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ATO Nº 1406/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, LUIZ BATISTA DE MELO, para exercer o Cargo 

Comissionado “Secretário Legislativo – Nível 01”, do Gabinete do Vereador IGOR 

ANDRADE, a partir de 01/07/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 
 

ATO Nº 1407/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, para exercer o 

Cargo Comissionado “Secretário Legislativo – Nível 01”, do Gabinete do Vereador IGOR 

NORMANDO, a partir de 01/07/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 
 

ATO Nº 1408/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o Cargo 

Comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador JOAQUIM CAMPOS, a 

partir de 01/07/2017: 

NÍVEL 01 

ANDREILSON LIMA DA ROSA 

JOSÉ CARLOS TAUMATURGO DE NORONHA 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 1409/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, DANILO SODRÉ DOS SANTOS, para exercer o Cargo 

Comissionado “Secretário Legislativo – Nível 01”, do Gabinete do Vereador LUIZ 

ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR (LULU DAS COMUNIDADES), a partir de 

01/07/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente – PSDC 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

1º Vice-Presidente – PMDB 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

2º Vice-Presidente – PSB 

ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário – PRB 

ELENILSON JOSÉ SANTOS DA COSTA 

2º Secretário – PTdoB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA 

3º Secretário – PR 

JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY 

4º Secretário – Líder do Bloco PSC / PPS 

VEREADORES 

BLOCO PSDC / PTdoB 

PTdoB RILDO DE OLIVEIRA PESSOA – Líder 

BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PEN / PR 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA – Líder 

Solidariedade JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 
PEN MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA 

BLOCO PSD / PTC 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Líder 

 GUSTAVO BEMERGUY SEFER 

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR 
 VICTOR ORENGEL DIAS 

BLOCO PMDB / PHS 

PHS IGOR WANDER CENTENO NORMANDO – Líder 

PMDB BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA 

 JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS 

BLOCO PSB / PSDB / PTB 

PSB IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE – Líder 

PSDB NEHEMIAS GUEDES VALENTIM – Líder do Governo 

PTB PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSON 

BLOCO PSC / PPS 

PSC CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO 

PPS WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES 

BLOCO PDT / PP / PSL 

PDT MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO – Líder 

 HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JÚNIOR 

PP JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO 

PSL NILTON SILVA DAS NEVES 

BLOCO PCdoB / PT 

PCdoB ALTAIR DE LIMA BRANDÃO – Líder  
 MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO 

PT AMAURY DE SOUZA FILHO 

BANCADAS 

PSOL MARINOR JORGE BRITO – Líder 

 FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO 
 FRANCISCO ANTONIO GUIMARÃES DE ALMEIDA 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 SIMONE CAROLE CAMPELO KAHWAGE DOS SANTOS 
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ATO Nº 1410/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 

Cargo Comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador SILVANO 

OLIVEIRA DA SILVA (SARGENTO SILVANO), a partir de 01/07/2017: 

NÍVEL 01 

ANDRÉA SÁ DA SILVA BORGES 

CAIO CÉSAR MODESTO LIMA 

ISAMOR RODRIGUES PEREIRA 

KLEITO MACHADO MARQUES 

MARIA ERIKA COUTINHO DA COSTA 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1411/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 

Cargo Comissionado “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador VICTOR 

DIAS, a partir de 01/07/2017: 

NÍVEL 01 

DIONE DO SOCORRO BRAZ DO COUTO 

RITA DE CÁSSIA BRAZ ARAÚJO 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

No décimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 

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

Mauro Freitas, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Iniciado o Horário do Expediente, fizeram uso da palavra os vereadores 

inscritos. Marinor Brito disse que o Tribunal Superior Eleitoral mostrou ao mundo 

inteiro como não deve se comportar uma corte que julga um processo político eleitoral 

durante o julgamento da chapa Dilma – Temer. Opinou que o ministro Gilmar Mendes 

demonstrou claramente o comportamento tenebroso do Judiciário brasileiro que age 

em função dos interesses políticos, partidários e eleitorais ao invés de defender a nossa 

Constituição. Comentou que o país se envergonhou ao ver como um ministro muda de 

posição em um mesmo processo de uma hora para outra. Acrescentou que este 

episódio e a repercussão que teve na imprensa internacional deveriam servir para que 

pudéssemos avaliar o quanto nossas instituições estão tomadas por comportamentos 

corruptos, comportamentos contrários ao interesse público. Informou sobre uma 

caminhada pela paz realizada em Belém no dia anterior organizada pelo TRT, com a 

participação da Igreja Católica. Repudiou a ausência do Estado, enquanto mantenedor 

da segurança e da ordem, na sociedade brasileira. Informou que, no dia anterior, vinte 

e oito apenados fugiram da Penitenciária de Americano, havendo quatro mortes. 

Opinou ser este mais um fato que demonstra a incapacidade do atual governo estadual 

em garantir o básico, o mínimo necessário aos servidores que atuam na segurança 

pública para que estes tenham condições de enfrentar o crime organizado, o tráfico de 

drogas e o tráfico de pessoas. Acusou o Estado de covardia por não combater a 

violência e expor a população ao terrorismo cotidiano. Pessoas são executadas, 

crianças são baleadas e passa-se de uma semana a outra apenas lamentando, sem ter 

muito a fazer ou dizer. Exortou a Assembleia Legislativa Estadual (ALEPA) e o 

Ministério Público do Estado (MPE) a reagirem contra esta situação. Lastimou que 

apenas eventualmente veja-se alguma decisão do Ministério Público em favor do 

povo. Anunciou que somente nesta semana o MPE entrou com uma ação de 

improbidade administrativa contra o Prefeito Zenaldo Coutinho. Inteirou a plenária de 

que esta ação resultou de uma representação que fez em 2103 pela utilização indevida 

da propaganda institucional da Prefeitura de Belém como forma de autopromoção 

política feita pelo atual prefeito. Considerou que estamos de mãos e pés atados porque 

os órgãos e instituições que deveriam agir para defender o interesse público e a 

sociedade estão de braços cruzados. Em aparte, pronunciou-se o vereador Sargento 

Silvano. Rildo Pessoa lembrou que na semana anterior ocorrera a discussão, votação e 

aprovação na CMB do projeto do executivo municipal criando o Sistema Cicloviário 

de Belém. Informou sobre duas emendas de sua autoria que foram incorporadas ao 

projeto original. Uma delas estabelecia as ciclorrotas, que são os melhores caminhos 

para os ciclistas, integrando vias diferentes dentro do espaço urbano. Aprovou-se 

também que, como ocorre em outras cidades brasileiras, parte dos veículos de 

transporte coletivo tenha espaço para acomodar as bicicletas. Advertiu ser importante 

que os secretários municipais deem o retorno às demandas dos vereadores, uma vez 

que estes são autoridades que representam o Município de Belém e não fazem pedidos, 

mas representações do município. Caso estas demandas não possam ser atendidas, 

cabe uma resposta tempestiva ao parlamentar requerente. Em aparte, pronunciou-se o 

vereador Sargento Silvano. Fabrício Gama afirmou ser impressionante a capacidade 

do ministro Gilmar Mendes de ir contra seu voto anterior e ir contra a sociedade 

brasileira no caso do julgamento da chapa Dilma – Temer, votando pela não cassação 

desta. Lamentou que o povo brasileiro não tenha mais em quem acreditar. Considerou 

que o país perdeu o rumo porque não há referência ética ou moral. Parabenizou em 

seguida o Prefeito Zenaldo Coutinho pelos mutirões realizados nos bairros de Belém, 

que têm sido um sucesso em todas as localidades. Ressaltou que esta é uma forma de 

dar retorno à população e que todos os secretários municipais estão empenhados no 

trabalho. Em aparte, pronunciou-se o vereador Émerson Sampaio. Encerrado o 

Horário do Expediente, passou-se ao Horário de Liderança. Joaquim Campos, pelo 

bloco PMDB – PHS, disse que gostaria que Gilmar Mendes fosse para a cadeia, mas 

opinou que a atitude deste evitou um grande colapso. Em seguida, fez a leitura do que 

chamou “os dez mandamentos de Lenin”. O vereador John Wayne assumiu 

posteriormente a presidência da Mesa. O vereador Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – 

