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RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

‘                                                                                                                                        ATO Nº 0416/2019, de 30 de janeiro de 2019. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS; 

 

R E S O L V E: 

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

férias ao (s) funcionário (s) deste Poder, abaixo relacionado (s), a partir de 30/01/2019 à 

28/02/2019, com retorno em 01/03/2019 

Nome do Servidor/Cargo Lotação/Exercício 

Ana Lucia Souza Braga 

GNS – Grupo Nível Superior 

Gab. Ver. Nehemias Valentim 

2017 - 2018 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

ATO Nº 0379/2019, de 15 de janeiro de 2019. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS; 

 

R E S O L V E: 

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

férias ao (s) funcionário (s) deste Poder, abaixo relacionado (s), a partir de 15/01/2019 à 

13/02/2019, com retorno em 14/02/2019 

Nome do Servidor/Cargo Lotação/Exercício 

Elias Ribeiro Pinto Junior 

GNM – Grupo Nível Médio 

DICOS – Divisão de Comunicação Social 

2016 - 2017 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

ATO Nº 0380/2019, de 15 de janeiro de 2019. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS; 

 

R E S O L V E: 

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

férias ao (s) funcionário (s) deste Poder, abaixo relacionado (s), a partir de 15/01/2019 à 

13/02/2019, com retorno em 14/02/2019 

Nome do Servidor/Cargo Lotação/Exercício 

Francis Polara 

GAT – Grupo Atendente 

SEDAQ – Serviço Divulgação e 

2016 - 2017 

José Sampaio de Carvalho 

GNM – Grupo Nível Médio 

SERFO – Serviço de Registro  

2017 – 2018 

Jozue Antonio Reis Ferreira 

GAU – Grupo Auxiliar 

D.R.H – Divisão de Recursos Humanos 

2017 – 2018 

Stela Dalva da Silva Gluck Paul 

GNM – Grupo Nível Médio 

SECER – Serviço de Cerimonial 

2018 -2019 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 15 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

------------------------------------ 
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MESA DIRETORA 

MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente – DC 

FABRÍCIO GAMA - Líder 

1º Vice-Presidente – PMN 

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 / AVANTE 

Avante RILDO DE OLIVEIRA PESSOA - Líder  

Avante      Dr. ELENILSON SANTOS – Vice-Líder 

BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PEN / PR 

PR             CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco)  
PEN MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA  

SOLIDARIEDADE JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

BLOCO PSD / PTC 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA - Líder 

PTC LUIS ANTONIO PINHEIRO JÚNIOR  

PSDB VICTOR ORANGEL DIAS 

BLOCO MDB / PHS 

PHS IGOR WANDER CENTENO NORMANDO – Líder 

MDB BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA 

MDB         JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS  

BLOCO PSB/PSDB/PTB  

PSB IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE – Líder 

PSDB        NEHEMIAS GUEDES VALENTIM 

PSB           GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

PSDB        PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSON 

BLOCO PSC / PPS 

PSC          JOSÉ MARIA DINELLY - Líder 

PSC CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO  

PPS WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES 

BLOCO PDT/PP /PSL  

PDT MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO – Líder 

PSL NILTON SILVA DAS NEVES 

BLOCO PCdoB / PT 

PCdoB ALTAIR DE LIMA BRANDÃO – Líder 

PT AMAURY DA APPD  

BANCADAS 

PSOL       MARINOR JORGE BRITO – Líder 

 FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO 

                  FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA (Dr. Chiquinho) 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA (Toré Lima)  

 



22  
DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 04, 05, 06, 07, e 08 de fevereiro de 2019. 

ANO XXXVI 

Nº 1824 
 

 

 

 

   

TERMO DE POSSE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às       horas, nesta 

cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, na sede do Poder Legislativo Municipal, 

Palácio Augusto Meira Filho, no Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador                                                    

MAURO CRISTIANO FREITAS, secretariado pelos Excelentíssimos Senhores 

Vereadores JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE, na qualidade de 1º Secretário 

e HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR, na qualidade de 2ª Secretário, 

como se registra na respectiva Ata desta solenidade, reuniram-se para darem POSSE 

AO CARGO DE 1º VICE-PRESIDÊNCIA ao Senhor vereador FABRÍCIO 

GAMA, eleito em virtude de renúncia apresentada pelo Excelentíssimo Senhor 

GUSTAVO BEMERGUY SEFER, eleito Deputado Estadual no último pleito 

eleitoral de 2018, obedecendo a dispositivos legais. E, depois de terem prestados os 

devidos compromissos legais e demais exigências constantes da Lei Orgânica do 

Município de Belém e Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal – 

Resolução nº 15, de 16 de dezembro de 1992, subscrevem o presente TERMO DE 

POSSE o Excelentíssimo Vereador ora eleito e os membros da Mesa presentes. E eu, 

Ellen Christine Silva Farache Menezes, Diretora Legislativa da Câmara Municipal de 

Belém, lavrei o presente Termo de Posse em 05 de fevereiro de 2019. 

