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ATO Nº 1027/2018, de 30 de junho de 2018. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20.12.90, ELIANA MARQUES CORREA, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo” Nível 02, do Gabinete do Vereador ELENILSON SANTOS, a partir de 

30.06.2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de junho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 1028/2018, de 30 de junho de 2018. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, do Gabinete do Vereador FABRÍCIO GAMA, a partir de 30.06.2018. 

NÍVEL 01 

Charles Silva de Souza 

Lindemberg Crisostomo de Oliveira Santos 

Maria Lourdimary Souza de Aquino 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de junho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
------------------------------------------------- 

 

ATO Nº 1029/2018, de 30 de junho de 2018. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, do Gabinete do Vereador IVANILDO LUIZ DE FRANÇA, a partir de 

30.06.2018. 

NÍVEL 01 

Aldiane Bastos Neves 

Karoline Tavares dos Santos 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de junho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
                                                        ---------------------------------------------------- 
ATO Nº 1030/2018, de 30 de junho de 2018. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20.12.90, DAYSA PRISCILA RAMOS CARDOSO, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 02, do Gabinete do Vereador FRANCISCO ALMEIDA, a 

partir de 30.06.2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de junho de 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY 
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VEREADORES 
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PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA – Líder 

Solidariedade JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 
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BLOCO PSD / PTC/PSDB 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Líder 

 GUSTAVO BEMERGUY SEFER 

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR 
PSDB VICTOR ORENGEL DIAS 
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 JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS 
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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 
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 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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ATA DA  NONAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 

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

Este solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Iniciado o 

Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Inicialmente subiu à 

tribuna o vereador Mauro Freitas (tendo assumido então a presidência da Mesa o vereador 

Joaquim Campos) e parabenizou o Terço dos Homens desta Casa, grupo católico de 

oração que aqui completa, neste dia, cinco anos de existência. Parabenizou também de um 

modo geral o Terço dos Homens, movimento católico que começou há alguns anos e que 

hoje se estende por inúmeras paróquias no Brasil e no mundo. Lembrou também que no 

dia seguinte comemora-se o Dia da Proclamação da República, que muitos consideram ter 

sido um golpe que derrubou a monarquia brasileira. Falou também sobre a Adesão do 

Pará, feriado estadual que lembra o dia em que o Pará aderiu à Independência do Brasil, 

comemorado em 18 de agosto. Considerou que o dia da Proclamação da República deve 

ser uma data de reflexão sobre nosso país. Informou depois que neste dia a Prefeitura de 

Belém entregará à população a Praça da República totalmente reformada. Leu depois 

mensagem que divulgou nas redes sociais parabenizando o povo de Belém pela entrega 

desta obra. Asseverou que esta é uma obra de alta qualidade, não apenas uma simples 

reforma. Agradeceu depois ao prefeito Zenaldo por devolver o Bar do Parque à população 

de Belém, um grande patrimônio desta cidade. Este foi reformado e entregue ao público, 

sendo feita a licitação para sua exploração econômica. Em aparte, manifestou-se o 

vereador José Dinely. O vereador Mauro Freitas reassumiu então a presidência da Mesa e 

o vereador Joaquim Campos assumiu a palavra. Este relatou ter feito há alguns anos, em 

seu trabalho como jornalista investigativo, uma matéria sobre o comércio de drogas na 

área em torno do Bar do Parque. Oito câmeras foram então postadas de forma oculta e 

flagraram a ação dos traficantes. A polícia foi depois acionada e dezoito indivíduos foram 

presos, envolvidos com o comércio de entorpecentes. Julgou que o lugar servia à 

criminalidade, estava sujo e decadente, com os banheiros imundos. Agradeceu ao prefeito 

Zenaldo Coutinho por ter novamente disponibilizado este patrimônio cultural para o 

usufruto das famílias e pessoas de bem. Expressou que o lugar se tornará uma lanchonete e 

todos poderão frequentar. Pediu que fossem feitas denúncias se ali voltar a ocorrer venda e 

consumo de drogas ilícitas para que as providências necessárias à repressão destas 

atividades sejam tomadas. Em aparte, manifestou-se o vereador Víctor Dias. Fabrício 

Gama parabenizou também o prefeito Zenaldo Coutinho pela entrega ao público da Praça 

da República, reformada nos mínimos detalhes – chafarizes, coretos, bancos, iluminação, 

calçamento. Notou que o Teatro da Paz voltou a destacar-se no cenário, valorizando-se a 

paisagem e recuperando-se o legado deixado pelo Ciclo da Borracha. Ademais, o Bar do 

Parque voltou a servir à população. Neste caso, ganhou força a culinária paraense. Disse 

que o presidente nacional de seu partido, o PMN, senhor Antônio Carlos Bosco 

Massarollo, em visita à nossa cidade, ficou encantado com a nova Praça da República. 