PT do B, assumiu então a palavra e informou sobre reunião realizada em Outeiro, a 

pedido dos moradores da ilha, para debater as dificuldades pelas quais aquele distrito 

passa. Expressou que a economia da localidade está voltada para o setor de serviços, 

ligada ao turismo, e, com a crise econômica, sofreu grande retração. Acrescentou que 

esteve presente, juntamente com o vereador Fabrício Gama, representando o Poder 

Legislativo Municipal e que foram recebidos vários encaminhamentos, deixados para 

que todos os vereadores os subscrevam. Declarou que a Casa assume uma posição 

coletiva, com a união dos parlamentares a fim de obter melhorias para a população de 

Belém. Relatou ter acompanhado o arrastão do Arraial do Pavulagem na Praça da 

República. Disse ter conversado com o Prefeito Zenaldo Coutinho e este informou não 

ter recebido nenhum pedido oficial de ajuda daquela agremiação para a realização dos 

eventos da quadra junina. Externou que a PMB, por força de alguns decretos, não pode 

destinar recursos para este tipo de evento, mas pode fornecer a estrutura para que 

ocorram. Convidou a diretoria do Arraial do Pavulagem a trabalhar junto com a CMB 

e a PMB para fazer uma festa mais bonita. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – 

PTB, ressaltou o repúdio moral que a sociedade brasileira teve ao que ocorreu no 

julgamento da chapa Dilma – Temer pelo TSE. Avaliou que, afora qualquer disputa 

político-eleitoral, ocorreu ali a desmoralização do Poder Judiciário contradizendo os 

critérios de honestidade, probidade, integridade e transparência que deveriam nortear a 

atividade pública. Comunicou depois à plenária sobre um projeto de lei que 

apresentará tratando da educação necessária aos ciclistas para que estes possam 

comportar-se adequadamente no trânsito urbano de Belém. Em aparte, pronunciou-se 

o vereador Dr. Elenilson. Reassumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador 

Mauro Freitas. Toré Lima, pelo PRB, participou que foi procurado pela diretoria do 

Arraial do Pavulagem, manteve contato com o Prefeito Zenaldo Coutinho e este 

afirmou não ter recebido nenhuma solicitação de ajuda por parte daquela agremiação. 

Ainda assim, colocou à disposição desta a GBEL e a SEMOB para acompanhar e 

ordenar o trânsito durante o arrastão. Zenaldo Coutinho disse também que está 

disponível e fará o que for possível para corrigir possíveis falhas, de modo que, neste 

ano em que completa trinta anos de atividade, o Arraial do Pavulagem possa ter um 

apoio mais efetivo por parte da PMB. Considerou, em seguida, vergonhosa a atitude 

do Tribunal Superior Eleitoral ao não cassar a chapa Dilma – Temer. Defendeu que as 

vagas no TSE sejam preenchidas por concurso público e não por indicação política. 

Em aparte, pronunciou-se o vereador Fernando Carneiro. Zeca Pirão, pelo bloco PMN 

– Solidariedade – PEN – PR, afirmou que ficou revoltado ao ver o resultado do 

julgamento do TSE. Disse ter ficado surpreso com a atitude do ministro Gilmar 

Mendes. Julgou que este brincou com a sociedade brasileira, dando aval para que os 

maus políticos continuem atuando de forma desonesta. Considerou que isso foi um 

banho de água fria nas esperanças de que a política no Brasil pudesse mudar. 

Confessou que ficou muito decepcionado com a maneira como o julgamento foi 

conduzido pelo presidente do TSE, decepcionado com os comportamentos mafiosos 

na política. Avaliou que Gilmar Mendes, há mais de vinte anos exercendo o poder, 

traiu o povo brasileiro, deixando-o à míngua, sem esperança e sem nenhuma 

perspectiva política. Externou que, como político, está muito desgostoso ao ver que 

não há alternativas em curto prazo e que os corruptos continuarão a envergonhar o 

Brasil. Nehemias Valentim, pela liderança do Governo, agradeceu por mais uma 

semana de trabalho concedida por Deus e pediu que Ele, em sua infinita misericórdia, 

conduza a vida de cada um dos vereadores para que estes possam olhar o povo de 

Belém como pessoas que precisam da atividade parlamentar. Acrescentou que 

vivemos momentos tenebrosos no país e não sabemos mais o que é justiça ou injustiça. 

Findo o período estabelecido regimentalmente, o presidente da Mesa encerrou o 

Horário de Liderança e solicitou aos senhores vereadores que fizessem o registro de 

suas presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Fez-se 

então a leitura dos itens constantes na pauta desta parte e o vereador Moa Moraes 

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

correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. Foi feita então a leitura do 
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requerimento do vereador Dr. Chiquinho solicitando a realização de uma sessão 

especial, em data a combinar, para tratar do tema “Arrocho salarial do 

funcionalismo público de Belém”. Fizeram o encaminhamento os vereadores 

Marinor Brito (que solicitou votação nominal), Toré Lima e Sargento Silvano 

(com aparte do vereador Víctor Dias). Na votação, o requerimento foi rejeitado 

com oito votos a favor, quinze votos contrários e duas abstenções. Justificaram 

seus votos os vereadores Marinor Brito, Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro. 

Fez-se posteriormente a leitura do requerimento do vereador Adriano Coelho 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria intitulada “SEBRAE discute 

apoio às micro e pequenas empresas do nordeste do Pará” publicada no jornal O 

Liberal, edição do dia 10/02/2017, página 07, Caderno Poder. Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Adriano Coelho e Rildo Pessoa, ficando o 

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

presidente Mauro Freitas solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de 

suas presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. 

Passou-se então à segunda discussão e votação do projeto que “Altera o artigo 57 

da Lei Orgânica do Município de Belém e dá outras providências”, referente ao 

Processo nº 1115/17, de autoria do vereador John Wayne. Na discussão, 

pronunciaram-se os vereadores Marinor Brito e Fernando Carneiro. Foi feita 

posteriormente a leitura e votação do artigo 1º, sendo este aprovado com vinte e 

nove votos a favor e dois votos contrários, sem abstenções. Fez-se depois a 

leitura e votação do artigo 2º do projeto, sendo este aprovado com vinte e nove 

votos a favor e um voto contrário, sem abstenções. Foi então aprovado o projeto 

que “Altera o artigo 57 da Lei Orgânica do Município de Belém e dá outras 

providências”. O presidente Mauro Freitas suspendeu então a sessão por cinco 

minutos para que fossem dados os parabéns ao vereador Henrique Soares pela 

passagem de seu aniversário. Após isto, foi retomada a sessão com a discussão 

única e votação do projeto que “Dispõe sobre o tombamento como Patrimônio 

Histórico Imaterial e Cultural do Município de Belém o evento Festa da Chiquita 

e dá outras providências”, referente ao Processo nº 1154/17, de autoria da 

vereadora Marinor Brito. Foi feita a leitura do projeto, das emendas 

modificativas à ementa e ao artigo 1º e das emendas supressivas ao artigo 2º e ao 

parágrafo único do artigo 3º, todas de autoria da vereadora Marinor Brito. Posto 

em votação, o projeto foi rejeitado com onze votos a favor, dezesseis votos 

contrários e uma abstenção. Justificaram seus votos os vereadores Marinor Brito, 

Sargento Silvano, Joaquim Campos, Zeca Pirão, Dr. Elenilson, Toré Lima, 

França, Adriano Coelho e Fabrício Gama. Findo o período estabelecido 

regimentalmente, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às onze horas e 

quarenta e seis minutos. Estava licenciado o vereador Amaury da APPD. 

