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                                                                                                                                                             ATO Nº 2150/2018, de 31 de dezembro 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: 

REVOGAR a partir de 31.12.18, os Atos abaixo listados, que atribuíram Gratificação                  

por Regime Especial de Trabalho no percentual de 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem 

por cento): 

ATO Nº   /   DATA ATO Nº   /   DATA 

365/18   -   01.03. 18 1834/17   -   01.09.17 

405/18   -   01.02. 17 1258/18   -   01.08.18 

1099/18 -   01.07. 18 179/17    -   02.01.17 

1839/17 -   01.09. 17 383/18   -   01.03.18 

1805/17 -   01.09. 17 402/17   -   01.02.17 

046/17   -   02.01. 17 411/17   -   01.02.17 

1086/18 -    01.07.18 1824/18  -   01.11.18 

025/18   -   01.01.18 185/17   -   02.01.17 

176/17   -   02.01.17 561/18   -   01.04.18 

1825/18   -  01.11.18 2104/17  -  01.11.17 

177/17    -   02.01.17 2106/17  -  01.11.17 

1255/17   -   01.06.17 187/17   -   02.01.17 

180/17   -    02.01.17 757/18   -   01.05.18 

1833/17   -   01.09.17 2390/17   -  05.12.17 

1087/18   -   01.07.18 165/17   -   01.08.17 

222/18    -     01.02.18  

                                                                                                                                                                                       REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE 

                                                                                                                                                                           CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de dezembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON COSTA 

2º Secretário 

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

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                              ATO Nº 2179/2018, de 31 de dezembro 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, Paulo Guilherme silva da Silva, ocupante do cargo comissionado     “Secretário   

                                                                                                                                                              Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Marciel Saraiva de Almeida (Marciel  

                                                                                                                                                              Manão), a partir de 31.12.2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de dezembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON COSTA 

2º Secretário 

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

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 0467/2018, de 31 de janeiro de 2019. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupante do cardo comissionado, do Gabinete 

do Nilton Silva das Neves (delegado Nilton Neves), a partir de 31.01.2019. 

 

COORDENADOR DE GABINETE – CMB-DAS-200.3 

Paulo Sergio Cordeiro Pereira 

 

SECRETÁRIO LEGISLATIVO 

 

NÍVEL 01 

Ana Carolina Dias Nogueira Sampaio 

Denilson Gomes Miranda 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

-------------------------------- 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente – DC 

FABRÍCIO GAMA 

1º Vice-Presidente – PSD 

SIMONE CAROLE C. KAHWAGE DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – PRB 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

1º Secretário – MDB 

HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR 

2º Secretário – PDT 

JOSE EMERSON CAMPOS SAMPAIO 

3º Secretário – PP 

AMAURY DE SOUZA FILHO 

4º Secretário – PT 

VEREADORES 

BLOCO DC / PODEMOS / AVANTE 

Avante       Dr. ELENILSON SANTOS – Líder 

Podemos    Prof. ELIAS – Vice-líder 

Avante       RILDO DE OLIVEIRA PESSOA  

DC              MAURO CRISTIANO FREITAS 

BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PATRI / PR 

PR             CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) - Líder 

PATRI      MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA – Vice-líder 

SOLIDARIEDADE JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA  

BLOCO PTC / PSD  

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR - Líder 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Vice-líder 

PSD             PROF. NILDA PAULA 

BLOCO MDB / PHS 

MDB JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS - Líder 

MDB BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA – Vice-líder 

PHS            PABLO FARAH 

MDB          JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

BLOCO  PSDB / PSL 

PSDB NEHEMIAS GUEDES VALENTIM – Líder 

PSDB          PAULO QUEIROZ – Vice-líder  

PSDB          MOA MORAES 

PSL             NENÉM ALBUQUERQUE 

BLOCO PSC / PPS 

PSC            JOSÉ MARIA DINELLY - Líder 

PSC            CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO – Vice-líder 

PPS            WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES 

BLOCO PDT / PSB 

PSB             IGOR ANDRADE – Líder 

PDT MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO – Vice-líder 

PDT             HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR 

PSB             GLEISSON OLIVEIRA 

BLOCO PCdoB / PT 

PT               AMAURY DA APPD – Líder 

PCdoB        ALTAIR DE LIMA BRANDÃO – Vice-líder  

BANCADA DO PSOL 

PSOL         FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO – Líder 

 ENF. NAZARÉ LIMA – Vice-líder 

 FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA (Dr. Chiquinho) 

BANCADA DO PRB 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA (TORÉ LIMA) 

                    SIMONE CAROLE C. KAHWAGE DOS SANTOS 

BANCADA DO PP 

PP               JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO 
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       ATO Nº 2180/2019, de 31 de dezembro 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 de cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador Moa Moraes, a partir de 

31/12/2018. 

      NÍVEL 01 

      Edgar Ferreira da Cruz Junior 

      Hilma Beckman de Castro 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de dezembro de 2018.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA  

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

       ATO Nº 2181/2018, de 31 de dezembro 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, Olavo Craveiro Pantoja, ocupante de cargo comissionado “Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Rildo Pantoja, a partir de 

31/12/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de dezembro de 2018.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON COSTA 

2º Secretário 

___________________________ 

 

       ATO Nº 2182/2019, de 31 de dezembro 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, Cristina Maria da Silva Lima, ocupante de cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora Simone Kahwage, a 

partir de 31/12/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de dezembro de 2018.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON COSTA 

2º Secretário 

___________________________ 

         

       ATO Nº 2183/2018, de 31 de dezembro 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 de cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador Antonio Oliveira de Lima (Toré 

Lima), a partir de 31/12/2018. 

       NÍVEL 01 

       Adeilton Costa Farias 

       Antonio Carlos Souza Gomes Junior 

       Carlos Eurico Ramos Guimarães 

       Elizabete Abrunhosa Beltrão 

       Geogenor Kajuara Alfaia 

       Jamile Marlene Lima Tavares da Costa 

       Josefa dos Santos Ferreira da Silva 

       Karla Gabrielle Silva Gomes 

       Maria de Nazaré Medeiros do Carmo 

       Rosiele de Souza Silva 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de dezembro de 2018.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

       ATO Nº 2184/2019, de 31 de dezembro 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 de cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador Zeca Pirão, a partir de 

31/12/2018. 

       NÍVEL 01 

       Claudete da Silva Guimarães 

       Maria de Nazaré da costa Ramos 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de dezembro de 2018.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA  

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

                  ATO Nº 1927/2018, de 30 de novembro de 2018.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

        R E S O L V E: 

REVOGAR a partir de 30.11.18, os Atos que atribuíram Gratificação por 

Regime de Dedicação Exclusiva no percentual de 100% (cem por cento) aos 

servidores deste Poder, conforme abaixo discriminados. 

NOME QUADRO 

Adelson José Maia Marinho Comissionado 

Agle Idalba Paes Pereira Comissionado 

Ana Paula Pinheiro Neves Comissionado 

Angie Bia Nunes Viana Comissionado 

Antonio Sergio Gomes dos Santos Comissionado 

Aparecido Freddie Pinheiro Comissionado 

Asley Roberto Abreu Portilho Comissionado 

Carla Zenaide Cruz Chaves Comissionado 

Carlito Vieira Lobo Comissionado 

Carlos Alberto Ribeiro Filho Comissionado 

Carmen Júlia Pereira Lourenço Comissionado 

Célio Henrique Martins Silva Comissionado 

Clicia Souza Silva Comissionado 

Daniela de Nazaré Silva Borges Comissionado 

David Alexandre Lobato Mesquita Comissionado 

Edson Luis Ferreira Lima Comissionado 

Eleonora Martins Souza Comissionado 

Elizabeth Cristina Teixeira de Miranda Comissionado 

Fábio da Silva Araújo Comissionado 

Galileu Deziderio Martins Pedrosa Comissionado 

Gleiceane Barbosa do Nascimento Comissionado 

Helderly Conceição G O B de Castro Permanente 

Ingrid Kerolay da Silva Pinheiro Comissionado 

Iracenilce Cardoso Pinheiro Comissionado 

Jaqueline de Aguiar Braga Comissionado 

Joaquim Ipiranga Rebelo Junior Comissionado 

Jonathan Barreto de Azevedo Comissionado 

José Augusto Ewerton de Sousa Comissionado 

José Augusto Paixão Moraes Efetivo 

José Carlos Taumaturgo de Noronha Comissionado 

José Tomaz Maroja Sobrinho Permanente 

Josiele Peniche Sodre Comissionado 

Leila do Socorro Matos Silva Permanente 

Lemoel Araujo Cardoso Comissionado 

Lilian de Nazaré O da Conceição Comissionado 

Luana Sarmento Modesto Comissionado 

Liciane Costa Furtado Comissionado 

Manoel Espírito Santo Menezes Permanente 

Marcos Cesar de Sousa Cantuária Permanente 

Maria Adelia Rodrigues Guimarães Comissionado 

Maria da Conceição Costa Rego Comissionado 

Mayk Mendes Durans da Silva Comissionado 

Monica Ferreira Medrado Comissionado 

Nelma de Nazaré Cruz Mendes Permanente 

Pablo Augusto Pereira Pires Comissionado 

Paulo Elias Cardoso Bohdana Comissionado 

Paulo Frederico Cardoso de Castro Permanente 

Paulo Ronaldo Pontes de Andrade Comissionado 

Paulo Sérgio Cordeiro Pereira Comissionado 

Reinaldo Jorge Sandes da Silva Permanente 

Roberta Santos Rodrigues Comissionado 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
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Rosilene Vasconcelos de Souza  Comissionado 