Relatou ter caminhado em companhia dele pelas calçadas da praça às onze e meia da noite, 

em plena segurança. Lá encontrou depois o vereador Fernando Carneiro e o vereador 

Amaury Sousa, este em companhia da esposa, que também usufruíam do belo espaço. 

Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do 

bloco PMDB – PHS, Joaquim Campos convocou os demais vereadores a comparecerem 

em plenário para que haja quórum e seja possível votar o projeto em pauta que altera a Lei 

Orgânica do Município de Belém. Lembrou que esta alteração permitirá que seja feita 

licitação para as empresas de transporte público que atuem na cidade e para sua aprovação 

são necessários os votos de dois terços dos vereadores – o chamado quórum qualificado. 

Criticou a falta de comparecimento dos vereadores às sessões legislativas. Pela liderança 

do bloco PSDC – Avante, Dr. Elenílson também manifestou preocupação com o pequeno 

número de vereadores presentes em plenário. Disse depois ter ficado muito surpreso com a 

notícia de que o tacacá fora tornado patrimônio cultural imaterial do estado do Acre. 

Comentou então que levaram o nosso tacacá. Externou ter ficado chateado com a mudança 

de denominação da castanha do Pará, agora chamada fora de nosso estado de castanha do 

Brasil ou castanha da Amazônia. Lembrou que o mesmo ocorreu com a lambada, ritmo 

originário do Pará, que se tornou conhecido no mundo todo, mas é referido como 

originário de Fortaleza, no estado do Ceará. Assim, julgou, levam nossa cultura. 

Adicionou que a cachaça de jambu hoje faz sucesso em inúmeros bares e casas noturnas 

em todo o país e o açaí é consumido nacionalmente. Disse que não será surpresa se, daqui 

a algum tempo, o açaí passar a ser chamado de açaí do Brasil ou açaí do Rio de Janeiro. 

Informou ter ido à Bahia participar do Congresso Brasileiro de Psiquiatria.  Lá houve uma 

exposição de comidas típicas baianas. Surpreendeu-se ao ver, entre os pratos apresentados, 

a nossa maniçoba. Ponderou que se alguém vier visitar o Pará e se deparar com a 

maniçoba, dirá que é uma comida típica da Bahia e que estamos copiando os baianos. 

Informou que hoje há a produção artesanal da cachaça de jambu, sendo esta a única bebida 

alcoólica destilada do mundo que deixa a boca dormente. Manifestou que não devemos 

nos admirar se, daqui a algum tempo, a cachaça de jambu for tornada patrimônio cultural 

imaterial do Amazonas, Acre ou Maranhão. Referiu ter estado, no início deste ano, em 

Natal e lá já havia, nos restaurantes e nas lojas de souvenir, a cachaça de jambu. Pela 

liderança do bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR, Fabrício Gama voltou a falar sobre 

a entrega à população da Praça da República reformada. Destacou que ocorreu o resgate 

de um patrimônio histórico do Ciclo da Borracha. O espaço foi revitalizado - ganhando 

maior visibilidade o Teatro da Paz - e o Bar do Parque voltou a ter o aspecto original. 

Expressou concordar com o pronunciamento do vereador Dr. Elenílson tendo presenciado 

que, em supermercados do sul e sudeste do país, a castanha do Pará é agora chamada 

castanha do Brasil. Todos sabem que esta é originária daqui, sendo o clima de nosso 

estado propício às castanheiras. Assim tivemos e ainda temos o maior plantio de castanha 

do Pará do mundo. Reportou ter conversado com um amigo seu, agrônomo, e este lhe 

informou que o maior plantio de pupunheiras para extração de palmito é feito no sul do 

Brasil e que estão chamando o palmito dela extraído de “Palmito do Sul”. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Amaury da APPD e Joaquim Campos. Pela liderança do 

Governo, Joaquim Campos lamentou que produtos originários de nosso estado sejam 

apropriados por outros entes da federação. Defendeu que o parlamento municipal de 

Belém e o parlamento estadual tomem posição a este respeito. Lembrou que Belém é uma 

das Cidades Criativas da Gastronomia, título concedido pela UNESCO, e é necessário 

defender nossa cultura e patentear o que é nosso. Referiu ser necessário fazer projetos de 

lei que reconheçam os nossos produtos como patrimônios de nossa cultura. Deu o exemplo 

do bolinho de pato - criado no Pará, pelo mestre da culinária paraense Thiago Castanho - 

que é hoje comida típica do interior de São Paulo. Exemplificou também que o açaí em pó 