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

pelo bloco PSDC – PT do B; Fabrício Gama, Marciel Manão, Zeca Pirão e 

Bieco, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Gustavo Sefer, Víctor Dias 

e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, John Wayne, Igor 

Normando e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Nehemias Valentim, 

Igor Andrade, Paulo Bengtson e Gleisson, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

Celsinho Sabino, Dinely e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; 

Adriano Coelho, Delegado Nílton Neves, Émerson Sampaio e Henr ique Soares, 

pelo bloco PDT – PP – PSL; Altair Brandão e Moa Moraes, pelo bloco PC do B 

– PT; Marinor Brito, Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho, pelo PSOL; Simone 

Kahwage, Toré Lima e França, pelo PRB; 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, Palácio 

Augusto Meira Filho, dia doze de junho de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

ATO Nº 1412/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, CARLA DANIELE LIMA SOBRINHO RAMOS, 

para exercer o Cargo Comissionado “Secretário Legislativo – Nível 02”, do Gabinete 

do Vereador WELLINGTON MAGALHÃES, a partir de 01/07/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

ATO Nº 1413/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, CARMELITA MARTINS SILVA, para exercer o 

Cargo Comissionado “Secretário Legislativo – Nível 01”, do Gabinete do Vereador 

ZECA PIRÃO, a partir de 01/07/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1419/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, ANTONIO CARLOS PANTOJA DA CRUZ, para 

exercer o Cargo Comissionado “Secretário Legislativo – Nível 01”, do Gabinete do 

Vereador MAURO FREITAS, a partir de 01/07/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1429/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 0136/2012, 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 LUIZ RENAN DE CARVALHO FERREIRA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias; 

 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor LUIZ RENAN DE CARVALHO FERREIRA, ocupante 

do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, gratificação mensal no percentual de 

80% (OITENTA 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 julho/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1430/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 0136/2012, 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 NATHALYA DE SÁ DA SILVA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias; 

 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora NATHALYA DE SÁ DA SILVA, 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 julho/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA” 

No décimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 

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

vereador Mauro Freitas, que solicitou aos parlamentares que fizessem o 

registro de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, fizeram uso da 

palavra os vereadores inscritos. Igor Andrade falou sobre a honra e satisfação 

em fazer parte da base de apoio do Governo Municipal, pautado este na 

eficiência e responsabilidade na condução da gestão. Apesar das dificuldades 

financeiras, o Prefeito Zenaldo Coutinho tem dado continuidade ao trabalho, 

fazendo do jeito certo, mostrando que com o gerenciamento correto dos 

recursos públicos é possível realizar obras e avançar. Agradeceu - em nome 

dos moradores dos bairros de Canudos, Marco e São Brás – pela inauguração 

da estação do BRT em São Brás. Esta será de grande valia para os habitantes 

da cidade e tornou mais aprazível aquele logradouro, onde se situa o Memorial 

Magalhães Barata. Houve também a reforma do Espaço Ver-o-Rio, onde foi 
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realizado o Festival Belém - Ilhas e Sabores (nos dias 17 e 18 deste mês), 

evento gastronômico promovido pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB) 

em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que reuniu 

um público de mais de cinco mil pessoas. Afirmou que a atual gestão 

municipal está no caminho certo e que o transporte coletivo na capital 

melhorará muito com a conclusão, até o final do ano, do BRT de São Brás até 

Icoaraci e a construção do elevado na Avenida Augusto Montenegro com a 

Avenida Centenário. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa o 

vereador Toré Lima. Usou então da palavra o vereador Mauro Freitas e 

comentou sobre o Dia da Mídia, comemorado nacionalmente em 21 de junho, 

e a realização de uma festa, promovida pelas Organizações Rômulo Maiorana 

(ORM) em homenagem aos profissionais da área no dia 14 de junho passado. 

Informou ter apresentado um projeto de lei - em tramitação na Casa, estando 

atualmente na Comissão de Educação – instituindo no âmbito do Município de 

Belém o Dia Municipal do Profissional da Imprensa da Mídia Eletrônica e 

Mídia Digital a ser comemorado anualmente no dia 30 de junho. Pediu apoio 

aos demais parlamentares para aprovação deste projeto que reconhece a 

importância da categoria dos profissionais da comunicação em nossa 

sociedade. Parabenizou a PMB pela reinauguração do Espaço Ver-o-Rio e a 

finalização da estação do BRT de São Brás. Expressou que as grandes obras 

de mobilidade urbana sempre trazem transtornos porque mexem com as 

maiores vias de transporte das cidades. Parabenizou o ex-prefeito Duciomar 

Costa pela coragem que teve em iniciar a obra do BRT e o prefeito Zenaldo 

Coutinho por fazê-la avançar, tendo a coragem de mexer na Avenida Augusto 

Montenegro, que nunca havia sido modificada nos 403 anos de existência de 

Belém. Considerou que esta é uma metrópole que “ficou para trás” em relação 

às outras capitais brasileiras devido à covardia dos gestores municipais. 

Acrescentou que quando são empreendidas obras prolongadas, o gestor deve 

estar preparado para enfrentar as críticas e cobranças da população. 

Parabenizou então novamente o prefeito Zenaldo Coutinho por dar 

continuidade à obra do BRT e fazer Belém avançar. Manifestou sua confiança 

na conclusão deste sistema até dezembro vindouro e a certeza de que outras 

obras de infraestrutura e transporte urbano serão iniciadas. Finda sua 

intervenção, o vereador Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa. 

Fernando Carneiro pronunciou-se em seguida e tratou da violência urbana. 

Avaliou que as pessoas já não se escandalizam mais com as atrocidades 

ocorridas na capital e no restante do Estado, estampadas diariamente nos 

jornais. Informou que várias pesquisas comprovam estes altos índices de 

violência na cidade de Belém e no Pará de um modo geral. Considerou que 

estamos perdendo a batalha contra o crime e é preciso abordar o problema de 

forma mais ampla. Temos uma crise econômica e política, com um Congresso 

Nacional corrupto que está retirando direitos dos trabalhadores e do povo 

brasileiro. O Governo Federal, entretanto, anistiou o Banco Itaú do pagamento 

de uma multa de 25 bilhões de reais aplicada pela Receita Federal. Informou 

que a Previdência Social faz parte de um tripé que inclui também a Assistência 

Social e a Saúde, compondo a Seguridade Social. Este tripé não é deficitário, é 

superavitário, conforme demonstram os dados disponíveis no site da 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais (ANFIP). Contudo, a culpa da 

crise está sendo jogada nas costas da classe trabalhadora. Informou que hoje o 

Brasil tem quase 14 milhões de desempregados (mais de 500 mil só no Pará), 

há 39 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada e 48 milhões de 

pessoas que se dizem “empresários”, sendo que a maioria destas tem um 

pequeno negócio como uma banca ou um carrinho para venda de lanches ou 

frutas. Comentou então sobre um vídeo, que viralizou e causou revolta na 

internet, mostrando a retirada à força de um fruteiro - pela SECON e Guarda 

Municipal - na Travessa Lomas Valentinas com a Avenida Marquês de Herval 

e a apreensão do carrinho que ele usava para vender sua mercadoria. Opinou 

que este cidadão não cometera crime algum e trabalhava para manter 

honestamente sua família. Em relação ao BRT, lembrou que já foram gastos 

320 milhões de reais e a obra arrasta-se há anos. A cada estação concluída é 

feita uma inauguração, mas gostaria que o sistema todo fosse inaugurado 

porque sofre com o caos cotidiano ao percorrer a Avenida Augusto 

Montenegro. Criticou a PMB por não ter preparado a Avenida Yamada para 

servir como via alternativa para o tráfego naquela região. Pediu que a SEMOB 

trouxesse aos vereadores um demonstrativo de quantas pessoas já utilizaram o 

BRT, porque os ônibus do sistema trafegam vazios. Em aparte, pronunciaram-

se os vereadores Dr. Chiquinho e Joaquim Campos. Fabrício Gama disse ter 

ficado impressionado com a afirmação de alguns vereadores de que Zenaldo 

Coutinho é o pior prefeito que Belém já teve. Declarou que ainda há muito a 

fazer, mas muito já foi feito pela PMB com muito menos recursos do que 

havia à época do ex-prefeito Edmilson Rodrigues. O atual prefeito está 

trabalhando, inaugurando obras e agindo com responsabilidade. Encerrado o 

Horário do Expediente, passou-se ao Horário de Liderança. Joaquim Campos, 

pelo bloco PMDB – PHS, repercutiu matéria publicada no jornal Diário do 

Pará divulgando o relatório “Cenário da Exclusão Escolar no Brasil em 2017”, 

realizado pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF) e baseado 

em dados recentes. O documento mostra que o Pará é o quinto pior Estado no 

Brasil em evasão escolar. Os pais não sentem segurança na escola, nem 

qualidade no ensino. A merenda escolar é roubada, medicamentos são 

roubados e as famílias perdem a estabilidade emocional devido à insegurança. 

