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ATO Nº 1476/2017, 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. 114, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA) dias (RESTANTES) de licença prêmio à servidora 

NAZIRA MOREIRA DUARTE, pertencente ao Grupo Nível Superior – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 03/07/2017 a 01/08/2017, correspondente ao 7º triênio 

(2005-2008) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante do Processo nº 313/2009. 

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 1477/2017, 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. 114, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA) dias (RESTANTES) de licença prêmio ao servidor JOÃO 

SÉRGIO DA COSTA VILA NOVA, pertencente ao Grupo Nível Superior – Ref. A, do 

Quadro PERMANENTE, durante o período de 03/07/2017 a 01/08/2017, correspondente ao 

7º triênio (2004-2007) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante do Processo nº 618/2010. 

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 1478/2017, 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. 114, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA) dias de licença prêmio ao servidor ALBERTO CARLOS 

DE ALMEIDA SILVA, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 03/07/2017 a 01/08/2017, correspondente ao 8º triênio 

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

constante do Processo nº 218/2014. 

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 1479/2017, 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. 114, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA) dias de licença prêmio ao servidor GILMAR BATISTA 

GOMES, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro PERMANENTE, durante 

o período de 03/07/2017 a 01/08/2017, correspondente ao 5º triênio (1998-2001) de serviços 

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

134/2002. 

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 
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“ATA DA SESSÃO ESPECIAL EM 

HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DA 

JUVENTUDE, CONFORME 

REQUERIMENTO Nº 138/17, DE 

PROPOSIÇÃO DO EXMO. VER. FRANÇA.” 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quinze 

horas e quarenta minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém para a realização 

sessão especial em homenagem ao Dia Mundial da Juventude de proposição de 

proposição do Exmo. Ver. França, também presidente da presente sessão. Presentes 

ainda os senhores vereadores Bieco e Celsinho Sabino. Justificou sua ausência a 

senhora vereadora Blenda Quaresma. Em seguida o presidente convidou para compor 

a mesa dos trabalhos os senhores:  Wilson Cordeiro de Albuquerque Neto (secretário 

municipal de esporte, juventude e lazer - SEJEL), Fábio Freitas (presidente do 

PRB/PA), Marcos Lopes (diretor presidente da Fábrica Esperança), João Vitor Santos 

de Oliveira (coordenador da juventude da SEJEL/Prefeitura), Iranildo Souza 

(coordenador do PRB Juventude). Assumiu a presidência o vereador Celsinho Sabino 

que concedeu a palavra ao vereador França, este exaltou a importância da presente 

homenagem pois trata-se de uma importante parcela da sociedade, agradeceu a 

presença de todos especialmente dos jovens a quem a presente sessão vem abraçar. 

Falou de seu empenho em prol dos jovens de escolas públicas de ensino médio, 

através da apresentação de projetos visando inserir os mesmos em atividades que os 

afastem de situações de risco. O senhor Marcos Lopes, dirigente do projeto Fábrica 

Esperança, agradeceu a importância dada por este poder aos jovens tendo como 

objetivo unicamente oferecer aos jovens o direito de trabalhar e contribuir para a 

sociedade, sendo este o principal objetivo do projeto Fábrica Esperança que é uma 

idealização do Poder do estado a fim de prevenir e especialmente dar a devida atenção 

aos jovens, uma obrigação e também um dever do estado. Em seguida fez-se ouvir o 

depoimento de um jovem participante do projeto acima referido. Prosseguindo o 

vereador Bieco contou sua história de vida e das situações de risco a que o jovem é 

submetido desde muito cedo. Conviveu com jovens que ou já morreram ou estão 

presos devido ao envolvimento com o crime. Hoje usa sua experiência de vida para 

ajudar outros jovens a não enveredarem por outros caminhos que não o da dignidade. 

Vê por esse motivo a igreja como apoio crucial na formação dos jovens propondo 

atividades de cidadania e orientação. O vereador Celsinho Sabino saudou a todos e 

discursou não como vereador que é, mas como um jovem. Declarou seu engajamento 

no sentido de propor mecanismos dentro deste Poder Legislativo para dar dignidade e 

futuro aos jovens criando subsídios para o ingresso de um número cada vez maior 

deles nos importantes debates nas diferentes esferas da cidadania, como por exemplo a 

política da qual este vereador faz parte, tornando o jovem também protagonista. Por 