 

FABRÍCIO GAMA___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________    

____________________________________________________________________ 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 001, de 04 de fevereiro de 2019. 

Concede Licença a Senhora Vereadora BLENDA QUARESMA, e dá outras 

providências. 

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

seguinte Resolução: 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador BLENDA QUARESMA, de 

acordo com o disposto no art. 51, inciso II, e art. 65 “caput” da Lei Orgânica do 

Município de Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação 

plenária na Sessão Ordinária do dia 04.02.19, na forma do art. 146, alínea “e” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92- 15 (Quinze) dias de Licença, no período de 02 a 16/02 

do corrente ano, conforme Processo nº 002/19.  

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

seus efeitos a 02.02 do ano corrente. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de fevereiro de 2019. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 002, de 04 de fevereiro de 2019. 

Concede Licença ao Senhor Vereador  PAULO QUEIROZ, e dá outras 

providências. 

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

seguinte Resolução: 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador PAULO QUEIROZ, de 

acordo com o disposto no art. 51, inciso II, e art. 65 “caput” da Lei Orgânica do 

Município de Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação 

plenária na Sessão Ordinária do dia 04.02.19, na forma do art. 146, alínea “e” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92- 03 (Três) dias de Licença, no período de 04 a 06/02 do 

corrente ano, conforme Processo nº 003/19.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 04 de fevereiro de 2019. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 003, de 12 de fevereiro de 2019. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador ZECA PIRÃO, e dá 

outras providências. 

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

seguinte Resolução: 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador ZECA PIRÃO, de acordo 

com o disposto no art. 51, inciso I, alínea “d” e art. 65 “caput” da Lei Orgânica do 

Município de Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação 

plenária na Sessão Ordinária do dia 12.02.19, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92- 01 (Um) dia de Licença Parlamentar, no período de  

13/02 do corrente ano, conforme Processo nº 138/19.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 12 de fevereiro de 2019. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove 

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

Wayne. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Iniciado o Horário do Expediente, não havia vereador inscrito e o 

presidente perguntou se algum parlamentar gostaria de fazer uso da palavra. Subiu 

então à tribuna a vereadora Marinor Brito e afirmou ter sido absolutamente 

presente às sessões da CMB, registrando pouquíssimas faltas durante quatro 

mandatos e meio como parlamentar desta Casa, mas trazendo sempre uma 

justificativa de trabalho, de acompanhamento de alguma questão de interesse 

público em algum órgão municipal, alguma luta dos trabalhadores que precisou de 

apoio ou, no mínimo, uma situação de emergência de saúde. Em relação a esta 

agradeceu a Deus por estar em ordem, lembrando que, durante um de seus 

mandatos, teve um câncer e foi obrigada a afastar-se para um tratamento duro, 

difícil, sendo este um dos períodos mais difíceis de sua vida. Com muito esforço e 

ajuda da ciência, superou esta doença e veio, ao longo dos anos, mesmo com suas 

limitações, tentando dar conta das atividades que se propôs a cumprir. Jurou 

defender a Constituição e defender os interesses do povo de Belém e procurou, 

através de muitos instrumentos legislativos e políticos, fazer esta defesa. 

Relembrou que foram muitas as sessões especiais vinculadas a setores diversos – 

educadores, servidores públicos municipais, trabalhadores da saúde, afro 

religiosos, rodoviários, população LGBT, movimento cicloviário, luta 

antimanicomial e outros. Passou também por muitas experiências de contato com 

atividades nas ilhas de Belém – Combú, Mosqueiro, Caratateua, Grande e 

Cotijuba. Avaliou que deixa então um legado, do ponto de vista da legislação 

municipal, que a orgulha muito: leis importantes no campo da cultura (como a 

criação do Conselho Municipal de Cultura, do Dia Municipal do Samba, do Dia 

Municipal do Carimbó, e participação na criação do dia dos Cultos da Umbanda e 

dos Cultos Afro religiosos), leis que, se fossem cumpridas, ajudariam na 

instrumentalização de uma política de respeito à história e à formação étnico-

cultural de nosso povo (como a lei da capoeira nas escolas) e a lei de acessibilidade 

nas calçadas de Belém. Relatou ter passado por vários momentos de muita tensão 

neste plenário buscando aprovar emendas para ajudar na criação de conselhos 

tutelares e da política de enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes. Lembrou que, através de seu mandato, foi criado o primeiro Fórum 

de Defesa da Infância contra o trabalho infantil e contra a violação de direitos de 

crianças e adolescentes. Acrescentou que muitas das pautas e emendas que 

conseguiu aprovar até hoje não se consolidaram, como a instalação de aparelhos de 

ar condicionado para climatização das escolas públicas municipais de Belém. 