Sugeriu que não haja reeleição para os cargos no Executivo a não ser que os 

políticos obtenham uma nota mínima na avaliação da população eleitora que a 

permita. Acrescentou que os professores, além de serem desrespeitados pelos 

salários que recebem, também são desrespeitados por alguns alunos que não 

tiveram boa educação em casa. Vaticinou que a educação é recebida em casa, 

de pai e de mãe, e é demonstrada na escola. Émerson Sampaio, pelo bloco 

PDT – PP – PSL, também parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho pela 

inauguração da estação do BRT em São Brás e pela reforma do Espaço Ver-o-

Rio. Chamou a atenção do Prefeito Zenaldo Coutinho para a necessidade de 

revitalização da orla de Icoaraci. Criticou o Governo Estadual por ter iniciado, 

durante o período de campanha eleitoral, a reforma do Hospital Abelardo 

Santos, que depois foi abandonada. Agora se espera a liberação de um 

empréstimo junto ao BNDES para que a obra seja concluída. Disse que o 

Governador Simão Jatene deveria espelhar-se no exemplo de Zenaldo 

Coutinho que, mesmo sem recursos externos, consegue levar adiante as obras 

iniciadas. Repudiou a atitude do deputado federal Wladimir Costa que, durante 

a reinauguração do Espaço Ver-o-Rio, tomou o microfone do cerimonial da 

PMB para chamar uma senhora de vagabunda, o que considerou uma agressão 

inadmissível. Isto ocorreu porque a referida senhora discordava de suas 

posições políticas. Disse ter certeza de que o Prefeito Zenaldo Coutinho não 

compactua com esse tipo de prática. Repudiou também a ação da SECON, 

denunciada anteriormente pelo vereador Fernando Carneiro, de retirar à força 

um vendedor de frutas e apreender seu material de trabalho. Toré Lima, pelo 

PRB, declarou que a quadra junina é um período de expressão da cultura 

popular que muito aprecia e vivencia, apesar dela receber cada vez menos 

atenção e cuidado do poder público. Contou ter estado, somente neste final de 

semana, em vinte e dois eventos em várias localidades de Belém, belas festas 

de rua com a participação das comunidades e de grupos folclóricos. Esteve 

também, juntamente com o vereador Mauro Freitas, no Arrastão do Arraial do 

Pavulagem no dia anterior. Grande festa que terminou com um show na Praça 

da República. Foi aprovado um requerimento na CMB, enviado um ofício à 

Prefeitura de Belém e esta atendeu à solicitação, armando o palco fornecendo 

o serviço de som para a apresentação dos artistas, no trigésimo ano de atuação 

do Arraial do Pavulagem. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, disse 

que a conclusão das estações do BRT incomoda muita gente que torce pelo 

insucesso da administração do atual prefeito. Expressou causar-lhe estranheza 

que os vereadores da oposição não sejam capazes de reconhecer os méritos da 

atual gestão e saibam apenas criticar. Lembrou que o ex-prefeito Edmilson 

Rodrigues não teve competência para colocar um bondinho para funcionar na 

área do Ver-o-Peso (num percurso de poucos metros), criou uma indústria de 

multas de trânsito e concedeu aos empresários os maiores aumentos de 

passagem de ônibus urbano que Belém já teve. Acrescentou que Zenaldo 

Coutinho - com seriedade, eficiência e honradez – tem entregado obras à 

população e entregará em janeiro o viaduto na Avenida Augusto Montenegro 

com a Avenida Centenário, o que melhorará muito o trânsito naquela região, 

beneficiando Belém e os demais municípios da Região Metropolitana. Fabrício 

Gama, pelo bloco PMN - Solidariedade – PEN – PR, relatou ter presenciado a 

cena ocorrida na reinauguração do Espaço Ver-o-Rio envolvendo o deputado 

federal Wladimir Costa. Disse que este reagiu após ser agredido verbalmente 

por duas senhoras com palavras de baixo calão. Estas tentaram jogar pedras 

nas autoridades presentes e quase quebraram o computador da pessoa que 

cuidava do som. Pensaram, na ocasião, em pedir a detenção de uma moça que 

arrancou duas pedras de um canteiro com plantas e tentou arremessá-las contra 

as pessoas no palanque. Considerou que o deputado Wladimir Costa passou 

um pouco do limite, mas foi uma reação a agressões sérias. Avaliou que a 

reforma feita no Espaço Ver-o-Rio manteve os padrões da obra original. 

Comunicou que o Prefeito Zenaldo Coutinho fará a reforma do Memorial 

Magalhães Barata (obra do ex-prefeito Hélio Gueiros) e no local funcionará a 

Secretaria de Ordem Pública do Município de Belém. Em aparte, pronunciou-

se o vereador Émerson Sampaio. Fabrício Gama, agora falando pela liderança 

do Governo, informou que quando o Prefeito Zenaldo Coutinho assumiu, em 

seu primeiro mandato, o Memorial Magalhães Barata já estava deteriorado, 

arrombado e grande parte de seu acervo estava perdido. Em aparte, 

pronunciou-se a vereadora Marinor Brito. Findo o período estabelecido 

regimentalmente, o presidente da Mesa encerrou o Horário de Liderança e 

solicitou aos senhores vereadores que fizessem o registro de suas presenças. 

Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então 

postas em votação as atas da 33ª sessão ordinária e da 14ª sessão especial do 

1º Período da 1ª Sessão Legislativa desta legislatura, sendo estas aprovadas 

por unanimidade. Fez-se depois a leitura dos itens constantes na pauta desta 

parte e o vereador Igor Andrade pediu Questão de Ordem solicitando a 

dispensa de leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi 

aprovado pela plenária. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento do 

vereador Toré Lima solicitando a inclusão nos Anais da Casa de matéria 

publicada no jornal O Liberal, edição do dia 19/06/2017, caderno Atualidades, 

página 05, intitulada “Pavulagem faz cortejo e show na praça”. Fez o 

encaminhamento o vereador Toré Lima, sendo o requerimento aprovado por 

unanimidade. Fez-se então a leitura do requerimento do vereador Gustavo 

Sefer solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal 

Diário do Pará, edição do dia 07/02/2017, intitulada “Unidade de Saúde de 

Águas Lindas é fechada após assalto”. Fizeram o encaminhamento os 

vereadores Gustavo Sefer e Sargento Silvano, sendo o requerimento aprovado 

por unanimidade. Foi feita depois a leitura do requerimento do vereador 

Mauro Freitas solicitando inserção nos Anais da Casa de matérias publicadas 

no jornal O Liberal, edição do dia 01/09/2016, caderno Magazine, intituladas 

“A História na parede” e “Aplicativo mapeia azulejaria de Belém” e 

solicitando também a realização de uma sessão especial, em data a combinar, 

para debater sobre o projeto de sua autoria que cria o Museu do Azulejo e o 

Museu da Música Paraense. Assumiu, neste momento, a presidência da Mesa o 

vereador Gleisson. Encaminharam a votação os vereadores Mauro Freitas e 

Igor Normando, sendo o requerimento aprovado por unanimidade. Reassumiu 

a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas e fez-se depois a leitura do 

requerimento do vereador Igor Normando solicitando a realização de uma 

sessão especial para debater sobre a Educação Especial em Belém. Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Igor Normando e Amaury da APPD, sendo o 

requerimento aprovado por unanimidade. Foi feita depois a leitura do 

requerimento do vereador Igor Andrade solicitando a realização de uma sessão 

especial, em data a combinar, para comemorar o Dia da Guarda Paroquial. Fez 

o encaminhamento o vereador Igor Andrade, sendo o requerimento aprovado 

por unanimidade. Foi feita em seguida a leitura do requerimento do vereador 

Lulu das Comunidades solicitando a realização de uma sessão especial, no dia 

31/08/2017, para discutir a aprovação do Projeto de Lei nº 967/17, de sua 
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autoria, que “Institui o Dia Municipal do Segmento Pesqueiro”. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Assumiu então a 

presidência da Mesa o vereador John Wayne. Foi feita posteriormente a leitura 

do requerimento do vereador Fabrício Gama solicitando a realização de uma 

sessão especial para discutir o “Projeto Pará 2030”. Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Fabrício Gama e Marinor Brito, ficando o 