é agora produção alemã. Pela bancada do PSOL, Marinor Brito saudou a Marcha das 

Mulheres, evento ocorrido no dia anterior em Belém e em mais 24 cidades do país. Esta se 

posicionou contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 181 – PEC 181 que criminaliza 

o aborto mesmo em caso de estupro. Deixou claro que estuprador não é pai: ninguém pode 

obrigar uma mulher a gestar o filho de um estuprador. Afirmou que serão feitas grandes 

manifestações pelo Brasil para dizer não a esta PEC que impõe às mulheres um sofrimento 

duplo, uma mudança em suas vidas, em suas histórias. Parabenizou depois a direção do 

SINDIFISCO – PA pelo lançamento, no dia anterior, da mobilização pelas compensações 

da Lei Kandir. Lembrou que esta lei, em vinte e um anos de vigência, já tirou dos estados 

brasileiros cerca de 650 bilhões de reais, sendo que nosso estado já perdeu 36 bilhões de 

reais. Divulgou que esta campanha faz o alerta de que se esses recursos estivessem nos 

cofres públicos paraenses poderíamos ter cerca de 390 escolas novas com capacidade para 

1500 alunos cada uma, 20 hospitais regionais, 6000 unidades de pronto atendimento, 7000 

escolas regulares. Expressou que a campanha mostra ao povo paraense que a sociedade 

civil não se curvará diante deste massacre que é a não tributação da exportação de bens 

primários e semielaborados. Isto prejudica os estados produtores como o Pará e não pode 

continuar. Divulgou que no próximo dia 20 de novembro, às nove horas, haverá uma 

sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado – ALEPA sobre o tema e no dia 

seguinte, às quinze horas, haverá uma sessão especial nesta Casa para discuti-lo. 

Manifestou ser necessária a mobilização de toda a sociedade civil organizada, dos 

parlamentares paraenses e do executivo estadual para dizer que os recursos advindos da 

tributação sobre a exportação dos minérios aqui extraídos, dos nossos recursos hídricos, de 

nossa produção agrícola e de outros produtos são necessários ao povo de nosso estado. 

Para que estas riquezas não saiam daqui, ficando aqui apenas o sofrimento, a fome, a 

miséria e o descaso com a vida das pessoas. Pela liderança da Oposição, Fernando 

Carneiro disse que espera que a Praça da República fique bonita porque é necessário que 

assim seja, pois Belém é conhecida também pela beleza de suas praças e a população de 

nossa cidade merece isso. Entretanto, pontuou, não podemos esquecer que várias praças da 

cidade estão abandonadas e dominadas pela criminalidade, citando entre estas a Praça 

Princesa Isabel (em Mosqueiro), a Praça Cordeiro de Farias (no Tapanã), a Praça 

Waldemar Henrique (no Reduto) e a Praça do Pescador (no Complexo do Ver-o-Peso). 

Externou que muitas praças da cidade merecem ter o mesmo tratamento que a Praça da 

República recebeu e que o prefeito realmente deve inaugurar e fazer loas à única praça que 

recuperou em anos e anos de gestão. Mencionou que Zenaldo não construiu o HPSM que 

está previsto no PPA de 2014 e não fez o teatro municipal que foi aprovado por este Poder 

(lembrou que Belém não tem um teatro, pois o Teatro da Paz é estadual e o Teatro 

Waldemar Henrique pertence à UFPA). Instou a Prefeitura a também preocupar-se com as 

praças dos bairros. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a verificação de presença. 

Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura da 

matéria constante na pauta desta Primeira Parte e o vereador Dr. Elenílson pediu Questão 

de Ordem solicitando a dispensa da leitura e interstício dos projetos correspondentes, o 

que foi aprovado pela plenária. Retomou-se depois a votação do requerimento do vereador 

Fernando Carneiro solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no 

jornal Diário do Pará, edição de 16/08/2017, intitulada “Lei que multa ciclista em Belém 

causa polêmica”. O vereador John Wayne assumiu então a presidência da Mesa. 

Encaminhou a votação o vereador Toré Lima, sendo o requerimento aprovado por 

unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro, Fabrício Gama, 

Nehemias Valentim, Toré Lima e Amaury da APPD. Fez-se depois a leitura do 

requerimento do vereador Amaury da APPD solicitando licença parlamentar, no período 

de 20 a 23 de novembro de 2017, sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita em 

seguida a leitura do requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a inserção nos 

Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, caderno Cidades, edição de 

14/11/2017, página 08, Atualidades, intitulada “Praça se abre para esporte e cultura”. 