Resumiu que tudo foi fruto de esforços empenhados em seus mandatos com um 

coletivo importante de trabalhadores que a ajudaram e assessoraram durante todo 

este período. Estes foram solidários, pacientes e a estimularam a manter-se de 

cabeça erguida nas lutas e nos dias difíceis de enfrentamento e confronto nesta 

Casa. Recordou ter sido relatora do último Plano Diretor e manifestou orgulho por 

ter realizado mais de trinta audiências públicas pelos bairros de Belém, na coleta 

de contribuições para que ele fosse o mais democrático possível. Passou também 

por períodos importantes criando instrumentos para assegurar direitos sociais como 

a Política Municipal das Pessoas Idosas, a Lei de Luta Antimanicomial e outras, 

tentadas e debatidas, como a Lei Babete, que foram fruto do exercício político de 

um mandato que começou no PT, mas que adquiriu maior força quando passou ao 

PSOL. Agradeceu depois ao conjunto de parceiros e companheiros de bancada que 

teve desde a época do PT e depois no PSOL, dizendo que estes foram 

absolutamente importantes, pois é o exercício da solidariedade, da paciência, da 

humildade em aprender com o outro que faz crescer e ser maior. Passou assim por 

muitos parceiros de bancada, mas também teve o acolhimento de muitos 

integrantes deste Poder em vários momentos difíceis de tensionamento, de disputas 

e brigas. Relatou ter passado por várias comissões na CMB – Comissão de 

Constituição e Justiça, Comissão de Economia, Comissão de Educação Ciência e 

Tecnologia, Comissão de Cultura, Comissão de Direitos Humanos, Comissão da 

Mulher. Aditou que foram vários os esforços e muitas investigações foram feitas 

durante seus mandatos tais como: a CPI do IPAMB, a CPI de Combate à Violência 

Sexual Contra Crianças e Adolescentes (que resultou na publicação de um livro) e 
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a Comissão Especial que investigou a questão dos resíduos sólidos de Belém (que 

até hoje serve como instrumento para o Ministério Público e o Judiciário, pois 

mostra os possíveis crimes cometidos pela administração pública estadual e 

municipal). Agradeceu depois aos servidores desta Casa - aos atuais, aos que já 

deixaram de aqui atuar e, in memoriam, àqueles já falecidos – expressando seu 

carinho por todos e reconhecendo a importância destes para a construção e 

consolidação de seu mandato, que sempre pretendeu que fosse participativo e 

democrático. Finalizou dizendo ser esta uma despedida que faz com o sentimento 

de dever cumprido, mas pediu desculpas pelos momentos de dureza, rispidez e, até 

mesmo, ignorância que teve como ser humano, ressaltando, porém, que cresceu 

muito, aprendeu muito com todos, sobretudo com a solidariedade e paciência que 

demonstraram. Reconheceu que a diretora legislativa, Éllen Farache, foi uma das 

que mais sofreu e, até hoje, dá a ela muito trabalho, acrescentando que ainda vai 

dar, pois há muita coisa que interessa para sua pesquisa e seu trabalho. Desejou aos 

membros do legislativo municipal que possam cuidar da cidade, pedindo que 

adotem uma postura mais ativa para compreender os problemas que o povo de 

Belém passa e a necessidade de agir enquanto Poder instituído, sem negligenciar a 

missão que lhes foi conferida. Agradeceu novamente a todos e declarou que estará 

a serviço do povo, em uma tarefa muito mais estendida, relativa aos cento e 

quarenta e quatro municípios do estado, na Assembleia Legislativa Estadual. 