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

presidente John Wayne solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de 

suas presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do 

Dia. Retomou-se então a 1ª discussão e votação do projeto que “Altera 

dispositivos da Lei Orgânica do Município de Belém e dá outras 

providências”, referente ao Processo nº 2027/15, de autoria do ex-vereador 

Josias Higino. O vereador Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem 

solicitando que fossem informadas quais emendas ao projeto ainda faltava 

votar. O presidente John Wayne respondeu que as emendas estavam sendo 

votadas na sequência dos artigos. Fernando Carneiro perguntou então se a 

emenda nº 1363, de sua autoria, constava do processo. O presidente da Mesa 

respondeu que a emenda constava do processo, mas se tratava de matéria 

vencida. O vereador Fernando Carneiro pediu nova Questão de Ordem 

solicitando que sua emenda fosse posta em votação por não se tratar de um 

projeto, mas de uma emenda a um projeto em discussão. Neste momento, 

reassumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas e reafirmou que a 

emenda fora retirada por se tratar de matéria vencida. A vereadora Marinor 

Brito pediu Questão de Ordem e afirmou que qualquer vereador poderia fazer 

emendas ao projeto porque este estava em discussão na Casa, solicitando que 

fosse posta em votação a emenda do vereador Fernando Carneiro. O vereador 

Altair Brandão pediu Questão de Ordem solicitando que a emenda do vereador 

Fernando Carneiro fosse posta em votação, expressando que a sua retirada 

caracterizaria perseguição política à oposição. O vereador Dr. Chiquinho 

pediu Questão de Ordem e chamou a atenção do presidente Mauro Freitas para 

a forma desrespeitosa como estava sendo tratada a oposição. Pediu que fosse 

respeitado o direito da minoria de apresentar emendas e que a emenda 

apresentada pelo vereador Fernando Carneiro fosse posta em votação. O 

vereador Sargento Silvano pediu Questão de Ordem solicitando que  fosse feita 

a verificação do número de assessores presentes em plenário. O vereador 

Fernando Carneiro pediu que a Questão de Ordem por ele formulada fosse 

posta em votação, pedido não atendido pelo presidente Mauro Freitas. Foi 

feita depois a leitura do artigo 2º do projeto e de suas respectivas emendas. O 

vereador Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem solicitando que o 

parecer consultivo que justificou a retirada de sua emenda fosse posto em 

votação, pedido não atendido pelo presidente Mauro Freitas. Pronunciaram-se 

posteriormente, na discussão, os vereadores Marinor Brito, Igor Normando, 

Víctor Dias e Altair Brandão. O vereador Fabrício Gama pediu Questão de 

Ordem solicitando que a sessão fosse prorrogada por mais uma hora, o que foi 

aprovado por unanimidade pela plenária. Posteriormente, foi posta em votação 

a emenda modificativa à alínea b do artigo 2º, de autoria do vereador Marciel 

Manão, sendo esta aprovada com trinta votos a favor e um voto contrário, sem 

abstenções. Justificaram seus votos os vereadores Marinor Brito, Joaquim 

Campos, Toré Lima, Amaury da APPD, Fernando Carneiro, Fabrício Gama, 

Sargento Silvano e Dr. Chiquinho. Em seguida, o vereador Fernando Carneiro 

retirou a emenda de sua autoria ao artigo 2º do projeto. Passou-se então à 

leitura e votação da emenda modificativa à alínea c do artigo 2º, de autoria do 

vereador Marciel Manão, sendo esta aprovada com vinte e cinco votos a favor 

e cinco abstenções. Justificou seu voto a vereadora Marinor Brito. Foi feita 

depois a leitura da emenda aditiva ao artigo 2º do projeto, de autoria do 

vereador Toré Lima. Na discussão, manifestou-se o vereador Toré Lima. Posta 

em votação a emenda foi aprovada com trinta votos a favor e uma abstenção. 

Fez-se depois a leitura da emenda modificativa à alínea d do artigo 2º, de 

autoria do vereador Fernando Carneiro. Posta em votação, a emenda foi 

rejeitada com vinte e cinco votos contrários, cinco votos a favor e uma 

abstenção. Justificou seu voto o vereador Fernando Carneiro. Passou-se depois 

à votação do artigo 2º do projeto, sendo este aprovado com vinte e sete votos a 

favor e quatro abstenções. Foi feita em seguida a leitura do artigo 3º. Posto em 

votação, este foi aprovado com trinta votos favoráveis e uma abstenção. Fez -

se posteriormente a leitura do artigo 4º do projeto. Na discussão, 

pronunciaram-se os vereadores Marinor Brito e Fernando Carneiro. Posto em 

votação, o artigo foi aprovado com vinte e seis votos a favor e cinco votos 

contrários, sem abstenções. Justificou seu voto o vereador Fernando Carneiro, 

permanecendo o projeto em votação. Findo o período de uma hora de 

prorrogação, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às doze horas e 

quarenta e cinco minutos. Estava licenciado o vereador Zeca Pirão. 

Justificaram suas ausências os vereadores Rildo Pessoa e Nehemias Valentim. 

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

PSDC – PT do B; Fabrício Gama, Marciel Manão e Bieco, pelo bloco PMN – 

Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades, Gustavo Sefer, Víctor Dias 

e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, John Wayne, 

Igor Normando e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Igor Andrade, 

Paulo Bengtson e Gleisson, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino, 

Dinely e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, 

Delegado Nílton Neves, Émerson Sampaio e Henrique Soares, pelo bloco PDT 

– PP – PSL; Amaury da APPD, Altair Brandão e Moa Moraes, pelo bloco PC 

do B – PT; Marinor Brito, Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho, pelo PSOL; 

Simone Kahwage, Toré Lima e França, pelo PRB; 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, Palácio Augusto Meira Filho, dia dezenove de junho de 2017.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1431/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 0136/2012, 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 NATHALYA COSTA SILVA está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias; 

 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora NATHALYA COSTA SILVA, 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 julho/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

ATO Nº 1432/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 0136/2012, 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 REGINA LÚCIA DOS SANTOS BITTENCOURT está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias; 

 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora REGINA LÚCIA DOS SANTOS BITTENCOURT, 

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 julho/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

ATO Nº 1433/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 0136/2012, 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 THALIA CAROLINA TEIXEIRA PAULA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias; 
 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora THALIA CAROLINA TEIXEIRA PAULA, 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 julho/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

ATO Nº 1434/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 0136/2012, 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 DANILO SODRÉ DOS SANTOS está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias; 
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R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor DANILO SODRÉ DOS SANTOS, ocupante do Cargo 

em Comissão “Secretário Legislativo”, gratificação mensal no percentual de 80% 

(OITENTA 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 julho/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

PORTARIA Nº 0348/2017, DE 31 DE AGOSTO DE 2017. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 

DISPENSAR, nos termos do Art. 45, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, o servidor 

PAULO ARTUR NEVES, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, do exercício da função gratificada “Chefe do Serviço de Imprensa 

Oficial – SIOF – CMB-DAI-101.2” a partir de 31/08/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 31 DE AGOSTO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

___________________________ 
 

PORTARIA Nº 0351/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 

DESIGNAR a servidora ELISA BRONZE CORREA, pertencente ao Grupo 

Nível Médio – Ref. A, do Quadro PERMANENTE, para exercer a função gratificada 

“Chefe do Serviço de Imprensa Oficial – SIOF – CMB-DAI-101.2” a partir de 

01/09/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

___________________________ 
 

ATO Nº 1436/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA 

REGO, ocupante do cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 100% (CEM POR CENTO) calculado sobre o vencimento-base de 

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

de julho/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1437/2017, DE 01 DE JULHO DE 2017. 

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 JOSÉ CARLOS TAUMATURGO 

DE NORONHA, ocupante do cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, no 

percentual correspondente a 100% (CEM POR CENTO) calculado sobre o 

vencimento-base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de 

expediente, a partir de julho/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

“ATA DA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

No vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove 

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

Mauro Freitas, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Iniciado o Horário do Expediente, fizeram uso da palavra os vereadores 

inscritos. Émerson Sampaio expressou que as mazelas do Brasil não são culpa de 

um partido somente. A corrupção está entranhada na sociedade brasileira. 