último discursou o senhor Wilson Cordeiro de Albuquerque Neto, secretário municipal 

de esporte, juventude e lazer - SEJEL, disse que muito se fala dos jovens como o 

futuro da sociedade, deixando de lado a importância dos mesmos no presente. Não 

haverá futuro se não se fizer investimento nos jovens hoje, declarou. Nesse sentido é 

que entram os projetos sociais e o importante papel da igreja, citando como exemplo 

de cidadania o projeto Fábrica Esperança do governo estadual. Como representante do 

Estado nessa área tem percebido o esforço feito pelo governo a fim de tirar os jovens 

de situações desumanas, dando-lhes a chance de se tornarem cidadãos donos de sua 

própria história através de sua inclusão em projetos, oferecendo-lhes a oportunidade de 

aprenderem um ofício e fazendo-os gozarem de seus direitos quanto indivíduos em 

formação. Momento em o presidente agradeceu a presença de todos e evocando as 

bênçãos de Deus encerrou a presente sessão as dezessete horas e dezesseis minutos. E 

eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada, será assinada 

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

Bitencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos 30 de março de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA” 

Aos cinco dias 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 

senhor vereador Mauro Freitas, que solicitou aos senhores vereadores que 

registrassem suas presenças no painel eletrônico, momento em que assumiu a 

presidência dos trabalhos o senhor vereador Gleisson Oliveira. Abertos os 

trabalhos, momento em que usaram da palavra pelo Livro de Inscrição os 

senhores vereadores: Mauro Freitas, informando que houve uma reunião na 

Sala Vip com a Comissão constituída, onde foi acertado que haverá uma festa 

junina desta Poder no próximo dia 23 de junho, no Grêmio Literário 

Português, momento em que convidou todos os funcionários e vereadores para 

participarem desse evento; agradeceu os vereadores pela aprovação de uma 

emenda ao Projeto que institui o Movimento do Carimbo nos programas de 

rádio de Belém, acrescentando que em uma pesquisa do DOL, 73% dos 

participantes apoiaram o projeto que valoriza a música paraense; registrou que 

na última sexta-feira houve uma reunião nesta Casa com a presença do Mestre 

Pinduca e da Dona Onete, juntamente com seus familiares, onde foi tratada a 

música paraense, reiterando que a Lei Pinduca foi sancionada neste Poder; 

comentou que um produtor cultural se manifestou contrário à utilização de 

música paraense nas rádios; parabenizou esta Casa pela aprovação do referido 

projeto que, a seu ver, valoriza a cultura paraense. Em aparte, usou da palavra 

o senhor vereador Dr. Elenilson; Amaury da APPD, ressaltando que nã o 

precisa nem de lei pra tocar as músicas paraenses no rádio, momento em que 

manifestou seu posicionamento contrário a chacina ocorrida em Pau D´Arco; 

citou que na última quarta-feira foi ratificada a cassação do Governador; 

frisou que um deputado foi cassado há dois anos e não acontece nada, 

momento em que manifestou sua solidariedade ao seu companheiro Bordalo 

que está sendo ameaçado de morte pela milícia com relação as denúncias que 

está apresentando na Assembleia Legislativa do Estado; observou que o 

deputado Bordalo irá comprovar todas as denúncias apresentadas. Em aparte, 

usou da palavra o senhor vereador Sargento Silvano, momento em que 

reassumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Mauro Freitas; Fabrício 