Rosimeires Teixeira Dinis Pereira Comissionado 

Rosivaldo de Lima Costa Comissionado 

Simone Santos de Amorim Permanente 

Somália Costa Belo Permanente 

Thalia Carolina Teixeira Paula Comissionado 

Viviane Pereira Lourenço Comissionado 

Walter Jorge Maia Campos Comissionado 

Welrison Deivid dos Santos Comissionado 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de novembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

          ATO Nº 1928/2018, de 30 de novembro de 2018.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

        R E S O L V E: 

REVOGAR a partir de 30.11.18, os Atos que atribuíram Gratificação por 

Regime de Tempo Integral no percentual de 50% (cinquenta por cento) aos servidores 

deste Poder, conforme abaixo discriminados. 

NOME QUADRO 

Alexandre Pantoja Pinheiro Comissionado 

Ana das Merces Trindade Valente Comissionado 

Ana Laura Nunes dos Santos  Permanente 

Andre Josefa Mendes de Oliveira Comissionado 

Caio Ayres de Souza Oliveira Comissionado 

Elton Ferreira Belo Permanente 

Erika Veruska Evanovicth de Souza Comissionado 

Evellyn Judith Chaves Pinheiro Comissionado 

Francinete Santos Soares Comissionado 

Gilmar de Amorin Duarte Comissionado 

Harryson Raniery Olaya de Lima Leite Comissionado 

Ione Bonifácio Martins Comissionado 

Isaias Damasceno dos Santos Comissionado 

Jeniffer Pinheiro Alves Comissionado 

Jonathas Pereira de Oliveira Comissionado 

José Maria de Castro Pedroso Permanente 

Luiz Cláudio da Costa Alves Comissionado 

Maria de Nazaré Costa Rodrigues Comissionado 

Milton Sérgio Nunes do Nascimento Permanente 

Oscar Gil Lisboa Junior Comissionado 

Raimundo Orlando de Souza Pena Permanente 

Rodolfo Benson Barbosa Favacho Comissionado 

Silvana de Nazaré Pereira Santos Comissionado 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de novembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

          ATO Nº 2040/2018, de 01 de dezembro de 2018.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

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

de 20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho a servidores que estejam 

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

CONSIDERANDO que Maurinacio Barbosa dos Santos, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Maurinacio Barbosa dos Santos, ocupante do cargo 

em comissão “Secretário Legislativo” Gratificação no percentual de 50% (cinquenta 

por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior – Ref. 

U, do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I, da Resolução 

nº 067/2011, de 07/12/2011, no mês de dezembro/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

    

          ATO Nº 2041/2018, de 01 de dezembro de 2018.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

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

de 20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho a servidores que estejam 

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

CONSIDERANDO que Natalya Costa Silva, está exercendo atividades que 

implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Natalya Costa Silva, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 50% (cinquenta por 

cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior – Ref. U, 

do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I, da Resolução nº 

067/2011, de 07/12/2011, no mês de dezembro/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

           

          ATO Nº 2042/2018, de 01 de dezembro de 2018.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

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

de 20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho a servidores que estejam 

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

CONSIDERANDO que Nilson da Silva Nunes, está exercendo atividades que 

implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Nilson da Silva Nunes, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 75% 

(setenta e cinco por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

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

I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, no mês de dezembro/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

          ATO Nº 2043/2018, de 01 de dezembro de 2018.     

          A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

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

de 20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho a servidores que estejam 

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

CONSIDERANDO que Pablo Augusto Pereira Pires, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Pablo Augusto Pereira Pires, ocupante do cargo em 

comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”, Gratificação no percentual 

de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo 

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

Anexo I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, no mês de dezembro/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de dezembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

        PORTARIA Nº 0241/2019, de 01 de março de 2019. 

        O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

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, de 20.12.90, 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias de licença 

para tratamento saúde à servidora Rosilene Lima Cardoso, ocupante do cardo em 

comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador Fabrício Gama, 

durante o período de 01/03/2019 a 18/02/2020, de acordo com o Laudo Pericial 

expedido pelo INSS. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

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

  

       PORTARIA Nº 0259/2019, de 14 de março de 2019. 

        O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

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, de 20.12.90, 15 (quinze) dias de licença para tratamento saúde 

ao servidor Adiel de Souza Junior, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A – 
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Permanente, durante o período de 06/03/2019 a 20/03/2019, de acordo com o 

Atestado Médico Expedido pelo Dr. Herick Pampolha Huet de Bacelar. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 11 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

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

 

        PORTARIA Nº 0274/2019, de 18 de março de 2019. 

        O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

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, de 20.12.90, 03 (três) dias de licença para tratamento saúde ao 

servidor Moises Aparecido Evangelista Silva, ocupante do cargo em comissão 

“Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador Fabrício Gama, durante o 

período de 18/03/2019 a 20/03/2019, de acordo com o Atestado Médico Expedido 

pelo Dr. Mylla O’ de Almeida. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 18 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

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

 

        PORTARIA Nº 0279/2019, de 20 de março de 2019. 

        O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

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, de 20.12.90, 03 (três) dias de licença para tratamento saúde ao 

servidor Moises Aparecido Evangelista Silva, ocupante do cargo em comissão 

“Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador Fabrício Gama, durante o 

período de 20/03/2019 a 21/03/2019, de acordo com o Atestado Médico Expedido 

pelo Dra. Clarissa Quaresma. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 20 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

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

 

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove 

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

Queiroz. Foi feita a verificação nominal dos parlamentares presentes em virtude de o 

painel eletrônico não estar funcionando. Iniciado o Horário do Expediente, 

pronunciaram-se os vereadores inscritos. Igor Andrade reportou-se à visita que este 

parlamento receberá, nesta manhã, dos alunos do Colégio Alfa, cerca de cinquenta 

crianças cursando do quarto ao sexto ano do Ensino Fundamental. Entre estas, 

continuou, está sua filha, Maria Eduarda, que já esteve neste plenário, gosta muito de 

política, sendo bastante atenta ao mundo que a cerca. Acrescentou que ela vai 

completar dez anos e está muito alegre por fazer esta visita junto com seus colegas e 

professores, que virão conhecer a CMB. Parabenizou depois o prefeito Zenaldo 

Coutinho por ter entregado à população o Hospital Dom Vicente Zico. Pontuou que 

este hospital facilitará a reforma do HPSM do Guamá ao servir de retaguarda, 

atendendo parte da demanda por serviços de saúde. Informou, em seguida, ter 

protocolado um projeto de lei estabelecendo a isenção do IPTU para casas edificadas 

em áreas submetidas a constantes alagamentos no município de Belém. Admitiu ser 

um projeto polêmico expressando, porém, que não poderia deixar de atender ao apelo 

de comerciantes e demais moradores que se sentem injustiçados por serem obrigados 

a pagar o IPTU e conviver rotineiramente com inundações. Avaliou não ser fácil 

enfrentar este problema porque mais de 60% do território de Belém está abaixo do 

nível do rio e, quando se combinam maré alta e chuva forte, grande parte da cidade 