Reconheceu que, apesar de todas as críticas que possam ser feitas, houve avanços 

durante os mandatos petistas na Presidência da República. Muitas pessoas mais 

pobres tiveram acesso ao ensino superior através do Prouni. Considerou 

fantástico o programa Luz Para Todos, que beneficiou as camadas mais pobres e 

esquecidas do país. Denunciou que o Seguro Defeso – uma iniciativa benéfica e 

necessária, garantindo o sustento de famílias de pescadores, que não pescam 

durante os meses de reprodução das espécies que exploram – está sendo pago 

irregularmente a pessoas que não merecem o benefício. Há em torno de cinco mil 

pescadores no Pará, mas mais de trezentas mil pessoas estão inscritas para 

receber o seguro no Estado. Informou que recentemente foram cortadas noventa 

e quatro mil inscrições. Comentou que um ex-vereador da Casa chefiou a 

Superintendência da Pesca no Estado do Pará durante alguns meses e, nesse 

período, cento e quatro mil novas carteiras de pescadores foram distribuídas, de 

forma irregular e irresponsável. As pessoas que obtêm irregularmente essas 

carteiras consideram-se honestas e de bem. São apolíticas, mas aceitam receber 

vantagens ilícitas. Recebem o dinheiro do seguro e repassam parte dele ao 

presidente da colônia de pescadores. Destacou que são pessoas assim que estão 

ajudando a roubar o Brasil. Reafirmou que as mazelas do país não decorrem das 

atividades ilícitas de um único partido. Observou que, durante os governos do 

PT, praticamente todos os partidos também participavam do governo e não 

podem eximir-se da responsabilidade pela situação difícil que vivemos hoje. 

Comentou em seguida sobre a morte de agentes de segurança pública no Pará. 

Avaliou que os vários casos de assalto e atentados vitimando policiais e guardas 

mostram que estes não estão conseguindo garantir sua própria segurança. Pediu a 

saída do Secretário Estadual de Segurança pública devido à sua ineficiência. 

Apelou ao Governador Simão Jatene para que o substitua. Assumiu a presidência 

da Mesa, neste ínterim, o vereador Dr. Chiquinho. Sargento Silvano lamentou 

pelos agentes de segurança vítimas da violência. Externou que a segurança 

pública não se faz apenas com repressão, mas também com educação e políticas 

públicas para geração de emprego e renda. Defendeu que o atual Secretário 

Estadual de Segurança seja substituído por um delegado ou alguém mais 

adequado ao cargo. Referiu que, assim como todos os pais, fica muito 

preocupado quando seus filhos estão na rua.  Indignou-se com a falta de atitude 

das autoridades competentes na área de segurança pública. Ressaltou que a 

maioria dos vereadores atua socialmente, criando projetos para inclusão social, 

educação e cidadania, mas isto é muito pouco diante da multidão de delinquentes 

que surge. Afirmou que enquanto não houver políticas públicas sérias, não 

obteremos sucesso. Lamentou que o povo brasileiro ainda vote mal. Disse que 

não são os políticos que têm que mudar, é o povo. Não se constrói um ladrão na 

política, o povo o coloca lá. Enquanto as pessoas continuarem a vender seus 

votos – por uma carrada de terra, por uma cesta básica, por um cheque moradia – 

nossa cidade, nosso Estado e o Brasil continuarão na situação lamentável em que 

estão. É preciso então mudar as mentalidades para construir um país melhor e as 

redes sociais têm contribuído muito para essa transformação do pensamento. As 

velhas raposas da política, que há anos estão no poder, precisam sair. O eleitor 

tem que olhar para seu candidato e sentir nele confiança e caráter. A velha 

política do toma lá dá cá deve ser superada. Asseverou que, durante sua 

campanha à vereança, não atendeu a nenhum pedido em troca de voto. Ainda 

assim, conseguiu eleger-se e orgulha-se muito de manter esse posicionamento. 

Declarou que é muito ruim um político eleger-se tendo o rabo preso, 

comprometido com interesses particulares. O povo ainda não entendeu que é 

forte tem o poder para decidir, acompanhar e avaliar os políticos, colocar e tirar 

alguém do poder. Entretanto, a maioria das pessoas hoje, através das redes 

sociais, está mudando seu comportamento. Declarou que o poder não é dos 

políticos, o poder é do povo porque dele emana. Assumiu, neste momento, a 

presidência da Mesa o vereador Dr. Elenilson. Pronunciou-se então o vereador 

Amaury da APPD e comentou que vivemos um processo crítico na política 

brasileira. A cada dia aparecem novas denúncias de corrupção e os jornais e 

revistas noticiam o envolvimento do Presidente da República. Este faz 

pronunciamentos acusando seus acusadores de desonestidade, dizendo-se santo. 

No entanto recebeu, na calada da noite, o empresário que o denunciou. Na 

gravação feita pelo delator Joesley Batista, Michel Temer dá cobertura à Eduardo 

Cunha. Ponderou que percebemos a fragilidade do Executivo quando vemos a 

forma como este está comprometido, com a formação de uma quadrilha 

envolvendo ministérios importantes. Nas eleições de 2018 é necessária uma 

renovação de ideias que possam ajudar no desenvolvimento do país, não apenas 

de nomes. Aqueles políticos que não ajudam em nada a melhorar a s ituação do 

povo devem ser retirados do poder. Expressou que é preciso dar conta desta 

situação e fazer um debate responsável. Reassumiu posteriormente a presidência 

da Mesa o vereador Mauro Freitas. Encerrado o Horário do Expediente, passou-

se ao Horário de Liderança. Joaquim Campos, pela liderança do Governo, tratou 

das dificuldades encontradas no dia-a-dia pelas pessoas com deficiência de 

mobilidade. Os motoristas de ônibus são frequentemente impacientes, 

desrespeitando estas pessoas. Sugeriu que fossem feitas palestras nas empresas 

para modificar a atitude dos condutores dos coletivos, para que sejam mais 

pacientes e atenciosos com os passageiros, especialmente para com aqueles 

portadores de necessidades especiais. Em aparte, pronunciou-se o vereador 

Amaury da APPD. Fabrício Gama, falando agora pelo bloco PMN – 

Solidariedade – PEN – PR, parabenizou a Prefeitura de Belém, através da 

Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (CINBESA), pelo título de 

Cidade Tecnologicamente Integrada. Declarou que isto é resultado do esforço 

que a gestão municipal vem fazendo no sentido de unir as secretarias municipais 

de modo a tornar mais eficiente, ágil e desburocratizado o atendimento ao 

cidadão. Acrescentou que o Portal da Transparência do governo Zenaldo 

Coutinho foi considerado um dos melhores portais de transparência do Brasil, o 

que demonstra o compromisso e a responsabilidade desta gestão com a coisa 

pública. Aditou que, mesmo no meio de uma grave crise econômica e financeira, 

dispondo de escassos recursos, a Prefeitura busca o caminho da competência, da 

gestão séria e ética, fazendo do jeito certo. Solidarizou-se em seguida com a 

família do guarda municipal Jádson Renan Teixeira, morto em Ananindeua no 

dia anterior após trocar tiros com assaltantes. Parabenizou também a Guarda 

Municipal de Belém pelas ações preventivas que tem realizado na cidade, 
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impedindo a ocorrência de problemas sérios envolvendo violência e tráfico de 

drogas. Solidarizou-se também com o superintendente do Sistema Penitenciário 

do Pará (SUSIPE), coronel Rosinaldo da Silva Conceição, membro da Polícia 

Militar, que fora assaltado e baleado na tarde do dia anterior. Em aparte, 

pronunciou-se o vereador Sargento Silvano. Igor Andrade, pelo bloco PSB – 

PSDB – PTB, falou sobre a importância de servirmos de exemplo para nossos 

filhos e nossa família no meio do cenário triste e devastador que vivemos hoje no 

Brasil, quando perdemos as referências éticas e morais em meio ao envolvimento 

de políticos e autoridades com a corrupção. Disse esperar que estes episódios 

sirvam para que as novas gerações respeitem os princípios legais e tenham outra 

forma de agir na carreira ou profissão que adotarem. Participou que, como filho 

de militar, recebeu uma educação pautada na disciplina e no respeito. Expressou 

sua esperança de que as crianças de hoje - vivendo em um mundo perverso, onde 

se fala muito em crime e corrupção – possam aprender com estes fatos, para que 

não venham a cometer os mesmos erros futuramente. Dr. Elenilson, pelo bloco 

PSDC – PT do B, repercutiu a denúncia, divulgada pelas redes sociais, de que a 

atual presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Mariana Dias, não 

estuda, tendo abandonado o curso de Pedagogia que fazia na Universidade do 

Estado da Bahia. Manifestou tristeza diante desta notícia. Relatou ter sido 

escoteiro quando criança e aprendeu a ter cuidado e respeito pelos símbolos 

nacionais, destacadamente a bandeira brasileira. Hoje, contrapôs, já houve quem 

a incendiasse durante os atos de protesto e manifestações. Defendeu ser 

necessário voltar a investir no civismo e na educação das crianças. Afirmou que a 

nova presidente da UNE não é referência e não representa os estudantes 

brasileiros, pois abandonou o curso de uma universidade pública, pago com o 

dinheiro dos impostos dos trabalhadores, tirando a vaga de uma pessoa que 

gostaria de estar lá estudando. Émerson Sampaio, pelo bloco PDT – PP – PSL, 

deu continuidade à discussão sobre o problema da violência urbana relatando o 

caso dos assassinatos - ocorridos no dia anterior, no bairro do Una em 

Ananindeua - de uma jovem de 16 anos, gestante, e de seu esposo, que tinha 19 

anos de idade. Expôs que pessoas são executadas todos os dias e a violência toma 

conta do Estado. Apelou ao Governador Simão Jatene para que tome uma atitude 

contra a escalada da violência no Pará. Ninguém é responsabilizado pelas 

execuções que ocorrem diariamente. Manifestou que a polícia deve investigar os 

culpados e encontrar os responsáveis por esses crimes, sejam eles quem forem. 