Gama, que alertou esta Casa para uma manifestação dos sem-terra que 

ocorrerá na Assembleia Legislativa, bem como, que a polícia estará presente 

para combater os abusos; informou que é contrário ao afastamento do policial 

militar sem que haja o resultado do julgamento do caso, bem como, contra o  

pré-julgamento, acrescentando que os policiais não são bandidos; informou 

que os oito que morreram em Pau D´Arco tinham uma ficha maior que a do 

Escobar; frisou que trabalhador sem-terra busca a terra para plantar, não pra 

assaltar, momento em que defendeu uma investigação, mas séria, bem como, o 

acompanhamento do relatório por vereadores deste Poder e concluiu 

declarando que o deputado Bordado não tem competência para formalizar o 

referido relatório. Em aparte, usou da palavra o senhor vereador Sargento 

Silvano; Passados os trabalhos ao Horário das Lideranças, momento em que 

usaram da palavra os senhores vereadores: Toré Lima que, pela Bancada do 

PRB, comentou sobre o avanço que Belém tem dado no que diz respeito a 

gastronomia, acrescentando que na Itália a gastronomia esteve presente 

incentivada pela Prefeitura de Belém; citou que no mês de maio esteve 

presente na gastronomia Brasil, nos dias 17 e 18 de junho, no Ver -o-Rio para 

estimular e conhecer algumas culinárias, trazendo o povo brasileiro pra região 

paraense; registrou que está aguardando informações da Secretaria de Turismo 

pra mostrar como a culinária paraense tem desenvolvido seu trabalho; Igor 

Andrade que, pela Bancada do PSB/PSDB/PTB, ressaltou as palavras do 

senhor vereador Mauro Freitas com relação as músicas paraenses para serem 

tocadas nas rádios; falou sobre a homenagem a esta Casa pela aprovação da 

Lei Pinduca; informou que hoje é comemorado o dia do Meio Ambiente, 

destacando que o Prefeito Zenaldo Coutinho se mostrou muito preocupado 

com o futuro de Belém; lamentou que no horário de 6 da manhã o canteiro da 

Avenida João Paulo II fica constantemente cheio de lixo e culpam o prefeito, 

acrescentando que até sofá jogam na citada avenida, momento em que 

manifestou sua solidariedade ao prefeito que, a seu ver, tem feito de tudo pra 

manter a cidade limpa e repudiou os que sujam a cidade; Rildo Pessoa que, 

pelo Bloco PSDC/PT do B, informou sobre o evento que será realizado nos 

dias 6, 7 e 8 no Hotel Sagres, da Abracan, entidade que representa os 

vereadores, ocasião em que    convidou os parlamentares desta Casa para 

participarem desse evento; declarou que a Abracan brigou pra fortalecer o 

mandato dos vereadores; falou sobre a sua preocupação com o aumento de 

carros roubados em Belém; e em seguida, convidou os senhores vereadores 

para discutir a questão do guinchamento de veículos; Nehemias Valentim que, 

pela Liderança do Governo, comentou sobre a situação em que vive o País, 

citando a maior benevolência acontecida com os delatores na Lava Jato, 

acrescentando que os brasileiros não acreditam mais na Justiça, mostrando que 

está ficando mais difícil a situação. Em apartes, usaram da palavra o senhor 

vereador Dr. Elenilson e Igor Andrade; Henrique Soares que, pela Bancada do 

PDT/PP/PSL, discorreu sobre a situação por que passa o Brasil, mostrando sua 

preocupação, uma vez que amanhã será julgada a Chapa Dilma e Temer, 

acrescentando que se não for julgada a chapa é melhor fechar o Congresso; 

parabenizou o prefeito pela obra do BRT, que a seu ver, é fundamental  para a 

cidade de Belém; informou que a conclusão do viaduto da Rodovia Augusto 

Montenegro com a Avenida Independência irá facilitar o trânsito; comentou 

sobre o projeto que pede ar condicionado nos ônibus, acrescentando que, com 

a aprovação do mesmo, deixará a cidade com grande legado; Marciel Manão 

que, pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR, informou que no dia dez 

de junho vai acontecer a marcha contra as drogas, momento em que convidou 

todos a participarem deste evento, oportunidade em que o senhor presidente 

solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no painel 

eletrônico. Havendo quórum, os trabalhos foram passados a primeira parte da 

Ordem do Dia, momento em que o senhor presidente convocou os senhores 

vereadores para a votação do sistema cicloviário, ocasião em que foi 

respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Senhor Marujo, 

que trabalhava nas pavimentações das ruas da cidade, solicitado pelo senhor 

vereador Nehemias Valentim e em seguida foi aprovado o requerimento 

formulado pelo senhor vereador Sargento Silvano, solicitando a realização de 

uma sessão especial para discutir a Escola sem Partido, tendo justificado seus 

votos os senhores vereadores Sargento Silvano, Dr. Chiquinho, Gleisson, 

Nehemias Valentim e Fabrício Gama. Ato seguinte, foi aprovada por 

unanimidade a dispensa de leitura dos pareceres constantes da Pauta solicitada 
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pelo senhor vereador Henrique Soares. Em seguida, foi aprovado por 

unanimidade o requerimento formulado pelo senhor vereador Zeca Pirão 

solicitando (03) três dias de Licença Parlamentar no período de 5 a 7 do 

corrente ano. Ato seguinte, permaneceu em votação o requerimento de autoria 

do senhor vereador Mauro Freitas solicitando a realização de uma sessão 

especial, com data a combinar, para debater as legislações referentes a 

liberação da Orla de Belém, momento em que assumiu a condução dos 

trabalhos o senhor vereador Gleisson Oliveira, tendo usado da palavra os 

senhores vereadores Mauro Freitas, Amaury Souza, Rildo Pessoa, Dr. 