Garantiu que manterá seu perfil de luta - de alguém que não se vende e não se 

rende - e que não abre mão de exercer o poder em nome das mulheres, das 

populações fragilizadas pela falta de políticas públicas, pelos servidores públicos 

nas diversas esferas, pelo bem comum, pela paz, pela saúde, pela educação e por 

um estado democrático de direito. Em aparte, pronunciou-se o vereador Fernando 

Carneiro. Não havendo vereadores inscritos, o presidente John Wayne perguntou 

novamente se algum parlamentar gostaria de pronunciar-se. O vereador Dinelly 

pediu então a palavra, subiu à tribuna e avaliou ser excepcional a produtividade da 

CMB neste período legislativo, com muitos projetos aprovados para melhoria da 

cidade. Disse estar feliz pelos parlamentares desta Casa que foram eleitos no 

último pleito para outros mandatos – Marinor Brito, Gustavo Sefer, Víctor Dias, 

Delegado Nílton Neves e Igor Normando como deputados estaduais e Paulo 

Bengtson como deputado federal. Desejou boas-vindas aos suplentes destes que 

logo estarão presentes em plenário e virão para ajudar e somar. Informou depois 

sobre o Projeto Criança Feliz, que fará distribuição de brinquedos para crianças 

carentes em Icoaraci e mais cinco bairros de Belém – esta ocorreria inicialmente 

somente no bairro da Cremação, mas foi estendida. No sábado seguinte serão 

distribuídos 2500 brinquedos na Cremação e no domingo serão distribuídos mais 

2500 brinquedos. Agradeceu a Deus pela oportunidade de levar alegria a crianças 

que tanto sofrem e precisam de assistência, carinho e amor. Fez votos de que o 

Senhor abençoe a todos e que o novo ano seja repleto de muita paz, muitas bênçãos 

e trabalho neste plenário para que o povo seja beneficiado com os resultados. Pediu 

a palavra depois o vereador Joaquim Campos e disse admirar os colegas 

parlamentares, pois durante toda sua vida anterior fora a “baladeira” e, tornando-se 

vereador, virou vidraça. Passou então pela experiência de “ser amordaçado”. 

Comentou que, neste plenário, durante os últimos dois anos, discutiu-se muito 

sobre ideologias, sobre a liberdade e as escolhas e opções pessoais com relação à 

sexualidade. Entretanto, julgou serem estas discussões pequenas em relação ao que 

vem acontecendo no país e na América do Sul. Observou que, há dois anos, 

alertava para o risco de deixar a esquerda nefasta assumir novamente o poder, 

ainda que esta fizesse a defesa dos direitos constitucionais. Conseguiu-se então 

mudar o poder e talvez, daqui a cem anos, isto seja comemorado como um 

acontecimento especial para a nação. Criticou então os regimes existentes em Cuba 

e na Venezuela, classificando-os como ditaduras que oprimem o povo. Referiu-se 

depois ao pouso de aviões russos na Venezuela, julgando isto uma forma de 

intimidação. Considerou que Nicolás Maduro posa de vítima do mesmo modo 

como a canalha esquerdista o fez no Brasil, durante o último processo eleitoral. O 

objetivo disto, julgou, é angariar adeptos para suas causas perdidas. Parabenizou 

depois o vereador Fernando Carneiro pela participação como candidato ao governo 

estadual, elogiando-o também por sua atuação parlamentar. Externou depois sua 

esperança de que o artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Belém seja 

modificado com a aprovação do orçamento impositivo por este parlamento. 

Estimou que talvez o projeto anterior não tivesse sido aprovado por uma 

precipitação dos vereadores de esquerda ao apresentá-lo perante uma plenária 

formada, em grande parte, por novatos, que não compreenderam sua importância. 

Encerrado o Horário do Expediente, passou-se ao Horário de Liderança. Pela 

liderança do PSOL, Fernando Carneiro relatou ter ido, na manhã do dia anterior, ao 

Ministério Público Estadual para tratar de um tema grave: a extinção do curso do 

Ensino Médio na Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira. Reuniu-se então com a 

promotora Maria das Graças Corrêa Cunha para tratar do assunto. Informou que a 

presidente da FUNBOSQUE, senhora Beatriz Padovani, já teria encerrado as 

matrículas para o Ensino Médio da Escola Bosque neste ano. Acrescentou que, 

embora não haja informação oficial, as pessoas não conseguem mais fazer a 

matrícula para o Curso Técnico de Meio Ambiente (Ensino Médio 

Profissionalizante) oferecido pela instituição. Informou que Beatriz Padovani 

alegara estar seguindo recomendação do Ministério Público determinando o 

encerramento do curso. A promotora Maria das Graças Correa Cunha, entretanto, 

afirmou não ser esta a recomendação. Esta explicou que, em agosto de 2018, houve 

um seminário em que o Ministério Público Estadual, Federal e de Contas 

recomendaram aos municípios do Pará (na verdade, isto ocorreu em todo o país) 