Findo o período estabelecido regimentalmente, o presidente da Mesa, vereador 

Mauro Freitas, encerrou o Horário de Liderança e solicitou aos senhores 

vereadores que fizessem o registro de suas presenças. Havendo quórum, iniciou-

se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então postas em votação as atas da 

8ª e 9ª sessões extraordinárias do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa desta 

legislatura, sendo estas aprovadas por unanimidade. Deu-se depois continuidade 

à votação do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a inclusão 

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

20/06/2017, página A-3, intitulada “Entidades pedem exoneração do Secretário 

de Segurança Pública”, sendo este aprovado por unanimidade, Justificaram seus 

votos os vereadores Fernando Carneiro, Marinor Brito, Joaquim Campos, 

Sargento Silvano, Igor Normando, Fabrício Gama (quando a presidência da Mesa 

foi assumida pelo vereador Gleisson) e Émerson Sampaio. Fez-se depois a leitura 

e votação do requerimento do vereador Amaury da APPD solicitando que a Casa 

se posicionasse a favor da realização de eleições gerais e diretas em 2017 no 

Brasil. Fizeram o encaminhamento os vereadores Amaury da APPD, Paulo 

Bengtson (que solicitou votação nominal), Mauro Freitas (com apartes dos 

vereadores Joaquim Campos e Paulo Bengtson) e Sargento Silvano (com aparte 

do vereador Fabrício Gama), ficando o requerimento em votação. Encerrada a 

Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente, vereador Gleisson, solicitou aos 

parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Havendo quórum, 

iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Os vereadores Paulo Bengtson e 

Igor Andrade pediram então Questão de Ordem solicitando que os projetos 

instituindo datas comemorativas e concedentes de títulos honoríficos - que 

tivessem parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis 

– fossem votados em bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado por 

unanimidade pela plenária. Foram posteriormente lidos, postos em votação e 

aprovados por unanimidade os seguintes projetos: projeto que institui “no 

Calendário Oficial do Município de Belém o ‘Dia Municipal da Guarda 

Paroquial’ e dá outras providências”, referente ao Processo nº 1080/17, de 

autoria do vereador Igor Andrade; projeto que “Concede a Medalha 

Organizações Rômulo Maiorana ao Programa ‘Liberal na Escola’ e dá outras 

providências, referente ao Processo nº 037/17, de autoria do vereador Celsinho 

Sabino; projeto que “Institui o ‘Dia Municipal da Marcha Contra as Drogas em 

Belém’ e dá outras providências”, referente ao Processo nº 300/17, de autoria do 

vereador Marciel Manão. Encerrada esta votação, o presidente Gleisson, por falta 

de matéria, encerrou a sessão às dez horas e cinquenta e cinco minutos.  Estava 

licenciado o vereador Zeca Pirão. Justificou sua ausência o vereador Rildo 

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

bloco PSDC – PT do B; Fabrício Gama, Marciel Manão e Bieco, pelo bloco 

PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades, Gustavo Sefer e 

Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, John Wayne, Igor 

Normando e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Nehemias Valentim, 

Igor Andrade, Paulo Bengtson e Gleisson, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

Celsinho Sabino, Dinely e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; 

Adriano Coelho, Delegado Nílton Neves e Émerson Sampaio, pelo bloco PDT – 

PP – PSL; Amaury da APPD, Altair Brandão e Moa Moraes, pelo bloco PC do B 

– PT; Marinor Brito, Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho, pelo PSOL; Simone 

Kahwage, Toré Lima e França, pelo PRB; 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, Palácio 

Augusto Meira Filho, dia vinte e um de junho de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1482/2017, DE 03 DE JULHO DE 2017. 

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. 111, da Lei 

nº 7.502, de 20/12/90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio à servidora SOMARA 

SORYA DOURADO DUTRA, pertencente ao Grupo Atendente – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 03/07/2017 a 31/08/2017, correspondente ao 7º 

triênio (2004-2007) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante do Processo nº 120/2009. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 03 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1501/2017, DE 04 DE JULHO DE 2017. 

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 à 

servidora ANA ROSA PRISTES DA COSTA, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. 

A, do Quadro PERMANENTE, durante o período de 04/07/2017 a 02/08/2017, 

correspondente ao 9º triênio (2010-2013) de serviços prestados à Câmara Municipal de 

Belém, conforme deferimento constante do Processo nº 1346/2013. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 04 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1504/2017, DE 05 DE JULHO DE 2017. 

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 MARIA 

ALDENORA GATINHO PEREIRA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do 

Quadro PERMANENTE, durante o período de 05/07/2017 a 03/08/2017, 

correspondente ao 8º triênio (2008-2011) de serviços prestados à Câmara Municipal de 

Belém, conforme deferimento constante do Processo nº 779/2015. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 05 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERIODO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA” 

No primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 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. Abertos os trabalhos, usaram da palavra os vereadores inscritos em livro de 

expediente. Mauro Freitas espera dos vereadores a mesma postura que tiveram no primeiro 

semestre de 2017, afirmando que nunca antes graças sobretudo ao trabalho em conjunto dos 

vereadores, assessores e funcionários deste poder. Mostrou-se feliz em afirmar que ao 

contrário do que muitos acreditavam esta Casa está desempenhando com louvor a missão 

dada pelos eleitores; Fernando Carneiro comentou a recorrência dos crimes no campo no 

estado do Pará. Afirmou, em alusão a morte do prefeito de Breu Branco no sudeste paraense 

Diego Kolling, que a situação está tão séria que não estão poupando nem mesmo os 

prefeitos. Comentou ainda o resultado da perícia feita nos corpos dos mortos no suposto 

confronto com a polícia no município de Pau D'arco, que demonstrou não existir vestígios de 

pólvora nas mãos dos mesmos. Partindo desse resultado este vereador concluiu que houve de 

fato uma chacina naquele lugar. Em aparte comentou a vereadora Marinor Brito; Fabrício 

Gama desejou um bom retorno a todos os vereadores. Espera que essa Casa produza 

resultados tão bem quanto foi o primeiro semestre deste ano. Mostrou preocupação pelo fato 

de nenhum dos "caciques" dos partidos envolvidos em corrupção terem sido presos. 