Chiquinho e Toré Lima, que ficou com três minutos para a próxima sessão e 

em seguida, o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que 

registrem suas presenças no painel eletrônico e não havendo quórum, declarou 

encerrada a presente sessão às dez horas e quarenta  e sete minutos, marcando 

outra para amanhã, à hora regimental e em caráter ordinário. Estiveram 

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

pelo Bloco PSDC/PT do B; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca 

Pirão pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Gustavo Seffer, Lulu das 

Comunidades, Sargento Silvano e Victor Dias pelo Bloco PSD/PTC; Blenda 

Quaresma e John Wayne pelo Bloco PMDB/PHS; Gleisson, Igor Andrade, 

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

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

Adriano Coelho, Delegado Nilton Neves, Emerson Sampaio e Henrique Soares 

pela Bancada do PDT/PP/PSL; Altair Brandão, Amaury da APPD e Moa 

Moraes pela Bancada do PC do B/PT; Dr. Chiquinho,  Fernando Carneiro e 

Marinor Brito pela Bancada do PSOL; França e Toré Lima pela Bancada do 

PRB. Justificado: Joaquim Campos; Licenciado: Simone Kahwage. 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 Bitencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos 05 de junho de 

2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER UM 

DEBATE ACERCA DO TEMA: ERRADICAÇÃO 

DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO DE 

BELÉM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 

530/17, DE AUTORIA DA SENHORA 

VEREADORA MARINOR BRITO” 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 

quinze horas e dez minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém destinada a 

promover um debate sobre a erradicação do trabalho infantil no município de 

Belém, sobre a presidência da senhora vereadora Marinor Br ito. Presente ainda o 

senhor vereador Fernando Carneiro. Prosseguindo, a senhora presidente declarou 

abertos os trabalhos , destacando que é um privilégio poder ser parceira nessa 

caminhada contra o trabalho infantil; informou que esteve presente na caminhada 

realizada ontem, da praça da república até o Centro Arquitetônico de Nazaré e 

por isso solicitou a realização desta sessão; ressaltou que está aqui pra levantar 

os problemas existentes na rede de proteção pra que essa chaga que impede o 

crescimento das crianças e valorização das crianças e adolescentes possa ser 

erradicada, momento em que convidou para compor a Mesa as seguintes pessoas: 

Elio Júnior Barreto, representando o Projeto Acadêmico Padrinho Cidadão e 

Alunos da Escola Pública; Dra. Consuelo Couto, representando a Coordenadoria 

do Programa de Trabalho Infantil da Funpapa; Dra. Vanilza Malcher, Juíza do 

Trabalho e Gestora do Trabalho de Combate ao Trabalho Infantil; Dra. Maria 

Zuíla Dutra, Desembargadora do Trabalho e Membro da Comissão Nacional do 

Tribunal Superior do Trabalho; Vereador Fernando Carneiro, representante do 

PSOL; Dr. Vanilson, representando a Damatra; Lilian Patrícia, Coordenadora do 

CAO da Infância. Prosseguindo, a senhora presidente convidou todos a ficarem 

de pé para ouvirem os acordes do Hino Nacional Brasileiro, pela Banda da 

Guarda Municipal de Belém. Ato seguinte, a senhora presidente informou que 

estará apresentando um requerimento sobre o teor desta sessão para ser votado 

em uma sessão ordinária. Na sequência, a Dra. Maria Zuíla Dutra agradeceu por 

esta Casa Legislativa abrir as portas pra receber todos para esta reunião; citou 

que existe uma chaga mundial que envergonha a todos e que chegou a hora de 

dar uma basta no trabalho infantil, momento em que mostrou o panorama atual  

do trabalho infantil no Brasil, de acordo com a última estatística do IBGE, no 

Brasil tem 2 milhões 672 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que estão 

perdendo suas vidas no trabalho precoce  e desse total 84% encontram-se na 

faixa de 14 a 17 anos; da faixa de cinco a nove anos o trabalho infantil aumentou 

nos últimos dois anos; no Para ainda existem 168 mil 421 crianças e 

adolescentes trabalhando e lutando pra sobreviver; informou que a Comissão 

Nacional do Tribunal Superior do Trabalho decidiu promover uma pesquisa 

junto as escolas públicas para melhor conhecer a situação do Estado do Pará de 

forma a contribuir de maneira mais efetiva nesse combate ao trabalho infantil; 

momento em que apresentou apenas o resultado do Município de Belém, citando 

que foram ouvidas 53.345 alunos de 6 a 16 anos, no período de 15 dias, sendo 

que o número de meninos é o mesmo que o das meninas; situação no âmbito 

familiar, mostrando que menos da metade moram com o pai e mão, 45% ajudam 

no serviço de casa; 30% responderam que cozinham com até doze anos; 44% 

cozinham e cuidam de idosos; 10,05% são trabalhadores infantil e desse total só 

73 por cento recebem trabalho; citou que 33% dos alunos de Belém não recebe 

ajuda de ninguém; 25,5 % não tem lazer; 57º são beneficiados do Programa 

Bolsa Família; 60% dos alunos de Belém esperam uma escola melhor; informou 

que tem vários outros elementos que não podem ser mostrado nessa pesquisa; 