Encaminharam a votação os vereadores Mauro Freitas e Joaquim Campos, sendo o 

requerimento aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Fabrício 

Gama e Henrique Soares. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento do vereador 

Víctor Dias solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no site DOL - 

Diário Online, em 09/11/2017, intitulada “Jovem dá as costas para assaltante e leva tiro na 

cabeça no Umarizal”, ficando este em votação. Findo o período estabelecido 

regimentalmente, encerrou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então nova 

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

Passou-se então à discussão única e votação do projeto que “Institui a Semana Municipal 

de Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fissura Labiopalatina”, referente ao 

Processo nº 1638/17, de autoria do vereador Igor Normando. Na discussão, pronunciou-se 

o vereador Igor Normando. Este pediu Questão de Ordem solicitando que os artigos do 

projeto fossem votados em bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. 

Após a leitura, o projeto foi posto em votação e aprovado por unanimidade. O presidente 

John Wayne declarou então aprovado o projeto referente ao Processo nº 1638/17. Seguiu-

se depois a primeira discussão e votação do projeto que “Altera dispositivos da Lei 

Orgânica do Município de Belém e dá outras providências”, referente ao Processo nº 
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2066/17, de autoria do vereador Víctor Dias. Na discussão, pronunciou-se a vereadora 

Marinor Brito (com aparte do vereador Víctor Dias). Fez-se depois a leitura do artigo 1º do 

projeto. Posto em votação, este foi aprovado por unanimidade, com vinte e cinco votos 

favoráveis. Foi feita posteriormente a leitura do artigo 2º. Posto em votação, este foi 

aprovado de forma unânime, com vinte e cinco votos favoráveis. Fez-se então a leitura do 

artigo 3º do projeto. Posto em votação, este foi aprovado com vinte e quatro votos 

favoráveis e uma abstenção. O presidente declarou então aprovado em primeira discussão 

o projeto referente ao Processo nº 2066/17 e comunicou em seguida aos demais vereadores 

que - no próximo dia 14 de novembro, às 16 horas, neste salão plenário – a Secretaria 

Municipal de Finanças – SEFIN fará uma apresentação para esclarecimento do projeto de 

lei de autorização da PGV do Município. Não havendo mais matéria em pauta passível de 

discussão e votação, o presidente John Wayne declarou encerrada a sessão às onze horas e 

vinte e sete minutos. Estavam licenciados os vereadores Adriano Coelho, Gustavo Sefer, 

Igor Andrade e Paulo Bengtson. Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, 

Sargento Silvano e Zeca Pirão. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Mauro 

Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, Fabrício Gama e Marciel 

Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Víctor Dias e Lulu das 

Comunidades, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, John Wayne, Igor Normando e 

Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB 

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

Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD e 

Moa Moraes, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor 

Brito, pelo PSOL; Simone Kahwage, França e Toré Lima, pelo PRB; e Émerson Sampaio, 

pelo PP. Eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 

assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira 

Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia catorze de novembro de 2017.   

Ver. MAURO FREITAS – Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA – 1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS – 2º Secretário 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERIODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA 

 No décimo primeiro dia do mês de junho ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 

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

Pirão, que convidou os senhores vereadores a registrarem suas presenças no painel 

eletrônico. Abertos os trabalhos, usaram da palavra os vereadores inscritos. Igor 

Andrade desejou uma semana abençoada aos presentes. Disse estar sempre lutando por 

melhorias na qualidade de vida da população e que não cessará de fazê-lo. Fez notar a 

ausência de quase todos os parlamentares no início da sessão. Congratulou o vereador 

Dr. Elenílson por sua pré-candidatura ao Senado Federal. Recordou já terem sido eleitos 

muitos deputados estaduais provenientes da Câmara Municipal de Belém e que será de 

muita felicidade a eleição de um senador oriundo desta Casa de Leis, pois este possuirá 

maior aproximação com o povo. Ao término desse discurso, assumiu a presidência da 

sessão o vereador Joaquim Campos. Em seguida, usou da tribuna o vereador Zeca Pirão 

e destacou uma das atribuições que cabe ao vereador: sanar os problemas enfrentados 

quotidianamente pela população. Disse que esteve em muitos bairros de Belém, mas 

afirmou ser praticamente impossível atender a todos os pedidos, haja vista a grande 

quantidade de solicitações. Apesar disso, declarou estar sempre atento às reivindicações 

dos moradores. Defendeu o aumento da arrecadação do ISSQN (Imposto Sobre Serviço 

de Qualquer Natureza), que é de 2%, para 5% com o objetivo de destinar a diferença de 

3% para a realização de serviços que atendam à população como a pavimentação de 

ruas, construção de paradas de ônibus, dentre outros. Findo este discurso, usou da 

tribuna o vereador Nehemias Valentim e demonstrou preocupação com os problemas 

financeiros enfrentados pelos estados brasileiros. Afirmou que a única preocupação 

aparente do governo é a de perpetuar-se no poder. Lamentou existir no Brasil um 

número muito grande de pessoas desonestas, especialmente na política. Encerrado o 

Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. O vereador Dinely solicitou 

então um minuto de silêncio em homenagem póstuma à senhora Maria de Nazaré Borges de 

Alcântara - assassinada por assaltantes na quarta-feira passada, após um sequestro relâmpago - e ao 

senhor Róbson Nascimento Avelar - morto a tiros no último sábado na Avenida Senador Lemos. 