que mantivessem o Ensino Fundamental como prioridade e que fossem encerradas 

turmas do Ensino Médio se houvesse dificuldades que trouxessem prejuízo à 

educação fundamental. Ressaltou não ser este o caso na Escola Bosque, pois a 

FUNBOSQUE não é ligada à Secretaria Municipal de Educação, é uma fundação 

que faz um ensino específico, preparando desde o nível fundamental para a 

formação de técnicos em meio ambiente – um total de 150 vagas. Disse ter 

verificado então as possíveis razões que levariam a Prefeitura de Belém a extinguir 

o Ensino Médio na Escola Bosque. Notificou que não há problemas de orçamento, 

pois a dotação para a manutenção do Ensino Médio e da FUNBOSQUE como um 

todo aumentou na Lei Orçamentária aprovada recentemente nesta Casa.  Reiterou 

que não há também recomendação de fechamento do Ensino Médio por parte do 

Ministério Público. Fez notar que a FUNBOSQUE não comunicou à comunidade 

do Outeiro que encerraria o curso, fazendo-o na surdina. Comunicou depois ter 

participado, na tarde do dia anterior, de uma assembleia com a comunidade do 

Outeiro e lá a presidente da FUNBOSQUE afirmou que a promotora Maria das 

Graças não dissera o que ele, Fernando Carneiro, presente à reunião ocorrida 

naquela manhã, ouvira. Observou que a senhora Beatriz Padovani não participou 

dessa reunião. Perguntou-se então pelos reais motivos para o fechamento do Curso 

de Ensino Médio na Escola Bosque. Falando agora pela liderança da Oposição, 

Fernando Carneiro lembrou que esta Casa aprovou, em 1994, a Lei nº 7722 que 

dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação. Informou que o artigo 7º desta lei 

estabelece que “A Educação Ambiental é considerada prioridade relevante do 

Sistema Próprio de Educação e tem na Escola Bosque de Outeiro sua referência 

ecológica e técnica”. O parágrafo primeiro deste artigo dispõe que “A Escola 

Bosque de Outeiro é uma entidade escolar que congrega educação infantil, 1º e 2º 

graus, persegue autos sustentação relativa através de atividades profissionalizantes 

implantadas com sentido ecológico, cultural e regional, destacando-se pela 

ambiência favorável e oferta pedagógica atualizada e qualitativa”. Esclareceu que, 

portanto, a existência do Curso Técnico de Meio Ambiente é garantida por lei e 

este não pode ser extinto por decreto, mesmo que houvesse uma recomendação do 

Ministério Público para isso. Assim, continuou, para que este curso seja extinto é 

necessária a modificação da referida lei municipal nesta Casa. Aditou que não há 

razão plausível para sua extinção e a comunidade do Outeiro está revoltada com a 

situação criada. Julgou ser uma maldade o que está sendo feito às crianças da ilha 

de Caratateua, lembrando que a Escola Bosque vem sofrendo, ano após ano, com 

gestões que estão desconectadas da realidade de Outeiro e da real importância 

daquela instituição. Referiu depois que a presidente da FUNBOSQUE, Beatriz 

Padovani, irritou-se e abandonou a reunião após um pronunciamento que ele, 

Fernando Carneiro, fez. Neste pronunciamento, dissera que o fechamento do curso 

de Ensino Médio resultara de desinformação ou má fé e esperava que não fosse má 

fé. Concluiu que a senhora Beatriz Padovani não conhecia a lei citada e também foi 

deselegante ao dizer que aqueles que participaram da reunião com o MPPA 

estavam mentindo. Assim agindo, desacatou os professores da Escola Bosque que 

estavam presentes à reunião com o Ministério Público, embora dela não tivesse 

participado. Informou que haverá uma nova reunião com o Ministério Público na 

semana posterior para que tudo seja esclarecido. Espera então que a promotora 

Maria das Graças, coerente como é, repita o que dissera na reunião anterior e que 

também disse aos jornais: o Ministério Público não recomendou o fechamento do 

curso de Ensino Médio na Escola Bosque. Externou, porém, que isto seria de mais 

fácil solução se a liderança do Governo ou a Presidência da Casa entrasse em 

contato com a Prefeitura e recomendasse que se desistisse desta sandice, desta 

maldade que é fechar a Escola Bosque para o Ensino Médio. Deixou seu protesto 

perante esta medida que não tem amparo legal, não está fundamentada em 

recomendação do Ministério Público, havendo dotação orçamentária para a 

continuidade do curso. Não havendo mais lideranças inscritas, o presidente John 

Wayne perguntou se alguma liderança partidária gostaria de se manifestar. Pela 

liderança do bloco DC – Avante, pediu então a palavra o vereador Rildo Pessoa e 

afirmou sempre trabalhar por e sonhar com uma cidade melhor. Manifestou que 

Belém é uma cidade diferenciada porque 60% de seu território é formado por ilhas, 

sendo trinta e nove no total. Defendeu a criação de uma secretária municipal de 

agricultura e produção para acompanhar a produção agrícola, a criação de 

pequenos animais, a produção de farinha e a atividade extrativista realizadas pelas 

comunidades que habitam estas ilhas e o restante da área rural de nosso município. 