declarou que a Comissão do TRT criou em março do ano passado e está 

desenvolvendo o Projeto Acadêmico Padrinho Cidadão visando a redução da 

violência e do trabalho infantil, estimular a adequada profissionalização do 

adolescente e contribuir para o índice de evasão escolar; informou que foi 

criado o Projeto Elo da Solidariedade Empresarial e Acadêmica em prol do 

adolescente, bem como, o Projeto Conhecer Belém em parceria com os amigos 

de Belém e a Universidade da Amazônia; indicação para o Programa Aprendiz 

Legal; Vereador Fernando Carneiro que enalteceu a apresentação da Dra. 

Zuila; citou que este ano teve um nível de concentração de renda de que 1% 

da população mais rica do mundo detém a mesma riqueza que os 99% 

restantes; informou que as crianças continuam a morrer por chacinas; 

lamentou a ausência dos demais vereadores; salientou que a solução do 

problema é do pai e das esferas deste País, momento em que foi entregue o 

relatório da pesquisa apresentada a senhora vereadora Marinor Brito e ao 

senhor vereador Fernando Carneiro; Dra. Vanilza Malcher, que comentou 

sobre a atuação do Projeto Acadêmico Padrinho Cidadão, destacando que é 

possível erradicar o trabalho infantil, bem como, falou sobre o Projeto 

Aprendiz Legal; informou que todos os alunos das escolas públicas pedem ser 

afilhados do Projeto Acadêmico Padrinho Cidadão; Dr. Vanilson, 

representando a Amatra, parabenizou a pesquisa apresentada pela Dr.  Maria 

Zuíla Dutra; citou que hoje é o dia mundial de combate ao trabalho infantil; 

registrou que o órgão que trabalha tem parceria com o Tribunal em relação aos 

programas, bem como, um programa chamado Trabalho, Justiça e Cidadania; 

citou que o trabalho infantil reproduz uma situação de pobreza perpétua e 

concluiu se colocando à disposição de todos; Dra. Consuelo Couto, que 

enalteceu o trabalho desenvolvido pela assistência social que a seu ver, 

trabalha em busca de melhores condições de garantia de direito para os 

diferentes seguimentos sociais e se colocou à disposição de todos; Angélica 

Gonçalves, representando a Coordenadora do Enfrentamento de tráfico de 

Pessoas e trabalho Escravo da Seju/DH, que  comentou sobre o seu trabalho, 

inclusive contra o trabalho de tráfico de pessoas no Pará e em Brasília; 

comentou sobre o relato dos técnicos da Secretaria de Assistência Social sobre 

o índice de crianças que são levadas ou sequestradas em um de um município 

sem tem nenhum tipo de justificativa, com o subterfúgio que vão estudar e 

acabam sendo exploradas no âmbito doméstico; citou que sua coordenação no 

sentido de combater essa realidade; comentou sobre o projeto de 

Municipalização que vem debatendo a municipalização da política de 

assistência social, sobre o Projeto de Direitos Humanos em Cena que atua em 

três escolas e sobre o Projeto Protegendo Sonhos, debatendo a segurança na 

área do Esporte, e sobre o Projeto Escravo Nem Pensar e concluindo colocou 

sua coordenação a disposição de todos; Lilian Patrícia Duarte de Souza 

Gomes, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e  

Juventude do Ministério Público Estadual, informando que o trabalho infantil, 

em virtude de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário é 

considerado uma grave violação de direitos humanos em infanto -juvenis, 

destacando a importância desse tipo de debate que a seu ver, precisa 

sensibilizar a todos; informou que o Ministério Público é um aliado nessa luta 

por imposição legal, destacando que existem dois projetos no Ministério 

Público, o primeiro é chamado Estágio Cidadão, onde recebe alunos do ensino 

médio para fazer estágio e o segundo está em via de regulamentação, o projeto 

Adolescente Aprendiz, destacando que o Ministério Público é um aliado nesse 

combate, mesmo com as dificuldades que enfrenta, vem envidando esforços 

para cumprir o seu papel. Em seguida, discorreram ainda sobre o assunto os 

seguintes senhores; Helio, Renam e professora Tatiane Silva. No ensejo, a 

senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

presente sessão às dezessete horas e dez minutos. E eu, segundo secretário, 

lavrei a presente Ata, que depois de aprovada, será assinada pela Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Belém.  Salão Plenário Lameira Bitencourt, 

no Palácio Augusto Meira Filho, aos 12 de junho de 2017.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA OITAVA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA” 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quatorze 