Após esta solicitação, pela liderança do PSB - PSDB - PTB, Igor Andrade comentou 

sobre a sinalização da Rua Antônio Barreto onde alguns munícipes estão reclamando 

dos problemas ocasionados por estacionamentos irregulares. Julgou que, neste caso 

específico, estes não têm razão, já que as placas de sinalização instaladas pela Prefeitura 

com o objetivo de melhorar o fluxo naquela rua foram indiscriminadamente removidas 

pelos próprios moradores. Afirmou que dificilmente será possível obter melhoria sem a 

conscientização da população de seus deveres. Pela liderança do governo, Igor Andrade 

defendeu a necessidade do recolhimento de impostos como forma de se redirecionar 

investimentos em benefício dos cidadãos. Outro problema apresentado por este vereador 

foi o despejo irregular de lixo. Declarou que a população neste caso reclama sem ter, de 

fato, razão já que a maioria das vezes são os próprios moradores que despejam o lixo 

em qualquer lugar. Informou sobre o desejo do prefeito Zenaldo Coutinho de criar um 

programa de educação ambiental no âmbito municipal. Afirmou ainda dar seu exemplo, 

juntamente com sua filha, descartando adequadamente o lixo. Pela liderança do PP, 

Émerson Sampaio ironizou afirmando que os problemas do Brasil serão esquecidos 

quando tiver início a Copa do Mundo. Informou que apresentará um requerimento a este 

Poder para a realização de um debate sobre as leis existentes referentes ao incentivo e à 

arrecadação de verbas para projetos voltados aos esportes. Em aparte, pronunciou-se o 

vereador Fernando Carneiro. Assumiu depois a presidência da sessão o vereador 

Nehemias Valentim. Pela liderança do bloco PMDB - PHS, Joaquim Campos 

demonstrou revolta com a possibilidade de candidatura o ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva. Em tom de escárnio, afirmou que se for aceitar a candidatura do ex-presidente 

Lula deve-se aceitar também a candidatura do traficante Marcola (Marcos Willians 

Herbas Camacho) e a do traficante Fernandinho Beira-Mar (Luiz Fernando da Costa) 

que, assim como o ex-presidente Lula, encontram-se presos. Demonstrou insatisfação 

com o alto nível de corrupção no país. Pela liderança do bloco PSDC - Avante, Rildo 

Pessoa agradeceu aos vereadores que estiveram presentes na oficialização da pré-

candidatura do vereador Dr. Elenílson ao Senado Federal. Disse acreditar no trabalho 

que, se eleito, este realizará no Senado, uma vez que já tem experiência e mantém 

contato constante com a população humilde a quem representa. Disse também que o 

vereador Dr. Elenílson tem o apoio de vários parlamentares deste Poder. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a 

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

Dia. Após votação, foram aprovadas por unanimidade as atas da 40ª sessão ordinária e 

da 3ª sessão extraordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa desta legislatura. Em 

seguida, fez-se um minuto de silêncio, atendendo à solicitação do vereador Dinely, em 

homenagem póstuma à senhora Maria de Nazaré Borges de Alcântara e ao senhor Róbson 

Nascimento Avelar. Após esta homenagem, foi feita a leitura da matéria constante na 

pauta desta Primeira Parte e o vereador Henrique Soares pediu Questão de Ordem 

solicitando a dispensa da leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi 

aprovado pela plenária. Em seguida, retomou-se a votação do requerimento do vereador 

Rildo Pessoa solicitando a inserção nos Anais da Casa de material divulgado na 

internet, em 29/05/2018, do diretor Marco Negrini sobre as alíquotas de ICMS 

praticadas no Pará. O autor solicitou que a votação fosse feita nominalmente. Após a 

leitura, a votação resultou em dezesseis votos favoráveis, nenhum voto contrário e 

nenhuma abstenção. Não havendo quórum, o presidente encerrou a sessão às dez horas 

e doze minutos. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – 

Avante; Zeca Pirão e Bieco, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Sargento 

Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; John Wayne, Igor Normando, Joaquim 

Campos e Blenda Quaresma, pelo bloco PMDB - PHS; Víctor Dias, Moa Moraes, 

Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco 

PSC – PPS; Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair 

Brandão, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito, 

pela bancada do PSOL; França e Simone Kahwage, pelo PRB; Émerson Sampaio, pelo 

PP. Justificaram suas ausências os vereadores Dr. Elenílson, Fabrício Gama e Toré 

Lima. Eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 

assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira 

Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 11 de junho de 2018.      