fica debaixo d’água. Reconheceu, entretanto, haver locais na cidade que alagam 

muito facilmente, mesmo com chuvas de curta duração. Citou como exemplo a 

Avenida João Paulo II, que foi ampliada pelo ex-governador Simão Jatene, mas não 

recebeu a obra de macrodrenagem no trecho do bairro do Curió. Deste modo, bastam 

cinco minutos de chuva para que aquela via alague. Julgou ser inaceitável que 

moradores submetidos a esta situação ainda tenham que pagar o IPTU. Ressalvou não 

ser este um problema exclusivo da atual gestão municipal, pois se arrasta há muitos e 

muitos anos e cada prefeito anterior tentou fazer a sua parte. Assegurou que a 

aprovação deste projeto não afetará a arrecadação municipal. Anuiu que manter a 

cidade limpa também não é uma tarefa fácil, faltando às pessoas educação ambiental 

para descartar corretamente os resíduos e o descarte incorreto provocam alagamentos 

pelo entupimento dos canais. Por outro lado, reiterou, há ruas em que é necessário 

fazer o serviço de drenagem e pavimentação asfáltica, como ocorre nos bairros de 

Canudos, Marco, Guamá, Terra Firme, Curió, Pedreira e Pratinha. Tais ruas, 

continuou, são afetadas por canais que precisam ser mais efetivamente limpos e 

drenados. Deve ser feita, acrescentou, a macrodrenagem das ruas no entorno para 

permitir o escoamento da água. Relatou ter conversado, no dia anterior, com o 

secretário de saneamento, senhor Cláudio das Mercês, e dito a ele que há um mês 

pede que seja enviada uma equipe da Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN 

para fazer a limpeza do canal da Rua Jabatiteua. Explicou que bastariam seis ou sete 

funcionários para este trabalho porque mais dez moradores da localidade ajudariam 

na limpeza em regime de mutirão, acrescentando que providenciaria a feijoada para 

os participantes. O secretário esclarecera então não estar dando conta das demandas 

na cidade e por isso não atendera ainda à solicitação. Verificou, assim, que realmente 

não é fácil lidar com o saneamento em nosso município, com chuvas constantes e 

diárias. Afirmou, porém, que a população mais carente não pode pagar por isso, pois 

já paga uma carga tributária muito grande em tudo que consome. Atestou que tudo 

está custando mais caro: alimentos, remédios, energia elétrica e água. Informou que 

fará uma emenda ao projeto estabelecendo que a PMB volte a cobrar o IPTU dos 

moradores assim que resolver o problema dos alagamentos da localidade. Findo este 

pronunciamento, o vereador Fabrício Gama assumiu a presidência da Mesa. Subiu 

então à tribuna a vereadora Enfermeira Nazaré Lima e relatou o problema enfrentado 

pelos moradores do bairro da Cremação decorrente da transferência da Unidade de 

Saúde que lá funcionava para outro prédio. Comunicou que isto fora justificado à 

época devido ao pequeno tamanho da edificação original, inaugurada na década de 60 

do século anterior, que gerava limitações no atendimento. Pensava-se que a mudança 

seria provisória, mas desde então se passaram seis anos. Notificou que o prédio atual 

é alugado e situa-se em área nobre, distante da comunidade, dificultando o acesso 

desta. Por outro lado, o prédio original encontra-se abandonado e hoje serve de abrigo 

para meliantes, além de ser foco de proliferação de vetores de doenças como dengue 

e chikungunya, tornando-se um perigo para os moradores da localidade. Solicitou à 

Prefeitura de Belém que dê uma nova destinação ao antigo prédio e estabeleça uma 

estratégia de saúde da família para as pessoas do bairro que ficaram desassistidas com 

a mudança ocorrida. Comemorou depois a prisão dos executores da vereadora 

Marielle Franco, ressaltando, porém, que a luta continuará até que sejam 

identificados e punidos os mandantes do assassinato. Paulo Queiroz recordou ter sido 

secretário de habitação de Belém na época do ex-prefeito Duciomar Costa e pôde 

então experimentar as dificuldades de um gestor. Assentiu que Belém tem seriíssimos 

problemas, alguns de alta complexidade, mas há também situações em que a PMB, 

através dos órgãos competentes, pode agir para, se não resolver por completo, pelo 

menos minorar o sofrimento da população. Referiu que, no anterior, Belém esteve 

coberta de lixo e, neste ano, viu algumas matérias na imprensa sobre o acúmulo de 

lixo em vários bairros da cidade. Lembrou do trabalho zeloso do vereador Iran 

Moraes pelo bairro da Marambaia, cuidando das praças e mantendo limpas as ruas. 

Sendo morador deste bairro, viu reportagem no dia anterior mostrando o acúmulo de 

lixo na Rua da Marinha. Coincidentemente, teve depois que por lá passar e 

testemunhou, além da sujeira, grande número de buracos na pista e escuridão – não 

havia iluminação, apesar de ser paga a taxa correspondente. Fez então um apelo ao 

poder público municipal, em nome dos moradores da Marambaia e daqueles que 

utilizam a Rua da Marinha para acessar a Avenida Pedro Álvares Cabral, para que 

tome providências e reduza os problemas daquela via. Tratou depois do alagamento 

que ocorre, por menor que seja a chuva, na Avenida Primeiro de Dezembro, próximo 

à Avenida Dr. Freitas, provocando grande transtorno, pois o trânsito para e carros 

entram na contramão. Relatou que, no dia anterior, teve que fazer por telefone o 

programa de rádio que apresenta, por ter ficado preso na Travessa Lomas Valentinas 

durante a chuva que atingiu a cidade. Lembrou que o alagamento naquele local já 

ocorre há décadas e medidas já poderiam ter sido tomadas para, pelo menos, 

minimizá-lo. Opinou que muitos problemas seriam resolvidos se houvesse um pouco 

mais de esforço do poder público. Inteirou depois sobre a demanda dos moradores da 

Travessa São Sebastião, entre a Avenida Senador Lemos e a Passagem Auxiliadora, 

que pedem a ação da SESAN na localidade, tendo para isso feito um abaixo-assinado 

com mais de 500 assinaturas. Zeca Pirão externou que os vereadores devem conhecer 

o que ocorre em nossa cidade e que muitos problemas que afligem a população 

podem ser resolvidos. Para isto, avaliou, devem ser estabelecidas parcerias entre a 

Prefeitura e o governo estadual, pois a PMB sozinha não tem condição de fazê-lo. 

Expôs que os candidatos a prefeito deveriam fazer em cartório o registro de suas 

promessas de campanha, pois é muito fácil prometer, mentir à população, eleger-se e 

não fazer nada. Enquanto isso, prosseguiu, o povo continua à míngua, sofrendo o 

tempo todo, porque não há gestões que resolvam os problemas da cidade. Disse que o 

prefeito atual teve que cobrir um rombo de mais de cem milhões de reais deixado 

pelo prefeito anterior. Asseverou que o problema das enchentes em Belém é 

impossível de resolver por se tratar de uma condição natural e ainda vai piorar. 

Comentou que em São Paulo foram feitos piscinões para acabar com os alagamentos, 

mas chuvas intensas fizeram-nos transbordar e doze pessoas morreram. Destacou que 

as cidades crescem, os problemas avolumam-se e as prefeituras não conseguem 

acompanhar essa evolução. Além disso, aditou, muitos gestores lesaram os cofres 

públicos. Agora estão sendo condenados, presos, mas a ferida ficou. Hoje, constatou, 

o povo está pagando por todos os roubos cometidos pelos governos passados. 

Avaliou que o próximo prefeito não conseguirá resolver os problemas de Belém, 

poderá apenas amenizá-los. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário 

de Liderança. Pela liderança do bloco PDT – PSB, Igor Andrade informou sobre 

evento festivo do PSB ocorrido no dia anterior, neste plenário, por volta das 18 horas, 

com a presença do deputado federal Cássio Andrade, que empossou os novos 

dirigentes da Executiva Municipal do partido. Manifestou seu orgulho por fazer parte 

dos quadros do PSB, com cujos princípios e ideologia partidária tem forte 

identificação. Avaliou que o vereador Gleisson, ex-presidente municipal do partido, 

fez uma excelente gestão. O novo presidente municipal, notificou, é o senhor Zé 

Francisco. Enalteceu depois o trabalho realizado por Cássio Andrade em apenas um 

mês de mandato: apresentou um projeto pedindo a regulamentação da fiscalização 

das barragens e procurou o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL e fez inúmeras reclamações quanto ao serviço prestado pela Rede Celpa no 

Pará e particularmente em Belém. Contou ter proposto a Cássio Andrade um 

argumento que já externara da tribuna desta Casa: a concessionária repassa o custo do 

furto de energia para os consumidores, apesar de ser a responsável pela fiscalização. 