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

vereador John Wayne, que solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas 

presenças no painel eletrônico e não havendo quórum, o senhor presidente 

suspendeu os trabalhos às quatorze horas e oito minutos, convocando os senhores 

vereadores para às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos em caráter 

extraordinário. Estiveram presentes os senhores vereadores: Dr. Elenilson e Rildo 

Pessoa pelo Bloco PSDC/PT do B; Marciel Manão pelo Bloco 

PMN/Solidariedade/PEN/PR; Gustavo Seffer e Victor Dias pelo Bloco PSD/PTC; 

John Wayne pelo Bloco PMDB/PHS; Gleisson Oliveira, Igor Andrade e Nehemias 

Valentim pelo Bloco PSB/PSDB/PTB; Celsinho Sabino e Wellington Magalhães 

pelo Bloco PSC/PPS; Delegado Nilton Neves, Emerson Sampaio e Henrique Soares 

pelo Bloco PDT/PP/PSL; Fernando Carneiro e Marinor Brito pela Bancada do 

PSOL. E eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que depois de aprovada, será 

assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém, Salão Plenário 

Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos 19 de junho de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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“ATA DA NONA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 

dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de 

Belém sob a presidência do vereador Mauro Freitas que solicitou aos senhores 

vereadores que registrassem suas presenças no painel eletrônico. Havendo 

quórum, iniciou-se a discussão única e votação do projeto de lei, de autoria da 

Prefeitura Municipal de Belém, constante do Processo nº 940/17, que “Dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2018 e dá 

outras providências”. Pronunciou-se inicialmente o vereador Fernando Carneiro. 

O vereador Henrique Soares pediu posteriormente Questão de Ordem solicitando 

a votação simbólica e em bloco dos artigos que não contivessem emendas e a 

dispensa da leitura destes, o que foi aprovado pela plenária. Foram então postos 

em votação e aprovados por unanimidade os artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 

10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 

54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Fez -se depois a leitura 

do artigo 2º do projeto, da emenda aditiva a este de autoria do vereador Amaury 

da APPD e do Parecer Contrário à referida emenda da Comissão de Economia e 

Finanças. Foi posto então em votação o Parecer, sendo este aprovado com 26 

votos a favor e 01 voto contrário. Passou-se então à leitura da emenda 

modificativa ao artigo 2º de autoria do vereador Fernando Carneiro e do Parecer 

Contrário a esta da Comissão de Economia e Finanças. Pronunciou-se depois o 

vereador Fernando Carneiro. Posto em votação, o Parecer foi aprovado com 26 

votos a favor, 02 votos contrários e uma abstenção. Fez-se depois a votação do 

artigo 2º, sendo este aprovado com 28 votos a favor e uma abstenção. Foi feita 

depois a leitura do artigo 35, da emenda aditiva a este de autoria do vereador 

Amaury da APPD e do Parecer Contrário a esta emenda da Comissão de 

Economia e Finanças. Posto em votação, o Parecer foi aprovado com 26 votos a 

favor, 02 votos contrários e uma abstenção. Passou-se depois à votação do artigo 

35, sendo este aprovado com 28 votos a favor e uma abstenção. Fez -se 

posteriormente a leitura do artigo 52, da emenda modificativa a este de autoria 

do vereador Fernando Carneiro e do Parecer Contrário a esta emenda da 

Comissão de Economia e Finanças. Pronunciou-se então o vereador Fernando 

Carneiro. Posto em votação, o Parecer foi aprovado com 21 votos a favor, 04 

votos contrários e 02 abstenções. Fez-se depois a votação do artigo 52, sendo 

este aprovado com 25 votos contrários e 03 abstenções. Foi feita posteriormente 

a leitura do artigo 57, da emenda modificativa a este de autoria do vereador 

Amaury da APPD e do Parecer Contrário a esta emenda da Comissão de 

Economia e Finanças. Posto em votação, o Parecer foi aprovado com 25 votos a 

favor, 02 votos contrários e uma abstenção. Foi colocado posteriormente em 

votação o artigo 57, sendo este aprovado com 26 votos a favor e 02 abstenções. 