Finalizando festejou a possível candidatura do jornalista Rômulo Maiorana para o governo 

do Estado, depositando neste a renovação que tanto anseia na política. Encerrado o Horário 

de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela Liderança do bloco PSDC-PT do B, 

Vereador Dr. Elenilson, demonstrou preocupação com a escalada da violência no estado do 

Pará. Como causa dessa violência colocou a ausência do Estado, pois vendo isso a 

criminalidade se mostra cada vez mais presente, declarou; pelo bloco PSB-PSDB-PTB, 

vereador Igor Andrade compartilhou da ideia do vereador Mauro Freitas de que no primeiro 

semestre desse ano esta Casa trabalhou brilhantemente. Criticou a falta de recursos 

destinadas às universidades e também aos hospitais de base o que não se justifica, segundo 

opina, já que a arrecadação só tem crescido, informou; pela bancada do PRB, vereador Toré 
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Lima tirou trocou o descanso do recesso para refletir sobre alguns temas dentre os quais 

as solicitações dos muitos internautas especialmente do senhor Cleber Almeida que versa 

sobre uma série de acidentes na BR-316. Aquele senhor comentou que apesar de a BR-

316 ser bastante sinalizada tanto horizontal como verticalmente os acidentes não 

cercearam por isso. O motivo para tantos acidentes, conclui este orador, é a imprudência 

no trânsito. Este vereador declarou que apresentará um requerimento para a discussão da 

criação de um projeto de educação no trânsito voltada não só para os motoristas como 

também para pedestres e ciclistas.  Para concluir afirmou não adiantar sinalizar 

adequadamente as vias se os motoristas, ciclistas e pedestres não respeitarem as mesmas; 

pela liderança do PSOL, Marinor Brito mostrou-se preocupada com a situação dos 

assentamentos no acampamento Terra Prometida, localizada em Belém. Fez um apelo a 

bancada do governo na Câmara Municipal de Belém para que interceda junto ao 

Ministério Público a fim de encontrar uma solução adequada para que os moradores que 

ali se encontram não venham ficar sem lugar para morar já que em grande maioria estão 

nesse assentamento idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais. Uma medida 

proposta por esta vereadora é a inclusão dessas pessoas no programa minha casa minha 

vida. Por fim apresentará um requerimento para a discussão das circunstancias acima 

informada por esta vereadora. Pela Oposição, o vereador Dr. Chiquinho apresentou o 

resultado de decisão judicial aberta pelo prefeito de Belém Zenaldo Coutinho, contra sua 

pessoa acusando-o de se valer de sua profissão de médico para angariar votos. A decisão 

da justiça foi pela improcedência da denúncia feita pelo prefeito e a consequente 

absolvição deste vereador. Outro tema abordado pelo vereador Dr. Chiquinho, foi o envio 

de ofício de sua parte para a presidência desta Casa encaminhando quatro mil assinaturas 

afim de obrigar a implantação de ar condicionado nos ônibus da capital Belém. Sobre este 

assunto demonstrou surpresa com o parecer do Departamento Jurídico desta Casa, pois 

consta em tal parecer jurídico além do ponto de vista jurídico a opinião política do 

advogado além de fornecer dados incorretos sobre o quantitativo de eleitores em Belém, 

este último ponto foi o que mais chamou a atenção deste vereador já que demonstra uma 

contaminação política neste poder o que não deveria ocorrer em seu entendimento.  

Encerrado o Horário de Liderança. O presidente solicitou que os vereadores verificassem 

suas presenças em painel eletrônico para a verificação de quórum, havendo, teve início os 

trabalhos da Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram aprovadas as seguintes Atas: 

9ª,11ª,14ª, 21ª, 22ª Sessões Especiais; 1ª e 10ª Sessões Extraordinárias; 37ª ,40ª,42ª 44ª, 

46ª,48ª, 50ª, 51ª, 53ª Sessões Ordinárias. Ocorria a leitura dos pareceres aos projetos de 

lei constantes em pauta referentes a esta parte dos trabalhos quando através de Questão de 

Ordem aprovada pela plenária, o vereador Henrique Soares solicitou dispensa de 

interstício aos referidos pareceres. Em seguida foi aprovado por unanimidade o 

requerimento de autoria do vereador Mauro Freitas solicitando votos de congratulações à 

Câmara Municipal de Belém por ter sido o Poder Legislativo que mais produziu no 

primeiro semestre em todo o território nacional. Usaram da palavra os vereadores Zeca 

Pirão, Fernando Carneiro, Amaury Souza, Dr. Chiquinho, Adriano Coelho, e Dinely. 

Ficou em Votação o requerimento de autoria do vereador Toré Lima solicitando inserção 

nos anais da Casa matéria do Jornal O Liberal intitulada "Ibope: 81% dos eleitores 

defendem que os deputados aceitem a denúncia", edição de 01/08/17. Usou da palavra o 

autor do requerimento. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia tiveram início os 

trabalhos da Segunda Parte da Ordem do Dia. Não havendo matéria para discussão nessa 

parte o presidente declarou encerrada a presente sessão às dez horas e cinquenta minutos, 

convocando os senhores vereadores para a Sessão Ordinária amanhã em horário 

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

Rildo Pessoa pelo bloco PSDC-PT do B; Marciel Manão, Bieco, Zeca Pirão e Fabrício 

Gama pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PEN-PR; Gustavo Sefer, Victor Dias, 

Sargento Silvano pelo bloco PSD-PTC; John Wayne, Igor Normando, Joaquim Campos, 

Blenda Quaresma pelo bloco PMDB-PHS; Gleisson, Igor Andrade, Nehemias Valentim e 

Paulo Bengtson pelo bloco PSB-PSDB-PTB; Wellington Magalhães pelo Bloco PSC - 

PPS. Emerson Sampaio e Henrique Soares pelo bloco PDT-PP-PSL; Moa Moraes pelo 

bloco PC do B-PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro pela bancada do PSOL; França e 

Toré Lima pela bancada do PRB. Justificaram suas ausências os vereadores Altair 

Brandão, Del. Nilton Neves e Simone Kahwage.  Estão sob licença parlamentar os 

vereadores Marinor Brito e Nilton Neves. E eu, segundo secretária, lavrei a presente Ata, 

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

Belém. Salão Plenário Lameira Bitencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, 01 de agosto 

de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

PORTARIA Nº 0333/2017, DE 09 DE AGOSTO DE 2017. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 

CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso I, combinado com o Art. 95, da Lei 

nº 7.502, de 20/12/90, 05 (CINCO) dias de licença para tratamento de saúde à 

servidora MARIA SAMPAIO PINTO DA SILVA, pertencente ao Grupo Nível Médio 

– Ref. A, do Quadro PERMANENTE, durante o período de 09/08/2017 a 13/08/2017, 

de acordo com Atestado expedido pelo Dr. José Alexandre Avelar, em anexo. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 09 DE AGOSTO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

___________________________ 
 

ATO Nº 1568/2017, DE 31 DE JULHO DE 2017. 

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 JOÃO RAIMUNDO DA SILVA SOUSA, pertencente ao Grupo Nível 

Superior – Ref. A, do Quadro PERMANENTE, durante o período de 31/07/2017 a 

29/08/2017, correspondente ao 8º triênio (2006-2009) de serviços prestados à Câmara 

Municipal de Belém, conforme deferimento constante do Processo nº 707/2011. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 31 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

RESOLUÇÃO Nº 055, DE 22 DE AGOSTO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

SARGENTO SILVANO, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Fica concedido ao Senhor Vereador SARGENTO SILVANO, 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 22/08/2017, na forma do Art. 146, 

alínea “d”, da Resolução nº 15, de 16/12/92, 01 (UM) dia de licença parlamentar, no 

dia 28/08 do corrente ano, conforme Processo nº 1691/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 22 DE AGOSTO DE 2017. 

Ver. JOHN WAYNE 

Presidente em exercício. 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

RESOLUÇÃO Nº 056, DE 22 DE AGOSTO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

EMERSON SAMPAIO, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador EMERSON SAMPAIO, 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 22/08/2017, na forma do Art. 146, 

alínea “d”, da Resolução nº 15, de 16/12/92, 07 (SETE) dias de licença parlamentar, 

no período de 17 a 24/09 do corrente ano, conforme Processo nº 1690/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 22 DE AGOSTO DE 2017. 

Ver. JOHN WAYNE 

Presidente em exercício. 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

RESOLUÇÃO Nº 057, DE 22 DE AGOSTO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

GUSTAVO SEFER, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador GUSTAVO SEFER, 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 22/08/2017, na forma do Art. 146, 

alínea “d”, da Resolução nº 15, de 16/12/92, 03 (TRÊS) dias de licença parlamentar, 

no período de 28 a 30/08 do corrente ano, conforme Processo nº 1689/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 22 DE AGOSTO DE 2017. 

Ver. JOHN WAYNE 

Presidente em exercício. 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 058, DE 22 DE AGOSTO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

ALTAIR BRANDÃO, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador ALTAIR BRANDÃO, 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 22/08/2017, na forma do Art. 146, 

alínea “d”, da Resolução nº 15, de 16/12/92, 04 (QUATRO) dias de licença 

parlamentar, no período de 22 a 25/08 do corrente ano, conforme Processo nº 

1679/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 22 DE AGOSTO DE 2017. 

Ver. JOHN WAYNE 

Presidente em exercício. 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
 