Expressou surpresa quanto à possibilidade de encerramento do Curso Técnico de 

Meio Ambiente na Escola Bosque, afirmando que a CMB deve posicionar-se a 

respeito. Opinou que o curso de Ensino Médio na Escola Bosque tem um papel 

estratégico para Belém devido à grande quantidade de ilhas que compõem seu 

território. Advogou ser necessária, por parte do poder público municipal, maior 

atenção a estas regiões, tanto para a produção desenvolvida nestas, quanto em 

relação às questões ambientais. Daí a necessidade, reiterou, de criação de uma 

secretária municipal de agricultura e produção. Hoje, continuou, não há nenhum 

acompanhamento às comunidades insulares, nenhum dado sobre o que estas 

produzem, nenhuma assistência técnica a essas produções. Finalizou afirmando 

que a cidade é a soma do que todos os seus habitantes fazem, cabendo a todos 

contribuir para fazer uma cidade melhor. Em seguida, o presidente John Wayne 

perguntou novamente se alguma liderança partidária gostaria de se pronunciar. Não 

havendo manifestação neste sentido, encerrou então o Horário de Liderança e 

pediu aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Não havendo 

quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente. Findo este 

prazo, foi feita nova verificação de presença. Permanecendo a falta de quórum, o 

presidente encerrou a sessão às dez horas e cinco minutos, convidando os demais 

parlamentares para a sessão solene de posse da nova Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Belém, no dia primeiro de janeiro de 2019, às quinze horas, neste 

plenário. Justificaram suas ausências os vereadores: Amaury da APPD, Bieco, Igor 

Andrade, Mauro Freitas, Nehemias Valentim e Víctor Dias. Estiveram presentes os 

vereadores: Rildo Pessoa, pelo bloco Democracia Cristã – Avante; John Wayne e 

Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; Gleisson, pelo bloco PSB – PSDB – 

PTB; Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo 

PSOL; França, 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 13 de dezembro de 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                         _____________________________ 
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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No quarto 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. Em virtude de problemas técnicos no painel eletrônico, esta solicitou ao 

vereador Emerson Sampaio que assumisse a Primeira-Secretaria e fizesse o registro 

nominal dos vereadores presentes. Eram eles: Emerson Sampaio, Simone Kahwage, 

Pablo Farah, Toré Lima, Joaquim Campos, Nilda Paula, Igor Andrade, Rildo Pessoa, 

Dinelly, Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro. Isto feito, a presidente Simone 

Kahwage declarou aberta a sessão. Conforme livro de inscrição, o vereador Joaquim 

Campos usou da palavra e saudou os novos parlamentares. Mencionou as 

dificuldades estruturais históricas enfrentadas pelo município de Belém no que se 

refere aos transtornos ocasionados pelos constantes alagamentos. Demonstrou 

preocupação com a possibilidade do encerramento das atividades do aterro sanitário 

de Marituba prevista para ocorrer nos próximos meses. Defendeu a discussão de 

ideias que forneçam alternativas ao aterro sanitário de Marituba, de forma que a 

cidade não fique refém de uma só empresa no que diz respeito à coleta de lixo. Em 

aparte, comentaram o assunto os vereadores Fernando Carneiro e Sargento Silvano. 

Posteriormente, a presidente Simone Kahwage comunicou a vacância da Primeira 

Vice-Presidência, convidando os parlamentares interessados em concorrer à vaga que 

fizessem a inscrição até as doze horas do dia corrente, no gabinete da presidência. 

Dando prosseguimento ao Horário de Expediente, o vereador Toré Lima parabenizou 

o Paysandu Sport Club pelos seus 105 anos de existência. Em seguida, externou 

apreensão com a notícia do provável fechamento do aterro sanitário de Marituba. 