Ver. MAURO FREITAS – Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA – 1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS – 2º Secretário 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 

REALIZADA PARA PRESTAR HOMENAGEM AO “DIA MUNICIPAL DA 

IGREJA BATISTA” - INSTITUÍDO PELA LEI ORDINÁRIA Nº 9235, DE 

07/12/2016 - ATENDENDO À PROPOSIÇÃO DO SENHOR VEREADOR MAURO 

FREITAS. 

No primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém para a realização desta sessão especial a fim de 

comemorar o Dia Municipal da Igreja Batista. O mestre de cerimônias convidou para 

compor a Mesa os senhores: vereador Mauro Freitas, Daniel Mello (conselheiro 

substituto do Tribunal de Contas do Pará), pastor Helcias Guilherme Almeida Coelho 

(presidente da Igreja Batista da Pedreira e da Convenção Batista do Pará), professora 

Carminha de Almeida (representando o pastor Luiz Roberto Silvado - presidente da 

Convenção Batista Brasileira) e o pastor José Eurípedes Bezerra de Moraes 

(representando o presidente da Assembleia de Deus no Pará, pastor Samuel Câmara). 

Composta a Mesa, o vereador Mauro Freitas, presidente da sessão, declarou-a aberta e 

solicitou aos presentes que ficassem de pé para, de forma respeitosa, escutar o Hino 

Nacional Brasileiro. Finda esta execução, o presidente saudou os membros da Mesa, 

autoridades e o público presente dando boas-vindas a todos. Informou ser esta a segunda 

vez que é realizada a sessão especial em homenagem ao Dia Municipal da Igreja 

Batista. Comunicou ter sido o autor da lei que criou o “Dia Municipal da Igreja Batista” 

e que também é o autor da lei que criou a Comenda Eurico Alfredo Nélson, que será 

entregue a vários homenageados neste dia. Lembrou que Eurico Alfredo Nelson, 

nascido na Suécia, ingressou na Igreja Batista aos catorze anos. Veio para a Amazônia 

e, de tanto navegar pelos rios da região divulgando o Evangelho, acabou sendo chamado 

de Apóstolo da Amazônia. Expressou estar orgulhoso e feliz por poder homenagear 

cinquenta membros da Igreja Batista. Comentou que não havia anteriormente uma 

comenda que homenageasse os membros da Igreja Batista no Pará e considerou que o 

Espírito Santo o destinou a propor a lei que criou a Comenda Eurico Alfredo Nelson. 

Em nome da Câmara Municipal de Belém, como presidente deste Poder, parabenizou 

todos os membros da Igreja Batista no Pará. Pronunciou-se posteriormente o pastor José 

Eurípedes Bezerra de Moraes e, em nome da Assembleia de Deus de Belém, agradeceu 

pelo convite recebido para participar desta sessão. Recordou que os fundadores da 

Igreja Assembleia de Deus em Belém e no Brasil – Gunnar Vingren e Daniel Berg – 

foram acolhidos pelos membros da Igreja Batista quando chegaram a nossa cidade. 

Reportou ter participado, juntamente com sua esposa, do II Encontro de Casais com 

Cristo, promovido pela Igreja Batista em Belém. Naquela ocasião já eram casados havia 

vinte anos e hoje contam quarenta e um anos de união, mas a participação naquele 

evento renovou espiritualmente seu casamento. Agradeceu pela presença na sessão do 

Coral da Assembleia de Deus. Deu graças a Deus pela atual celebração e parabenizou os 

pioneiros que pagaram um alto preço para que a obra do Senhor continuasse. Lembrou 

que os membros da Assembleia de Deus e os batistas são irmãos em Cristo, fazendo 

parte, em verdade, da mesma igreja: diante de Deus as divisões e denominações não 

contam, o que conta são as vidas compradas e lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. 

Através destas, Deus continuará a restaurar lares e a vida de jovens. Assim, continuou, 
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brevemente, se nos mantivermos fieis à Sua palavra e aos Seus ensinamentos, subiremos 

ao encontro do Senhor cantando o hino da vitória. Assumiu a palavra depois a 

professora Carminha de Almeida e informou que a Convenção Batista Brasileira é o 

órgão máximo da denominação batista no Brasil, existindo há mais de cem anos. Serve 

às igrejas batistas brasileiras, sendo a maior convenção batista da América Latina 

representando cerca de sete mil igrejas, quatro mil missões e mais de um milhão e 

trezentos mil fieis em todo o país. Em nome desta convenção e de todos os batistas do 

Brasil, congratulou-se com a Igreja Batista da Pedreira pelo aniversário de 87 anos 

desta. Rogou a Deus as ricas bênçãos para todos os homenageados nesta sessão. 