Cássio então lhe informou no dia anterior que, à época em que a Celpa foi vendida, 

64% da energia era furtada, sendo este percentual dividido igualmente entre as 

concessionárias e os consumidores. Atualmente - segundo o deputado federal Cássio 

Andrade, conforme informações prestadas a ele pelo presidente da ANEEL - 30% da 

energia elétrica é furtada, mas a Rede Celpa isentou-se de qualquer responsabilidade 

quanto a este custo, repassando-o integralmente aos seus clientes. Reforçou que 

Cássio Andrade está nesta luta em Brasília, convidando-o a participar de uma frente, 

integrando também deputados estaduais, para pessoalmente contestar junto à ANEEL 

alguns desmandos da Rede Celpa. Pela liderança da Oposição, Fernando Carneiro 

reportou-se à prisão, ocorrida nesta manhã, de dois ex-policiais pelo assassinato da 

vereadora carioca Marielle Franco – Ronnie Lessa (sargento reformado da PM) e 

Élcio Queiroz (expulso da Polícia Militar). Ironizou dizendo que Ronnie Lessa, por 
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uma incrível coincidência, mora no mesmo condomínio que Jair Bolsonaro, sendo 

muito pouco provável que não se conheçam. Considerou que a relação da família 

Bolsonaro com a milícia precisa ser esclarecida. Participou que o deputado estadual, 

à época, Flávio Bolsonaro (hoje senador da República) tinha relações com um 

cidadão chamado Adriano Nóbrega (um dos chefes da milícia no Rio de Janeiro, que 

hoje está foragido). Este foi condecorado na Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro – ALERJ por iniciativa de Flávio Bolsonaro. Além disso, no gabinete de 

Flávio na ALERJ trabalhavam a mãe e a esposa de Adriano Nóbrega. Esclareceu não 

ser leviano para fazer ilações sem provas, mas as coincidências são muitas e isso é 

muito sério. Afirmou que Marielle foi assassinada, junto com o motorista Ânderson 

Gomes, porque incomodava muita gente. Era mulher, negra e lésbica, integrante 

LGBT, e socialista, lutava contra a opressão do sistema capitalista, participando da 

política em um país (uma das maiores economias do mundo) em que seis homens 

brancos têm a mesma riqueza que os cem milhões de brasileiros mais pobres. O 

Brasil, completou, é um dos países mais desiguais do mundo: apesar de ser uma 

potência mundial, coleciona indicadores sociais que estão entre os piores do mundo. 

Declarou que contra isso Marielle se levantava e por isso sua morte impactou o 

mundo porque ela era muita ao mesmo tempo, simbolizando a luta de milhões de 

pessoas que incomodam, que se atrevem a participar da política. Convidou todos a 

participar, no dia seguinte, de uma sessão especial nesta Casa, às 15 horas - realizada 

a seu pedido, mas aqui aprovada por unanimidade - para lembrar um ano sem 

Marielle. Julgou que a prisão realizada neste dia é um passo importante, mas advertiu 

que o principal ainda foi alcançado: descobrir quem mandou matar Marielle e por que 

motivo. Continuando a falar, agora pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro 

expressou que todas as vidas importam e não se está fazendo uma disputa sobre qual 

pessoa assassinada é mais importante. Ressaltou, porém, que Marielle teve sua vida 

ceifada por sua atividade política, por representar diversos segmentos, por isso seu 

assassinato covarde precisa ser esclarecido. Salientou que Marielle faz muita falta e é 

preciso chegar não apenas aos executores, mas aos mandantes de sua morte e à 

motivação disso, doa a quem doer. Pontificou não ser aceitável que pessoas sejam 

mortas por aquilo que pensam. Lamentou que tivéssemos um presidente da República 

que é um escárnio mundial, tendo, em apenas sessenta dias de governo, falado mais 

de noventa e oito mentiras. Disse ser preciso discutir qual o incentivo que Jair 

Bolsonaro faz à violência quando faz “arminhas” e toma como uma das primeiras 

medidas de seu governo a liberação da posse de armas – qual a mensagem que isso 

passa para a sociedade. Questionou se aumentando o número de homicídios – 64 mil 

anuais no Brasil – combateremos a violência, pontuando que a polícia brasileira é 

uma das que mais mata no mundo e também é uma das que mais morre no mundo. 

Frisou que a vida de um policial que morre em serviço é tão importante quanto a vida 

de Marielle, revelando que esta, em sua tese de mestrado, estudou a vida de policiais 

assassinados. Acrescentou que Marielle, atuando na Comissão de Direitos Humanos 

da ALERJ com o então deputado estadual Marcelo Freixo, fazia assistência à família 

de policiais mortos, pois sabia que toda vida importa. Sublinhou que não se deseja a 

morte de ninguém, mas infelizmente vivemos em uma sociedade belicista e o 

estímulo à violência parte da esfera mais alta do governo federal, o que é lamentável. 

Repetiu que estão felizes com a prisão dos executores, mas não estão satisfeitos, pois 

querem saber quem são os mandantes e quais as motivações. Assegurou que estão 

vigilantes e no dia seguinte farão mais uma homenagem à Marielle, mulher guerreira 

e lutadora, vereadora do PSOL brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Pela 

liderança do bloco PMN – Solidariedade – Patriota – PR, Zeca Pirão disse que 

Fernando Carneiro tem razão quando cobra esclarecimentos quanto à morte de 

Marielle. Por outro lado, julgou, este se esquece de cobrar quem mandou matar Jair 

Bolsonaro. Acusou então a esquerda e os defensores dos direitos humanos de 

defender apenas vagabundos, ladrões e assassinos, não fazendo o mesmo quando um 

policial, uma pessoa honesta, uns trabalhadores são agredidos ou mortos. Perguntou 

então se a esquerda está por trás da palhaçada que vem acontecendo no Brasil. Disse 

que ser humano é ser humano, mas bandido é bandido e bandidos devem ficar 

debaixo da terra porque, em caso contrário, tirarão as vidas de inocentes. Ajuizou ser 

demagogia dizer que os criminosos não tiveram oportunidades, pois convive com 

pessoas que são humildes, não tiveram oportunidades, mas são honestas: são pessoas 

sinceras que não se corromperam, não são ladrões nem vagabundos. Externou ter um 

carinho muito grande pelo vereador Fernando Carneiro por este ser inteligente e saber 

se expressar. Opinou, entretanto, que devem ser defendidas as pessoas boas e não as 

pessoas más, pois estas nem deveriam estar aqui. Declarou que muitas pessoas 

inocentes morreram, muitos pais e mães de família, e muitas crianças foram 

estupradas e não se deve passar a mão na cabeça de bandidos - bandidos devem ser 

mandados para o inferno que é o lugar deles. Observou que a esquerda se dizia 

honesta há alguns anos atrás, mas corrompeu-se e afundou o país. Responsabilizou os 

ex-presidentes petistas Lula e Dilma Roussef pela situação difícil em que se encontra 

hoje o Brasil. Em aparte, manifestou-se o vereador Sargento Silvano. Pela liderança 

do bloco MDB – PHS, Pablo Farah lembrou de ser este um mês importante para a 

prevenção contra o câncer de colo do útero, uma doença que mata muitas mulheres na 

Região Norte. Destacou a importância de aumentar o número de equipamentos de 

mamografia em nossas unidades públicas de saúde, com o apoio do governo federal e 

do governo estadual, pois um simples exame pode salvar vidas, evitando o 

desenvolvimento da doença com o tratamento precoce. Disse estar fazendo um 

levantamento das informações junto à Secretaria de Saúde sobre os equipamentos de 

mamografia disponíveis em nossas unidades de saúde. Pontuou estar cumprindo o 

papel de informar, conscientizar e alertar para melhorar a rede de atendimento e o 

número de mamógrafos, não apenas na Região Metropolitana como também nos 

interiores do Pará. Defendeu depois que o governo adote uma política de proteção aos 

agentes de segurança do estado, comentando que nossas forças policiais estão 

desestruturadas, cansadas e envelhecidas. Entretanto, continuou, não se discute nesta 