Recordou inclusive que os   problemas apresentados por aquele aterro foram objeto 

de uma visita dos vereadores da Câmara Municipal de Belém. Ao examinar a atual 

situação da coleta de lixo em Belém, percebeu um certo descaso por parte da empresa 

responsável pela administração do aterro sanitário de Marituba. Por fim, propôs 

celeridade na tramitação dos projetos apresentados a este parlamento como, por 

exemplo, o projeto de sua autoria propondo a proibição da comercialização de 

canudinhos e cotonetes plásticos. Igor Andrade desejou uma ótima semana a todos e 

registrou seus parabéns ao prefeito municipal de Belém, Sr. Zenaldo Coutinho, por 

ocasião de seu aniversário.  Informou sobre a solicitação que protocolará nesta Casa 

de Leis com o objetivo de realizar sessões especiais e audiências públicas, em regime 

de urgência, para debater as possíveis soluções para o problema da coleta de lixo no 

município de Belém. Encerrado o Horário do Expediente, passou-se ao Horário de 

Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos, encarecidamente, 

requereu a participação ativa dos parlamentares na busca de soluções para o problema 

no sistema de coleta de lixo, para evitar o colapso iminente desse sistema o que, por 

sua vez, trará transtornos inimagináveis ao município de Belém. Toré Lima, pela 

liderança do PRB, demonstrou indignação com o roubo das plantas colocadas no 

Espaço Recanto Fernando Condurú, no Jabatiteua. A fim de prestar serviço à 

população, informou a respeito do projeto de lei que apresentará à Câmara Municipal 

de Belém que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o 

cabeamento de distribuição de energia elétrica e telefonia instalada no município. 

Pela liderança do bloco PSB - PSDB - PTB, Igor Andrade divulgou o aplicativo AWA 

Online desenvolvido pelos estudantes do curso de Produção de Multimídia da 

Universidade Federal do Pará. Neste aplicativo, informou, a pessoa poderá registrar o 

tipo de lixo que possui e as empresas interessadas na coleta irão até a residência da 

pessoa no dia e hora marcados para o recolhimento. Este parlamentar informou que 

proporá votos de congratulações e mérito aos estudantes envolvidos no projeto do 

AWA Online pelo desenvolvimento do aplicativo. Por fim, informou sobre projeto de 

lei de sua autoria que destina uma cota dos empregos de prestação de serviços ao 

município de Belém para vítimas de violência doméstica. Dr. Elenilson, pela 

liderança do DC - AVANTE congratulou a Guarda Municipal de Belém por sua 

atuação efetiva na preservação da segurança dos cidadãos, trabalhando sempre em 

conjunto a Polícia Militar. Pontuou, entretanto, a necessidade da compra de uma 

lancha para que a GMB possa fiscalizar também os rios, onde também existe a 

atuação de criminosos.  Em aparte, comentaram o assunto os vereadores Sargento 

Silvano e Pablo Farah. Dinelly, pela liderança do bloco PSC - PPS, agradeceu a 

oportunidade de representar o povo de Belém pelo sexto ano. Comentou com alegria 

a reportagem de televisão dando repercussão ao projeto de lei de sua autoria que 

destina 5% dos assentos de bares, restaurantes e shoppings à idosos e pessoas com 

deficiência. Fernando Carneiro, pela liderança do PSOL, cobrou do governo do 

estado a fiscalização das barragens existentes no Pará para evitar novas tragédias 

decorrentes do rompimento destas. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente 

Simone Kahwage solicitou ao vereador John Wayne o registro nominal dos 

vereadores presentes. Estavam presentes os vereadores John Wayne, Simone 

Kahwage, Fernando Carneiro, Sargento Silvano, Nilda Paula, Celsinho Sabino, 

Dinelly, Igor Andrade, Professor Elias, Rildo Pessoa, Nehemias Valentim, Fabrício 

Gama, Dr. Elenilson, França, Toré Lima, Neném Albuquerque, Bieco, Dr. Chiquinho, 

Enfermeira Nazaré Lima, Moa Moraes e Emerson Sampaio. Havendo quórum, teve 

início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a votação e aprovação das atas 

referentes à 5ª e 6ª Sessões Extraordinárias, 94ª, 95ª, 96ª, 97ª, 98ª, 99ª,100ª, 101ª e 

102ª Sessões Ordinárias e 38ª Sessão Especial, referentes ao Segundo Período da 

Segunda Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura. Em seguida, a Mesa 

informou sobre a vacância da Primeira Vice-Presidência, convidando aos 

parlamentares interessados em concorrer à vaga que fizessem a inscrição até as doze 

horas do dia corrente, no gabinete da presidência. Após o comunicado, o vereador 

Fernando Carneiro informou aos demais parlamentares a respeito do requerimento 

protocolado pela bancada do PSOL, onde consta a indicação da vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima para concorrer ao cargo de primeiro vice-presidente. Retomou-se 

posteriormente a votação do requerimento do vereador Rildo Pessoa solicitando a 

inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição do 

dia 04/12/2018, intitulada "Comunidade do Tenoné está há dois dias sem água e 

coleta de lixo". Após a leitura do requerimento, usou da palavra o vereador Sargento 

