquinho e Rildo Pessoa. Após votação no painel eletrônico, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade com vinte e três votos. Justificou seu voto o vereador Dr. 

Chiquinho. Após esta justificativa, foi lido o requerimento, de autoria do vereador 

França, solicitando a realização de uma sessão especial no dia 26/09/2019, às 15 

horas, a fim de homenagear o grupo Universal nos Presídios - UNP. Na votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Como próxima prioridade, foi lido o 

requerimento, de autoria da vereadora Simone Kahwage, solicitando a realização de 

uma sessão especial no dia 30/10/2019, às 15 horas, com o objetivo de discutir e 

destacar o tema "99 anos do Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti". 

Usou da palavra a vereadora Simone Kahwage. Na votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o requerimento de autoria do 

vereador Pablo Farah, solicitando moção de repúdio à criação do projeto de lei de 

abuso de autoridade, em tramitação no Congresso Nacional. Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Rildo Pessoa, Pablo Farah e Amaury da APPD, 

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

presidente solicitou aos vereadores o registro de suas presenças no painel eletrônico. 

Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia com a Questão de 

Ordem do vereador Henrique Soares solicitando que os projetos constantes em pauta 

na Primeira Parte da Ordem do Dia, pudessem ser apreciados durante a Segunda 

Parte da Ordem do Dia, bem como sua votação em bloco e de forma simbólica. Após 

consulta, as lideranças partidárias decidiram em favor do pedido do vereador 

Henrique Soares. Por meio de Questão de Ordem, o vereador Fernando Carneiro 

alertou que a frequente inversão de pauta durante as sessões ordinárias estaria 

priorizando alguns projetos em detrimento de outros, que sequer entram em pauta 

mesmo já possuindo pareceres da Comissão de Justiça e Legislação. Após a 

observação do vereador Fernando Carneiro, foi votada e aprovada por unanimidade a 

Questão de Ordem do vereador Henrique Soares. Posteriormente entrou em discussão 

única e votação com dispensa de interstício o projeto que "Institui o sistema 'A 

Mulher na Política', dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na 

atividade política no âmbito do Município de Belém e dá outras providências", de 

autoria da vereadora Simone Kahwage, constante no Processo nº 420/17. Através de 

Questão de Ordem, o vereador Henrique Soares propôs que o autor de cada projeto a 

ser discutido pudesse defendê-lo. Em resposta, o presidente Mauro Freitas indeferiu a 

solicitação por não ser legalmente possível cassar a palavra dos parlamentares. Na 

discussão, usou da palavra a vereadora Simone Kahwage. Em aparte a este 

pronunciamento, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima propôs à autora do projeto a 

possibilidade de suspendê-lo para que, juntamente com a vereadora Professora Nilda 

Paula, pudessem discutir com a autora possíveis acréscimos à redação. Em aparte, 

também comentou a vereadora Professora Nilda Paula. Sem hesitar, a vereadora 

Simone Kahwage solicitou a suspensão por setenta e duas horas do projeto em 

discussão. O presidente comunicou então a suspensão do projeto constante no 

Processo nº 420/17. Sem demora, entrou em discussão única e votação com dispensa 

de interstício o projeto que "Proíbe inquirir sobre religião e orientação sexual de 

candidatos em questionários e dá outras providências", de autoria do vereador 

Henrique Soares, constante no Processo nº 2579/17. Na discussão, usou da palavra o 

vereador Henrique Soares, com aparte do vereador Fernando Carneiro. Logo depois o 

projeto entrou e votação e o presidente solicitou ao primeiro-secretário a leitura do 

projeto com emenda. Na votação, este foi aprovado por unanimidade. O presidente 

Mauro Freitas então comunicou a aprovação do projeto que "Proíbe inquirir sobre 

religião e orientação sexual de candidatos em questionários e dá outras providências", 

constante no Processo nº 2579/17", de autoria do vereador Henrique Soares. Não 

havendo mais matéria em pauta para ser apreciada, o presidente encerrou a sessão às 

onze horas e dez minutos, convidando os demais parlamentares para a sessão 

ordinária do dia 26 de agosto de 2019, em horário regimental e para as sessões 

especiais do dia 22/08/2019 às 15 horas, a fim de debater o Dia Municipal do 

Motociclista de proposição do vereador Nehemias Valentim e do dia 23/08/2019 às 9 

horas, para discutir o Dia Nacional do Psicólogo, de proposição da Vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima. Justificaram suas ausências os vereadores Fabrício Gama e 

Paulo Queiroz. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenilson, Rildo Pessoa, 

Mauro Freitas e Professor Elias, pelo Bloco DC - Avante - Podemos; Bieco, Marciel 

Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR; Lulu das 

Comunidades, Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC; 

Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC - PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC 

do B - PT; Joaquim Campos, John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB - PHS; 

Gleisson Oliveira e Igor Andrade, pela bancada do PSB; Nehemias Valentim e Moa 

Moraes, pela bancada do PSDB; Adriano Coelho e Henrique Soares, pela Bancada do 

PDT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do 

PSOL;  França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Neném 

Albuquerque, pela bancada do PSL; 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 21 de 

agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

 

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