O presidente Mauro Freitas declarou então aprovado o Projeto de Lei, referente 

ao Processo nº 940/17, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém, que 

“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 

2018 e dá outras providências” e encerrou a sessão às dezessete horas e 

cinquenta minutos. Justificou sua ausência a vereadora Marinor Brito. Estava 

licenciado o vereador Zeca Pirão. Estiveram presentes os vereadores: Mauro 

Freitas, Dr. Elenilson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – PT do B; Bieco, 

Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN - PR; 

Lulu das Comunidades, Sargento Silvano, Gustavo Sefer e Victor Dias, pelo 

bloco PSD - PTC; Igor Normando, Blenda Quaresma, Joaquim Campos e John 

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

pelo bloco PSB – PSDB - PTB; Celsinho Sabino, Wellington Magalhães e 

Dinely, pelo bloco PSC - PPS; Adriano Coelho, Henrique Soares, Delegado 

Nilton Neves e Emerson Sampaio, pelo bloco PDT – PP - PSL; Altair Brandão e 

Moa Moraes, pelo bloco PC do B - PT; Fernando Carneiro, pela bancada do 

PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do 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, no Palácio Augusto Meira Filho, aos dezenove dias do mês de junho 

de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA” 

Aos sete dias 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 senhor vereador Mauro 

Freitas, que solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no 

painel eletrônico. Abertos os trabalhos, tendo usado da palavra pelo Livro de Inscrição 

os senhores vereadores: Igor Andrade, que comentou sobre os cultos realizados nas 

quartas-feiras e sobre os terços realizados nas terças-feiras, parabenizando o presidente 

Mauro Freitas pela liberdade de se cultuar a Deus; discorreu sobre o caos na existente 

na Avenida José Malcher, citando que há 15 dias esteve juntamente com o Prefeito 

Zenaldo Coutinho na área do Jabatiteua e na Celso Malcher, destacando que o prefeito 

teria informado que fará um mercado municipal naquela área, acrescentou que o jornal 

de hoje está falando sobre isso; informou que o prefeito já asfaltou a Celso Malcher e 

teve problema com os vendedores que trabalham nas feiras da Terra Firme e a da 8 de 

maio em Icoaraci por trabalharem no meio da rua; salientou sobre a onda de violência 

na cidade e que ficou chocado quando duas crianças foram atingidas por balas 

perdidas; comentou sobre a corrupção no Brasil e a crise em todo o País e em 

consequência, falta dinheiro pra todas as áreas, lamentando que os jovens estão 

perdendo a vida em decorrência da violência; informou que há dez anos foi 

sequestrado e foi liberado no Elo Perdido, momento em que manifestou sua 

preocupação com os jovens que vivem sem emprego. Em aparte, comentou o assunto 

o senhor vereador Joaquim Campos, momento em que assumiu a presidência dos 

trabalhos o senhor vereador Joaquim Campos; Mauro Freitas, que comentou sobre 

matéria do jornal O Liberal referente a realização de uma marcha contra as drogas, 

lendo em seguida parte da matéria; destacou que esta Casa estará realizando uma 

sessão especial para tratar do assunto; informou que acompanhou ontem mais uma 

chacina em Belém, sem definição do motivo, citando que havia uma disputa pelo 

tráfico de drogas, inclusive com tiroteio, lamentando que ainda existe parlamentar 

favorável a liberação da maconha, salientando em seguida que esta Casa não pode 

apoiar a liberação de drogas. Apartes usaram da palavra os senhores vereadores 

Sargento Silvano, Emerson Sampaio; Amaury Souza, que discorreu sobre a violência 

ocorrida no Estado do Pará, citando que é necessário um debate sobre o assunto e a 

possibilidade de ir pra rua se manifestar contra a violência, destacando que a causa da 

violência é o Governador que, a seu ver, não tem responsabilidade sobre o assunto, 

momento em que defendeu a segurança dos jovens que frequentam as baladas, bem 

como o debate contra a violência. Passados os trabalhos ao Horário das Lideranças, 

ficando o orador com três minutos para a próxima sessão, momento em que usaram da 

palavra os senhores vereadores: Sargento Silvano que, pela pelo Bloco PSD/PTC, 

discorreu sobre mais uma chacina na cidade e que mais de vinte pessoas deram entrada 

no IML me que até policial foi alvejado; lembrou que a área do baleamento é uma área 

de tráfico, mas ninguém diz quem foram os autores; citou que a polícia levou uma 

rajada de metralhadora; defendeu o trabalho desenvolvido pelo coronel Benigno a 

frente da polícia militar; repudiou a nota do jornal Diário do Pará por criticar o 

trabalho do coronel Rildon, destacando que jogam o nome da polícia na rua, momento 

em que pediu respeito a polícia; Mauro Freitas que, pelo Bloco PSDC/PT do B,  se 

reportou sobre a questão das drogas que anteriormente eram nos bairros do Benguí e 