Parabenizou também a Câmara Municipal de Belém na pessoa de seu presidente, 

vereador Mauro Freitas, proponente da sessão. Manifestou, em nome dos batistas 

brasileiros, que se sentem honrados em participar das celebrações relativas ao Dia 

Municipal da Igreja Batista. Pediu que Deus abençoasse a todos com a Bênção 

Araônica, que se encontra no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, que diz: 

“o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e 

tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante Seu rosto e te dê a paz”. Agradeceu 

por participar deste evento solene, pedindo que todos continuem a honrar a Deus. 

Pronunciou-se posteriormente o senhor Daniel Mello e afirmou que o propósito de Deus 

se realiza neste dia de festa. Foi por sua vontade que se instituiu esta comenda 

homenageando a primeira igreja evangélica da Amazônia, a primeira igreja batista do 

Pará. Esta comenda é dada para honra e glória do Senhor que plantou um sonho no 

coração do presidente desta Casa e hoje este sonho floresce para todos. Destacou ser 

uma honra trazer esta mensagem do Tribunal de Contas, declarando, em nome deste, 

que estão também jubilosos e em festa nesta solene ocasião, sendo este um dia de 

reverência a Deus. Parabenizou a CMB e seu presidente por esta iniciativa, afirmando 

que o Senhor usou sua legislatura para Seus propósitos. Parabenizou também os batistas 

pela Comenda Eurico Alfredo Nelson e pelo Dia Municipal da Igreja Batista, instituído 

como lei dos homens, mas pela vontade de Deus. O presidente Mauro Freitas fez então 

o registro da presença do vereador Toré Lima. Subiu à tribuna, em seguida, o pastor 

Helcias Guilherme Almeida Coelho e cumprimentou todas as autoridades e os irmãos e 

irmãs em Cristo presentes. Expressou gratidão e satisfação em participar deste evento. 

Considerou este um dia solene onde Deus está sendo exaltado, sendo um dia de 

reconhecimento aos batistas de Belém. Disse crer que Deus estabelece a criação de 

várias instituições para a ordem social, cada uma com sua própria esfera de atividade e 

missão. Dentre estas, destacou a igreja e a família que, julgou, têm a finalidade principal 

glorificar e exaltar o Senhor. Expressou que o Brasil precisa de Deus para sair da crise 

em que se encontra, crise moral, econômica e política.  Pronunciou-se depois o vereador 

Mauro Freitas, presidente da Câmara Municipal de Belém e afirmou que a Igreja Batista 

da Pedreira é uma entidade forte devido à luta de seus membros. Parabenizou-a pelo 

aniversário de 87 anos, desejando que o Espírito Santo continue a iluminá-la. Em 

seguida, houve a apresentação do Coral da Igreja Assembleia de Deus de Belém. Finda 

esta apresentação, iniciou-se a entrega da Comenda Eurico Alfredo Nélson. Esta foi 

entregue inicialmente aos representantes dos homenageados já falecidos: Creuza 

Gonzaga Gomes (representada por Creizenir Gonzaga Gomes), Felisberto Justino Diniz 

(representado por Elenir Lima Diniz), Francisco de Assis Nogueira (representado por 

Maria Helena de Barros Nogueira), Maria do Rosário de Oliveira Monteiro 

(representada por Francisco Braga do Vale Monteiro), Maria Laura de Almeida e Silva 

(representada por Marilúcia de Almeida Silva de Oliveira) e Safira Martins 

(representada por Hilda Mônica Martins). Posteriormente, fez-se a entrega da Comenda 

Eurico Alfredo Nélson a pessoas que já foram membros da Igreja Batista da Pedreira e 

hoje participam de outras igrejas: Áurea Soares de Souza Madeira, Jorge Roberto 

Proença dos Santos (representado por Osvaldina Proença dos Santos), José Elídio de 

Queiroz Júnior, Madalena Pereira de Castro, Manassés Francisco dos Santos 

(representado por Caroline Diniz Torres), Maria Nair Pessoa de Oliveira (representada 

por Darlan Éllen de Souza). Em seguida, receberam a referida comenda os membros da 

Igreja Batista da Pedreira: Agnaldo Figueiredo dos Santos, Aldalita Macedo Monteiro, 

Alex Siqueira Santos, Altair Costa dos Santos, Altemiro Paraense Lopes, Antônio 

Carlos Araújo da Silva, Creusa Castro de Almeida, Débora da Cruz Arruda 

(representada por Daniel Arruda), Direne Gomes Pastana, Ednílson de Oliveira Lara 