Casa, nem na ALEPA e nem no Congresso Nacional sobre o cerne do problema: 

temos um modelo de segurança pública falido, ultrapassado, arcaico em que não há 

meritocracia, não se valoriza o servidor policial. Comunicou a realização de um 

seminário para debater a modernização da polícia, do qual seus pares serão 

convidados a participar. Este evento, prosseguiu, contará com a presença de grandes 

conhecedores do assunto segurança pública no Brasil e será realizado no próximo dia 

18 de abril, no hotel Princesa Louçã. Acusou os governantes brasileiros de não se 

dedicarem à melhoria da polícia no país, posicionando-se a favor da adoção da 

carreira única nas corporações (com ascensão através da meritocracia) e do ciclo 

completo (atuação plena das instituições policiais, isto é atuar na prevenção, na 

repressão e na investigação, adotado em todos os países do mundo, exceto Brasil, 

Cabo Verde e Guiné Bissau). Considerou uma vergonha que apenas 8% dos crimes 

sejam solucionados em nosso país. Pela liderança do bloco PSDB – PSL, Nehemias 

Valentim disse que todos têm direito à vida, lamentando a morte de inocentes. Fez 

notar, porém, que temos problemas de corrupção em todas as esferas de nossa 

sociedade e se formos matar todas as pessoas envolvidas, não sabe quantas irão 

sobrar, pois há policiais corruptos, políticos corruptos, médicos corruptos, assim 

como também advogados, engenheiros e muito mais gente que pratica a corrupção. 

Entretanto, contrastou, estes são os que mais defendem a morte de quem rouba um 

celular e com isso não pode concordar. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita 

então a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da 

Ordem do Dia. Fez-se então a leitura e votação do requerimento do vereador 

Celsinho Sabino solicitando um dia de licença parlamentar, em 27/02/2019, sendo 

este aprovado por unanimidade. Foi feita depois a leitura do requerimento do 

vereador Toré Lima solicitando a realização de uma sessão especial para debater o 

tema da Campanha da Fraternidade 2019 – Fraternidade e Políticas Públicas, com o 

lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça” - em data e hora a combinar. 

Fizeram o encaminhamento os vereadores Toré Lima e Fernando Carneiro. O 

presidente Fabrício Gama agradeceu então a visita das crianças, alunos do Colégio 

Alfa, a esta Casa e aos professores presentes, convidando o aluno Felipe Cauã a 

compor a Mesa como vereador honorário. Pediu depois que a aluna Maria Eduarda 

sentasse junto a seu pai, o vereador Igor Andrade, acompanhando seu trabalho como 

parlamentar. Em seguida, fizeram o encaminhamento os vereadores Sargento Silvano 

e Enfermeira Nazaré Lima. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Posteriormente, a professora do Colégio Alfa – com o consentimento 

da Plenária – subiu à tribuna para explicar o motivo da visita realizada a este 

parlamento e para agradecer pela recepção que tiveram por parte deste Poder. O 

presidente Fabrício Gama agradeceu também, em nome da CMB, pela visita 

destacando que esta é a Casa do povo. Passou-se depois à leitura do requerimento do 

vereador França solicitando a realização de uma sessão especial, no dia 29/03/2019, 

às nove horas, para discutir o Março Lilás, mês dedicado à prevenção e 

conscientização sobre o câncer de útero. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Foi feita, posteriormente, a leitura do requerimento do 

vereador Rildo Pessoa solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada 

no site do COMDAC, no dia 13/02/2019, referente ao resultado das últimas eleições 

para conselheiro tutelar em Belém. Fizeram o encaminhamento os vereadores Rildo 

Pessoa e Gleisson. O presidente Fabrício Gama suspendeu então a sessão e os alunos 

Felipe Cauã e Luís Felipe agradeceram por participarem desta. Retomado o trabalho 

legislativo, o vereador Sargento Silvano fez o encaminhamento, ficando o 

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

verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do 

Dia. Não havendo matéria para discussão e votação, o presidente encerrou a sessão às 

dez horas e quarenta e sete minutos. Estavam licenciados os vereadores Joaquim 

Campos e Marciel Manão. Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, 

Amaury da APPD, Blenda Quaresma e Mauro Freitas. Estiveram presentes os 

vereadores: Dr. Elenílson, Professor Elias e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante – 

Podemos; Bieco, Fabrício Gama e Zeca Pirão, pelo bloco PMN – Solidariedade – 

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

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

PSDB – PSL; John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB – PHS; Gleisson e Igor 

Andrade, pelo bloco PDT – PSB; Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; 

Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, 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 12 de março de 2019.           

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove 

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

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

presenças no painel eletrônico. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os 

vereadores inscritos. Fernando Carneiro reportou-se inicialmente à sessão especial – que 

será realizada neste plenário, a seu pedido, no próximo dia 21 de março - para debater o 

caso do lixão de Marituba. Considerou ser este um dos principais problemas que nossa 

cidade enfrentará nos próximos dias, pois a empresa Guamá Ambiental notificou as 

prefeituras de Belém, Marituba e Ananindeua de que aquele local, a partir de maio 

vindouro, não mais receberá o lixo produzido nestes municípios. Aditou que, até agora, 

nenhuma dos gestores apresentou qualquer solução para este impasse. Isto significa, 

continuou, que daqui a alguns dias nossa capital poderá entrar em colapso devido à 

ausência da coleta de lixo. Comentou que a PMB foi instada pelo Ministério Público a 

apresentar alternativas, mas ainda não deu qualquer resposta. Sendo este um problema 

grave, a sessão especial será realizada para debatê-lo. Referiu-se depois a outra sessão 

especial – também por ele solicitada, a ser realizada no próximo dia 22 de março, neste 

plenário – para discutir sobre as políticas públicas para o esporte em nosso município, 

atendendo à demanda de militantes e ativistas da área de educação física. Tratou em 

seguida dos alagamentos que atingem a cidade. Contestou pronunciamentos feitos no 

plenário desta Casa, no dia anterior, culpando a natureza pelas inundações e 

alagamentos e dizendo que nada poderia ser feito a respeito. Avaliou que o tema daria 

um grande debate, pois não apenas a natureza é responsável, mas isto também se deve a 

um planejamento urbano mal feito ou inexistente, à ocupação indevida do solo, à 

impermeabilização do solo e até ao aquecimento global, que tem impacto sobre o clima. 
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Ponderou, porém, que a Prefeitura também precisa esclarecer o que tem feito de obras 

de porte para resolver o problema dos alagamentos e o que tem feito na manutenção e 

limpeza de nossos córregos e canais. Julgou que a educação ambiental poderia colaborar 

para reduzir os alagamentos. Informou depois sobre a realização de um ato, na próxima 

sexta-feira, para denunciar, mais uma vez, os abusos da Rede Celpa, convidando os 

demais vereadores a participar deste protesto. Entretanto, explicou, irá como convidado 

a uma sessão especial na Câmara Municipal de Marituba, no mesmo horário, que 

debaterá o problema do lixão. Aludiu posteriormente aos desdobramentos da 

investigação do assassinato de Marielle Franco comentando sobre a apreensão de 

centenas de fuzis na casa de um amigo de Ronnie Lessa – guardados ali a pedido deste. 

Classificou ser esse um fato muito grave porque mostra o envolvimento de gente muito 

poderosa, com ligações políticas inquestionáveis. Sublinhou ser necessário manter a 

vigilância e atenção sobre o caso, cobrando a Justiça, para que a investigação não pare 

nos executores e se achem os mandantes, porque estes, ao que tudo indica, têm estreita 

relação com a elite política deste país, pois o assassinato de Marielle foi um crime 

político. Alertou que muitas estruturas estão se movimentando para tentar evitar que 

esta investigação vá adiante. Ressaltou que os assassinatos de Marielle e de Ânderson 

não foram resolvidos, considerando que houve, até agora, apenas o início tardio de um 

processo de resolução. Ressaltou não ser leviano e irresponsável para fazer ilações 

indevidas, mas afirmou haver muitos pontos em comum entre a família Bolsonaro e as 

milícias e isto precisa ser esclarecido. Pontificou que não podemos mais ser coniventes 

com a mistura entre a política e a atividade das milícias em nosso país. Pontuou depois 

que apenas 8% dos homicídios em nosso país são solucionados. Assim, expressou, 

quando lutam pela resolução dos assassinatos covardes de Ânderson e Marielle estão 

lutando contra a impunidade. Acrescentou que, nos últimos três anos, houve um milhão 

de casos de agressão contra a mulher e feminicídios no Brasil que não foram resolvidos 

pela polícia. Reiterou que lutam contra a impunidade, pois esta alimenta a 

criminalidade. Deste modo, asseverou, exigir a apuração do crime que vitimou Marielle, 

com a prisão de seus mandantes e dos seus executores, faz parte da luta contra a 

impunidade. Informou que dos 8% dos crimes que são apurados, 80% das apurações 

baseiam-se em provas testemunhais. Isto indica, inferiu, que nossa polícia não tem 

inteligência para coletar provas. Lembrou que, no Pará, Paulo Fonteles e João Batista, 

deputados estaduais, foram assassinados, não sendo inédito o que ocorreu com Marielle. 