Silvano. Após a manifestação deste parlamentar, o vereador Rildo Pessoa solicitou a 

votação nominal do requerimento. Sem demora, a presidente solicitou ao vereador 

John Wayne o registro nominal dos votos. Votaram favoráveis ao requerimento os 

vereadores Bieco, Celsinho Sabino, Dr. Chiquinho, Emerson Sampaio, Dr. Elenilson, 

Fabrício Gama, Fernando Carneiro, França, Igor Andrade, John Wayne, Marciel 

Manão, Moa Moraes, Nehemias Valentim, Neném Albuquerque, Nazaré Lima, Nilda 

Paula, Professor Elias, Pablo Farah, Rildo Pessoa, Sargento Silvano, Simone 

Kahwage, Toré Lima e Gleisson. Não houve votos contrários ao requerimento. A 

Mesa comunicou então a aprovação do requerimento por unanimidade. Justificou seu 

voto o vereador Rildo Pessoa. Em seguida, após leitura e votação, foram aprovados 

por unanimidade os requerimentos dos vereadores Paulo Queiroz, solicitando três 

dias de licença particular no período de 04 a 06/02/2019 e da vereadora Blenda 

Quaresma, solicitando quinze dias de licença particular no período de 02 a 

16/02/2019. Logo a seguir, foi feita a leitura do requerimento do vereador Fernando 

Carneiro solicitando a realização de sessão especial com o tema "Um ano sem 

Marielle", no dia 13 de março de 2019. Usaram da palavra os vereadores Fernando 

Carneiro, que também solicitou votação simbólica para o requerimento, bem como os 

vereadores Sargento Silvano, Mauro Freitas e Joaquim Campos. Ao término destas 

manifestações, o requerimento foi aprovado por unanimidade, de forma simbólica. 

Passou-se em seguida à votação do requerimento, de autoria do vereador Sargento 

Silvano, solicitando a realização de sessão especial, em data e hora a serem marcadas, 

para homenagear os policiais militares, policiais civis e guardas municipais que se 

envolveram em ocorrências com intervenção policial dentro do estrito cumprimento 

do dever legal nesta capital. Após o uso da palavra pelos vereadores Sargento Silvano 

e Pablo Farah, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Logo após, foi lido, 

votado e aprovado por unanimidade o requerimento, de autoria do vereador Mauro 

Freitas, solicitando a realização de sessão especial, em data e hora a combinar, para 

celebrar os trezentos anos da criação da Diocese de Belém do Pará. Encerrada a 

Primeira Parte da Ordem do Dia, a presidente Simone Kahwage solicitou ao vereador 

John Wayne o registro nominal dos vereadores presentes. Os presentes eram: John 

Wayne, Fabrício Gama, Sargento Silvano, Mauro Freitas, Simone Kahwage, 

Gleisson, Pablo Farah, Emerson Sampaio, Nehemias Valentim, Professor Elias, Nilda 

Paula, Toré Lima, Celsinho Sabino, Adriano Coelho, Rildo Pessoa, Wellington 

Magalhães, Marciel Manão, França, Neném Albuquerque, Bieco, Nazaré Lima e 

Fernando Carneiro. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. 

Não havendo matéria em pauta para ser discutida, a presidente Simone Kahwage 

encerrou a sessão às dez horas e quarenta e cinco minutos, convidando os 

parlamentares para a sessão ordinária do dia cinco de fevereiro e informando aos 

demais sobre a retomada das atividades do novo Terço dos Homens, prevista para o 

dia cinco de fevereiro de 2019, às oito horas. Justificou sua ausência o vereador 

Henrique Soares. Estavam licenciados Blenda Quaresma e Paulo Queiróz. Estiveram 

presentes os vereadores: Dr. Elenilson, Mauro Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco  

Democracia Cristã - Avante; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão, pelo bloco PMN 

- PR - PEN - Solidariedade; Nilda Paula, Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC; 

Pablo Farah, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco MDB - PHS; Gleisson, Igor 

Andrade, Nehemias Valentim, Moa Moraes, pelo bloco  PSB - PSDB - PTB;  

Celsinho Sabino, Dinelly e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC - PPS; Adriano 

Coelho, Neném Albuquerque, pelo bloco PDT - PSL;   Dr. Chiquinho, Fernando 

Carneiro e Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré 

Lima, pela bancada do PRB; Emerson Sampaio pelo PP; Professor Elias pelo PTN. 

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 04 de fevereiro de 2019. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

 ATO Nº 2023/2018, 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 Lana Lima Gouveia, está exercendo atividades que 

implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Lana Lima Gouveia, 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 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 