(representado por Felipe de Oliveira), Édson Ferreira dos Santos, Édson José Teles dos 

Reis, Heleno Pessoa de Oliveira, Iraci de Oliveira Vaz, Joana Alice Rodrigues da Silva 

Fecuri (representada por Sara Hortal), João Augusto Ferreira Raiol, Keyla Siane de 

Souza Martins, Lenita Feitosa Pinto, Lúcia Maria da Rocha Bastos, pastor Luiz 

Domingos Coelho, Luiz Henrique Silva de Carvalho, Marcos Roberto Pereira de Castro, 

Maria de Nazaré Almeida de Oliveira, Maria de Nazaré Soares de Oliveira, Maria do 

Carmo Costa Marques, Míriam da Silva Coelho, Mônica Maria Lima de Oliveira, 

Nazaré Lima Diniz (representada por Edilza Diniz Torres), Nazaré Maria Araújo de 

Matos Ferreira, Oneide Pacheco Dias, Raimunda Trindade Portal, Raimundo Ferreira da 

Costa, Renan Caramês de Castro Rosa, Rosa Maria Pereira de Castro, Rosimar Socorro 

de Souza Ramos, Telma Araújo de Amorim Torres, Valdecir Diniz Castro e Yuri de 

Oliveira Monteiro. O mestre de cerimônia fez um destaque especial para as pessoas da 

terceira idade, membros da igreja: Oneide Pacheco Dias, Creusa Castro de Almeida, 

Maria de Nazaré Almeida de Freitas, Aldalita Macedo Monteiro, Luiz Domingos 

Coelho, Agnaldo Figueiredo dos Santos e Maria de Nazaré Soares de Oliveira. O 

presidente Mauro Freitas assumiu então a palavra e parabenizou os homenageados. 

Lembrou que, no ano anterior, o primeiro em que foi entregue a Comenda Eurico 

Alfredo Nélson, cem pessoas foram homenageadas, ligadas à Primeira Igreja Batista do 

Pará. Neste ano, cinquenta pessoas receberam-na, vinculadas à Igreja Batista da 

Pedreira. Expressou que o intuito da CMB - através de seu mandato, com a criação 

desta distinção - é dar o poder à Igreja Batista de reconhecer a atuação cristã de seus 

membros. Leu em seguida os termos da comenda. Pronunciou-se então o pastor Luiz 

Henrique, falando em nome dos homenageados. Externou que o reconhecimento dado 

pela sociedade da capital paraense, através de seus representantes legislativos, ao legado 

da vida do missionário Eurico Alfredo Nélson os alegra muito. Reconheceu que Deus 

usou a vida deste servo em Sua missão. Acrescentou que o reconhecimento que esta 

Casa hoje lhes presta, entregando-lhes a Comenda Eurico Alfredo Nélson, também os 

alegra sobremaneira e lhes faz perceber que o Senhor também tem usado suas vidas para 

Seus propósitos. Fez votos de que Deus, em sua misericórdia, continue a iluminar as 

mentes e corações daqueles que trabalham em Sua missão neste parlamento. Finalizou 

agradecendo pela homenagem recebida, expressando que toda honra e toda glória seja 

dada ao Senhor Jesus Cristo e convidando todos a se unirem a ele em uma oração. Findo 

este ato, foi exibido um vídeo mostrando um pouco da história da Igreja Batista da 

Pedreira. Após esta exibição, reassumiu a palavra o vereador Mauro Freitas 

manifestando estar triste porque esta sessão aproxima-se do fim, mas alegre por saber 

que no ano vindouro outra haverá. Pontuou que a homenagem prestada aos membros da 

Igreja Batista não é de apenas um vereador, mas de toda esta casa legislativa e, por 

extensão, de toda sociedade belenense, que ela representa. Acrescentou que o momento 

difícil por que passamos no país faz a população desacreditar dos homens públicos e 

não via nenhuma outra forma de superar estas dificuldades a não ser que, primeiro, 

acreditemos em Deus, na ação do Espírito Santo, e pratiquemos a oração. Pediu então 

aos pastores e membros da Igreja Batista e da Igreja Assembleia de Deus que orem por 

esta Casa, pelos parlamentares deste Poder, que assim estarão mais protegidos para 

cumprir o papel que lhes cabe perante a sociedade. Parabenizou depois a Igreja Batista e 

convidou todos a ouvir, de pé e respeitosamente, o Hino do Pará. Finda a execução do 

hino, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às dezesseis horas e vinte e nove 

minutos. Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, será 

assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira 

Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, dia primeiro de fevereiro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS – Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA – 1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS – 2º Secretário 

 