Externou que com a luta para chegar aos mandantes, busca-se evitar que novas 

execuções ocorram. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Pablo Farah e 

Enfermeira Nazaré Lima. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa a 

vereadora Simone Kahwage. Subiu então à tribuna o vereador Igor Andrade e recordou 

a visita, no dia anterior, dos alunos do Colégio Alfa a este parlamento. Comentou então 

sobre as perguntas que lhe foram feitas pelas crianças, expressando interesse e 

curiosidade. Sendo sua filha aluna da escola, comparecera também à CMB com seus 

colegas e professores. Explicou que as crianças estão estudando sobre os três poderes da 

República e sua filha faz-lhe questionamentos sobre isso. Parabenizou todos que 

ajudaram a receber estas crianças na Câmara Municipal de Belém, informando que elas 

foram ao seu gabinete, à Taquigrafia, à Diretoria Legislativa, ao Departamento de 

Recursos Humanos, à sala de Imprensa e ao plenário onde foram atenciosamente 

recebidas pelo presidente da sessão, vereador Fabrício Gama, e pelos demais 

vereadores. As crianças também conheceram o gabinete da presidência e outras 

instalações desta Casa. Comunicou que a direção do Colégio Alfa mandara uma 

mensagem agradecendo o acolhimento, constituindo a visita um momento ímpar, festivo 

e alegre, permitindo-se até que uma das professoras subisse à tribuna e se manifestasse 

perante os vereadores. Relatou que sua esposa, fazendo parte de um grupo de mães de 

alunos da escola no WhatsApp, dissera-lhe que outras mães estavam felizes porque seus 

filhos chegaram em casa falando com entusiasmo da visita que fizeram à CMB. 

Expressou ter certeza de que este será um evento marcante na vida destas crianças. 

Lembrou que há quatro anos, quando ainda não pensava em ser vereador e sua filha 

tinha apenas cinco anos de idade, fora buscá-la na escola e, na volta para casa, atendeu a 

uma ligação no celular. Sua filha imediatamente advertiu-o de que não podia atender 

quando estivesse dirigindo. Imediatamente então desligou o telefone, agradeceu a sua 

filha e, no dia seguinte, ao deixá-la na escola, agradeceu também à professora desta pela 

educação que a menina recebia. Declarou acreditar que é desse modo que poderemos 

mudar realmente o país, através da educação das crianças, formando cidadãos para 

sairmos do mar de corrupção, impunidade e tristezas que vemos diariamente na 

televisão. Em aparte, manifestou-se o vereador Fernando Carneiro. Pablo Farah 

questionou a razão de tanta impunidade e tantos assassinatos no Brasil, cobrando a 

modernização das polícias em nosso país, ressaltando a falência do nosso modelo de 

segurança e o papel fundamental das casas legislativas para modificação deste quadro. 

Declarou ser preciso cobrar os deputados estaduais e federais para que atuem neste 

sentido, perguntando quantas Marielles terão que morrer para que a sociedade acorde e 

discuta o modelo de segurança. Lembrou então o assassinato de Juliane dos Santos 

Duarte – policial militar de São Paulo, mulher negra, lésbica e moradora da periferia, 

enquadrando-se em todos os requisitos valorizados pela esquerda, mas ninguém deu 

tanta repercussão a sua morte. Citou também os casos das execuções da Cabo Maria 

Fátima Cardoso dos Santos (policial militar morta dentro de casa, no bairro do 

Curuçambá, em Ananindeua) e do guarda municipal, membro da GMB, Marcley do 

Rosário de Souza (também assassinado, após ter sua casa invadida, no bairro do 

Curuçambá). Sobrelevou não defender direita ou esquerda, nem criticar os que atuam no 

campo dos direitos humanos, pois estes direitos são universais, referem-se a todos. 

Frisou que atua em favor do bem e da justiça, buscando fazer políticas públicas e não 

politicagem e por isso traz este tema a debate. Não se trata, continuou, de luta pelo 

poder por grupos políticos, mas de vidas ceifadas, envolvendo o rico, o pobre, o pardo, 

o negro, o índio. Lembrou do caso do médico Salvador Nahmias, renomado 

cardiologista, morto em Belém após sair de uma agência bancária, vítima de uma 

tentativa de assalto. Depreendeu que se estamos perdendo tantas vidas é porque nossa 

polícia não está investigando. Afirmou que nossa polícia está desmotivada, 

desvalorizada, mal paga, desonesta, sendo necessário valorizar os bons homens que a 

compõem. Expressou que veio da rua, atuando como policial civil, e sempre serviu à 

sociedade, não se servindo do cargo. Do mesmo modo veio a esta Casa, para servir ao 

povo e não para obter poder e dinheiro. Argumentou que os vereadores têm um poder 

limitado no que tange à segurança pública, mas podem instar os deputados estaduais, 

federais e senadores com os quais têm contato a agir frente ao problema. Reafirmou que 

a impunidade faz aumentar a criminalidade, sendo necessário identificar e punir autores 

e mandantes de assassinatos. Assim, alertou, estamos andando com homicidas ao nosso 

lado e não podemos discerni-los. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o 

Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PSDB – PSL, Paulo Queiroz manifestou 

concordância quanto ao exposto anteriormente por Pablo Farah. Destacou, entretanto, 

que a esquerda em nosso país, ainda que seja minoritária, sabe fazer barulho, organiza 

atos e manifestações. Noticiou que até o Papa Francisco telefonou para a família de 

Marielle Franco. A viúva desta também faz sua manifestação. Considerou absurdas, 

porém, as ilações que estão sendo feitas relacionando a família do presidente Bolsonaro 

ao assassinato da vereadora. Salientou não ser advogado do presidente da República, 

mas todas as falas da esquerda, observou, incluem a família Bolsonaro. Referiu que os 

bandidos estão em toda parte e a culpa pelos alarmantes índices de morte em nosso país 

não é do presidente ou do governador. Chamou depois a atenção de seus pares para o 

baixo número de vereadores no início das sessões ordinárias, havendo o risco de não 

termos sessão. Recordou que o ex-parlamentar Víctor Cunha sempre dizia, quando era 

presidente desta Casa, não ser babá de vereador. Exortou então seus pares a comparecer 

em plenário no horário adequado, às nove horas da manhã, para, pelo menos, participar 

das discussões. Citou então o inciso III do artigo 50 da Lei Orgânica do Município de 

Belém que estabelece a perda do mandato para o vereador que deixar de comparecer, 

em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, salvo em caso de licença 

ou missão autorizada. Disse haver vereador que, pelo que pôde perceber, nunca 

compareceu às sessões deste parlamento, considerando isto muito triste e vergonhoso 

para a população de Belém. Pela liderança do PSOL, Dr. Chiquinho reportou-se à 

identificação dos supostos assassinos de Marielle Franco. Realçou que também não é 

advogado de acusação, mas avaliou que não deixa de ser curioso haver várias 

coincidências no caso. Pontuou que ambos os acusados são policiais militares, um foi 

expulso da PM e o outro foi afastado por problemas de saúde. Este mora em um 

condomínio incompatível com o salário de policial militar graduado como sargento. A 

filha deste policial namorava o filho do presidente Jair Bolsonaro, morando todos no 

mesmo condomínio. Assinalou que, em uma cidade de 6,3 milhões de habitantes, 

coincidiu de o acusado pela morte de Marielle ser vizinho do presidente cuja família, 

por reiteradas vezes, defendeu as milícias, tendo Flávio Bolsonaro, quando deputado 

estadual, condecorado milicianos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Fez 

notar que tais informações foram levantadas pela polícia e pelo Ministério Público, não 

pelo PSOL, pelos comunistas ou por extraterrestres. Julgou ser no mínimo estranho que 

o presidente da República seja vizinho de um miliciano e que sua neta namore o filho 

deste, sendo tal miliciano acusado pela morte de uma vereadora que defendia posições 

contrárias às políticas conservadoras, que combatia o crime organizado, que denunciava 

as milícias no Rio de Janeiro e lutava pelos direitos das mulheres e dos homossexuais. 