Mangueirão, destacando que nos anos oitenta o bairro do atalaia era uma dos mais 

perigosos, mas com o desenvolvimento a maioria dos meliantes se mudaram para o 

Paar, criticando em seguida os que defendem a liberação da maconha; Igor Andrade 

que,  pela Bancada do PSB/PSDB/PTB, discorreu sobre o tema criminalidade e 

drogas, relatando em seguida a dificuldade financeira por que passam a Marinha e o 

Exército; comentou sobre o roteiro das drogas através dos rios e estradas, citando que 

o controle deve ser do Governo Federal; destacou que a corrupção vem por muito 

tempo no governo do PT que a seu ver, fez a criminalidade aumentar em todas as 

regiões do País e concluiu destacando a corrupção existente em Brasília; Emerson 

Sampaio que, pela Bancada do PDT/PP/PSL, pediu as bênçãos de Deus para as 

famílias das vítimas da chacina ocorrida em Belém, onde cinco pessoas morreram e 

nove estão feridas, acrescentando que de nove horas da noite de ontem até as sete da 

manhã, vinte pessoas foram mortas e que muitos dos corpos não foram removidos do 

PSM; comentou sobre matéria publicada nos jornais locais referente ao roubo de uma 

loja de joias por policiais militares, momento em que cobrou da Mesa e dos vereadores 

providência contra a violência; registrou que quando nesta Casa um dos primeiros atos 

foi solicitar interferência das forças nacionais para fazer o desarmamento da cidade e 

concluiu dizendo que o Governador não tem interesse em resolver essa questão. Em 

apartes, usaram da palavra os senhores vereadores Sargento Silvano e Gustavo Seffer; 

Amaury da APPD que, pela Bancada do PC do B/PT, declarou que, em relação ao 

aumento da criminalidade, a culpa e do comando da Polícia que, a seu ver, não traz 

estratégias para combater essa guerrilha, bem como, dar condições aos policiais 

trabalharem, momento em que esclareceu que todos os partidos participaram do 

Governo Dilma e comentou sobre o descaso total das autoridades com relação ao 

aumento da criminalidade. Em aparte, comentou o assunto o senhor vereador Altair 

Brandão, momento em que reassumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador 

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

vereadores que registrassem suas presenças no painel eletrônico e não havendo 

quórum, foram aguardados os dez minutos regimentais. Reaberta a sessão e havendo 

quórum, foi colocado em votação o requerimento formulado pelo senhor vereador Dr. 

Chiquinho, solicitando a realização de uma sessão especial para discutir o arrocho 

salarial do servidor público municipal, tendo usado da palavra os senhores vereadores 

Emerson Sampaio, Dr. Chiquinho, Henrique Soares, Amaury da APPD, Fernando 

Carneiro e Joaquim Campos, ocasião em que o senhor presidente solicitou aos 

senhores vereadores que registrem suas presenças no painel eletrônico. Havendo 

quórum, passou-se a segunda parte da Ordem do Dia e não havendo mais matéria a ser 

apreciada, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às dez horas e 

quarenta e nove minutos, marcando sessão solene para amanhã às nove horas, em 

homenagem ao Dia da Marinha Do Brasil, bem como, sessão especial para amanhã, ás 

quinze horas, em comemoração ao Dia Municipal da Comunidade Luso Brasileira e 

outra para a próxima segunda-feira, à hora regimental e em caráter ordinário. 

Estiveram presentes os senhores vereadores: Mauro Freitas e Rildo Pessoa pelo Bloco 

PSDC/PT do B; Fabrício Gama e Marciel Manão pelo Bloco 

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

Sargento Silvano pelo Bloco PSD/PTC; Igor Normando, Joaquim Campos e John 

Wayne pelo Bloco PMDB/PHS; Igor Andrade, Nehemias Valentim e Paulo Bengtson 

pela Bancada do PSB/PSDB/PTB; Celsinho Sabino, Dinely e Wellington Magalhães 

pelo Bloco PSC/PPS; Emerson Sampaio e Henrique Soares pela Bancada do 

PDT/PP/PSL; Altair Brandão, Amaury da APPD e Moa Moraes pela Bancada do PC 

do B/PT; Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro pela Bancada do PSOL; França e 

Simone Kahwage pela Bancada do PRB. Justificados: Adriano Coelho, Blenda 

Quaresma, Dr. Elenilson, Toré Lima e Zeca Pirão. Licenciada: Marinor Brito. 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 Bitencourt, 

no Palácio Augusto Meira Filho, aos 07 de junho de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
 