Informou que em outra oportunidade tratará da situação grave que está acontecendo no 

HPSM do Guamá, mais uma obra que, ajuizou, não será entregue no prazo previsto pela 

Prefeitura de Belém. Pela liderança do bloco PC do B – PT, Amaury da APPD disse ter 

assistido à matéria veiculada pela TV Liberal, no dia anterior, tratando do HPSM do 

Guamá. Comentou ter sido repetida uma matéria precedente em que o prefeito afirmava 

que aquela unidade de saúde seria reinaugurada em abril deste ano. Repercutiu que o 

próprio Ministério Público declarara ser impossível fazer esta inauguração conforme o 

prometido em razão das obras terem iniciado somente no mês de novembro passado, 

prevendo que a obra talvez seja entregue em outubro vindouro. Destacou que a TV 

Liberal criou uma agenda para acompanhamento das obras públicas dentro dos 

telejornais, algo que os vereadores desta Casa, que têm a missão de fiscalizar a atuação 

do executivo municipal, não fazem - alguns por compromisso político, outros por não 

disporem das ferramentas para alcançar a dimensão e a divulgação que esta emissora 

tem. Parabenizou a TV Liberal por ter criado este espaço dentro dos telejornais, 

mostrando à população o abandono em que se encontra a cidade de Belém. Classificou a 

situação do município como caótica, dada a falta de saneamento e limpeza e a falta de 

políticas públicas. Aludiu depois ao carnaval de Mosqueiro qualificando-o como 

péssimo e triste, com o corredor do Murubira com o Farol parecendo um cemitério. 

Ressalvou que o desfile das escolas de samba no Aeroporto foi feito com muito esforço, 

devido ao pouco apoio recebido. Defendeu a adoção de outra postura perante as festas 

populares em Belém, pois a tendência é que estas ganhem maior relevância nos 

municípios do interior, como já acontece com o carnaval em Abaetetuba, Cametá e 

Vigia. Repudiou a falta de investimentos no carnaval de Mosqueiro, denunciando que, 

há muito tempo, a ilha vem sendo esquecida pelo poder público com falta de ônibus, 

falta de água, falta de energia elétrica, falta de tudo. Defendeu a criação de uma frente 

parlamentar em defesa da ilha de Mosqueiro. Pela liderança do bloco MDB – PHS, 

Pablo Farah informou a plenária sobre projeto de lei de sua autoria, em trâmite nesta 

Casa, que cria o Dia Municipal do Corredor de Rua, pedindo apoio dos demais 

parlamentares para sua aprovação. Relatou que, quando jovem, praticava artes marciais 

e futebol, mas ficou depois trinta anos sem praticar atividade física alguma. Passou 

então a praticar boxe - na academia de Ulisses Pereira, a quem agradeceu - e corrida de 

rua. Referiu que esta atividade exige apenas o uso de um tênis, não se pagando nada 

para praticá-la, e tem ganhado cada vez mais adeptos em nosso município. Acrescentou 

que a corrida de rua previne doenças como diabetes e hipertensão, diminuindo os custos 

em saúde e o número de leitos ocupados nos hospitais. Pode gerar também emprego e 

renda através do turismo, com a entrada de Belém no calendário nacional das corridas 

de rua, com maratona e meia maratona ocorrendo em nossa cidade. Revelou que viaja 

pelo Brasil participando de corridas de rua e hoje tem todas as suas taxas (colesterol, 

glicose, triglicerídeos, etc.) controladas, gozando de boa saúde. Atestou que estes 

benefícios podem ser levados à sociedade belenense. Mencionou sobre a futura 

realização de uma sessão especial, por sua iniciativa, para discutir sobre a redução do 

número de corridas de rua nesta capital e a não inserção do nosso município no circuito 

nacional de corridas de rua. Aditou que, por outro lado, devem ser discutidos pontos 

como a limpeza das vias após os eventos e a taxa de inscrição, defendendo que esta não 

seja muito alta, de modo a permitir a participação de um maior número de pessoas. 

Pediu novamente o apoio de seus pares para a aprovação do projeto - lembrando que 

este é o esporte que mais tem crescido em Belém e traz saúde a seus praticantes - pois 

isto impulsionaria ainda mais a prática das corridas de rua, tirando muitas pessoas do 

sedentarismo. Reiterou que, ao estimular esta atividade, economizaremos milhões nos 

gastos com saúde. Pela liderança do PSB – PDT, Igor Andrade criticou a atuação da 

Rede Celpa, afirmando que esta tem maltratado seus clientes no estado do Pará. Relatou 

ter conversado com pessoas que tem conseguido, através de muito malabarismo, pagar 

suas faturas de energia elétrica. Declarou que a concessionária leva em conta somente 
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seus direitos, mas não os direitos dos consumidores. Contou que o deputado federal 

Cássio Andrade, em audiência com o diretor-geral da ANEEL, fora informado por este 

de que, quando o Grupo Equatorial comprou a Rede Celpa pelo valor de um real, o furto 

de energia era de 64%, sendo que metade deste total era bancado pela empresa e metade 

era repassado aos clientes. Após muitas campanhas publicitárias e fiscalizações, este 

percentual foi reduzido para 32%, mas agora é repassado integralmente aos 

consumidores. Condenou esta atitude da empresa, uma vez que os clientes não são 

responsáveis pelo roubo de energia, cabendo à Rede Celpa evitá-lo. Considerou também 

que a concessionária deixou a cidade mais feia colocando “gaiolas” nos postes, que 

acabaram servindo como criadouros para o mosquito transmissor da dengue. 

Comunicou estar sendo formada uma frente parlamentar, envolvendo também 

deputados federais e estaduais para cobrar da ANEEL uma fiscalização maior sobre a 

atuação da Rede Celpa no Pará. Em aparte, manifestou-se o vereador Toré Lima. 

Encerrado o Horário de Liderança, foi feita então a verificação de presença. Havendo 

quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Retomou-se então a votação do 

requerimento do vereador Rildo Pessoa solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada no site do COMDAC, no dia 13/02/2019, referente ao resultado das 

últimas eleições para conselheiro tutelar em Belém. Posto em votação, este 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Fez-se depois a leitura e votação do 

requerimento do vereador Nehemias Valentim solicitando a realização de uma sessão 

especial para comemorar os 85 anos do Movimento Bandeirante no Pará, sendo este 

aprovado por unanimidade. Passou-se depois à leitura do requerimento do vereador 

Fernando Carneiro solicitando a realização de uma sessão especial com o tema “A luta 

antimanicomial e o atendimento nos CAPSI em Belém”, em data e hora a serem 

posteriormente definidas. Fizeram o encaminhamento os vereadores Moa Moraes (que 

solicitou votação nominal do requerimento), Fernando Carneiro (com aparte do 

vereador Moa Moraes), Dr. Chiquinho e Igor Andrade, Gleisson (com aparte do 

vereador Igor Andrade), Amaury da APPD e Sargento Silvano (com aparte do vereador 

Amaury da APPD). Após votação nominal, o requerimento foi rejeitado com seis votos 

favoráveis, onze votos contrários e uma abstenção. Justificou seu voto o vereador 

Fernando Carneiro. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita a verificação 

de presença. Não havendo quórum, a presidente Simone Kahwage encerrou a sessão às 

dez horas e quarenta e sete minutos. Estavam licenciados os vereadores Joaquim 

Campos, Blenda Quaresma e Marciel Manão. Justificaram suas ausências os vereadores 

Dr. Elenílson, Émerson Sampaio e Henrique Soares. Estiveram presentes os vereadores: 

Professor Elias e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante – Podemos; Bieco e Fabrício 

Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR; Professora Nilda Paula e 

Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC; Nehemias Valentim, Moa Moraes, Paulo 

Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB – PSL; Wellington Magalhães e  

Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do 

B – PT; John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB – PHS; Gleisson e Igor Andrade, 

pelo bloco PDT – PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, 

pelo PSOL; Simone Kahwage, França e Toré Lima, pelo PRB. Eu, segundo secretário, 

lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da 

Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto 

Meira Filho, dia 13 de março de 2019.   

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA. 

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

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

Fabrício Gama, que solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 

suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores 

inscritos. Assumiu então a presidência da Mesa o vereador John Wayne e Fabrício 

Gama subiu à tribuna. Este parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho por ter 

entregado o residencial Quinta dos Paricás, localizado na Estrada da Maracacuera, 

Distrito de Icoaraci. Explicou que o empreendimento tem 950 apartamentos, área de 

lazer para as crianças, centro social, centro comunitário, salão para eventos, linha de 

ônibus passando à porta e foi totalmente fiscalizado e coordenado pela Prefeitura de 

Belém. Aditou que o evento de entrega foi muito bonito, com a participação de várias 

autoridades e a participação de muitos vereadores desta Casa. Comentou depois sobre 

um vídeo que assistiu de autoria do deputado federal Vavá Martins (PRB – PA) e 

acusou-o de ser despreparado, não conhecer o trabalho parlamentar e a realidade de 

Belém e de fazer promessas que não pode cumprir visando eleger-se prefeito de nossa 

cidade. Disse que cobrará a promessa feita por Vavá de obter 13 milhões de reais 

para resolver o problema da Avenida Primeiro de Dezembro, dando a ele o prazo até 

o mês de novembro vindouro para fazê-lo. Findo este pronunciamento, o vereador 

Fernando Carneiro justificou sua ausência no restante da sessão informando estar se 

dirigindo à Câmara Municipal de Ananindeua onde participaria de uma sessão 

especial para a qual fora convidado. Reassumiu depois a presidência da Mesa o 

vereador Fabrício Gama. Assumiu então a palavra a vereadora Simone Kahwage e 

reportou-se à nota de repúdio que solicitou neste parlamento referente a um vídeo, 

divulgado nas redes sociais, em que uma mãe espanca seu filho. Externou que os 

vereadores devem ter atenção para com estas denúncias, que sempre recebem, pois, 

as crianças devem ser respeitadas. Tratou posteriormente da imagem pública dos 

políticos, ressaltando a necessidade de explicar à população os vários aspectos de 

cada situação para que o povo não tenha uma percepção distorcida da realidade e da 

atuação de seus representantes. Exemplificou que neste mês há chuvas constantes e 

os gestores enfrentam problemas de alagamento em muitas cidades do Brasil, como 

ocorre no Rio de Janeiro e aqui em Belém. É preciso então mostrar às pessoas o que 

está ocorrendo, o que há disponível de recursos e o que pode ser feito para minorar os 

problemas ou resolvê-los, sem iludir ninguém. Explicou que sempre é sincera porque 

se deve ser informar a real situação de modo a tornar a população consciente. 

Criticou o uso político das redes sociais para atacar vereadores que votam 

contrariamente a um projeto, como se por isso fossem contrários ao povo de Belém. 

Afirmou que doravante usará as redes sociais para divulgar a verdade se isso vier 

novamente a ocorrer. Informou que visita comunidades em cada final de semana e 

explica o que é possível fazer, desmentido aqueles que iludem a população. Explica, 

em cada caso, que mais pode ser feito se vierem recursos federais, recursos advindos 

de emendas parlamentares de deputados federais ou de deputados estaduais. 

Defendeu que os parlamentares federais e estaduais que obtiveram grande votação em 

Belém destinem suas emendas para Belém. Finalizou seu pronunciamento 

convidando todos a participar da sessão especial que presidirá, no próximo dia 27 de 

março, neste plenário, sobre a valorização da mulher no mercado de trabalho. 

Manifestou-se em seguida o vereador Igor Andrade e agradeceu a atenção que obteve 

do comandante geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dílson Júnior. Observou que 

este, atendendo à orientação do governador Hélder Barbalho, tem sido muito 

atencioso com as demandas recebidas em seu gabinete. Relatou ter conversado com 

Dílson Júnior e solicitado, em nome dos moradores do bairro de Canudos, que se 

mantivesse neste bairro um batalhão da Polícia Militar – uma vez que antes ali estava 

sediado o 2º Batalhão da PM, na Rua Francisco Monteiro, esquina com Cipriano 

Santos, local que já abrigara o Comando de Policiamento da Capital - CPC. 

Esclareceu que a presença de uma unidade da PM deste porte dava mais segurança 

aos moradores não apenas de Canudos, mas também das imediações, e que já 

conversara com o comandante anterior, obtendo que uma pequena unidade, a 

Companhia de Eventos, ficasse alojada naquele espaço após a transferência do 2º 

Batalhão, mas isto não fora suficiente para garantir o policiamento ostensivo da área. 

Participou que o coronel Dílson Júnior acedera então em transferir para o local o 

Batalhão Águia, batalhão de motos da Polícia Militar, com a transferência da 

Companhia de Eventos para o estádio do Mangueirão. Aditou que o Batalhão Águia é 

preparado e ativo, com muitas viaturas, e seu estabelecimento em Canudos mostra a 

responsabilidade do governador Hélder e a responsabilidade e sensatez do Comando 

da Polícia Militar ao dar uma resposta rápida aos moradores daquela localidade. 

Salientou que Canudos necessita de maior presença da polícia porque é um bairro 

populoso, que tem altos índices de violência, onde há escolas públicas e particulares, 

creches e estabelecimentos comerciais. Além disso, continuou, esta medida 

beneficiará também os bairros próximos de São Brás, Guamá, Terra Firme e Marco. 

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

do bloco PDT – PSB, Gleisson Oliveira parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho 

pela entrega do residencial Quinta dos Paricás, assim como todos aqueles que 

colaboraram para esta realização. Relatou ter estado presente e visto a felicidade 

estampada no rosto de cada cidadão que concretizou o sonho de ter sua moradia. 

Comunicou depois que o Pleno do Conselho Federal da OAB aprovara, no dia 

anterior, uma súmula que torna os casos de agressão e violência contra a mulher fator 

para impedimento de inscrição para a OAB. Parabenizou a decisão tomada pela 

OAB, explicando ter havido a iniciativa para tanto de um grupo de advogadas que 

solicitara um posicionamento da Ordem diante da violência exacerbada contra a 

mulher existente em nossa sociedade. Avaliou ser esta mais uma forma de coibir a 

agressão às mulheres, somando-se à legislação já existente e às iniciativas do Poder 

Público neste sentido. Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador Émerson 

Sampaio. Subiu então à tribuna, pela liderança do bloco PMN – Solidariedade – 

Patriota – PR, o vereador Fabrício Gama e reconheceu que a Igreja Universal tem 

bons representantes entre os parlamentares, citando como exemplos os vereadores 

França e Simone Kahwage. Considerou o caso do deputado federal Vavá Martins 

uma exceção, julgando que este tem pouca experiência e, por isso, comete erros. 

Desconhecia que não tem emendas neste primeiro ano de mandato e, assim, não terá 

como trazer recursos para Belém conforme prometera. Desafiou-o a trazer os 

prometidos recursos até o mês de novembro. Parabenizou o prefeito Zenaldo 

Coutinho por trazer novas licitações ao município de Belém, citando entre estas a 

reforma do Complexo de Abastecimento do Jurunas, a reforma do Mercado 

Municipal de Mosqueiro e do Mercado Municipal de Icoaraci (que já está em 

andamento). Informou que a Prefeitura fará novas licitações em Belém graças ao 

equilíbrio das contas públicas, permitindo que dois novos empréstimos sejam 

contraídos para a realização de obras e serviços essenciais à cidade. Lembrou que 

Belém tem grande parte de seu território abaixo do nível do rio, sendo muito 

suscetível a inundações e alagamentos, o que é natural, mas a gestão municipal tem 

realizado continuamente a limpeza dos canais. Sublinhou que Zenaldo Coutinho 

sempre reconhece o apoio desta Casa ao seu governo, seja em declarações públicas 

ou nas redes sociais. Em aparte, manifestou-se o vereador Rildo Pessoa. Findo seu 

pronunciamento, Fabrício Gama reassumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do 

bloco PDT – PSB, Igor Andrade concedeu aparte ao vereador Dinelly. Pela liderança 

do bloco PSDB – PSL, Paulo Queiroz parabenizou a igreja Assembleia de Deus pelos 

eventos realizados no último final de semana, reunindo grande quantidade de pessoas 

no Centro de Convenções Centenário. Informou depois que a Igreja do Evangelho 

Quadrangular, na sexta e no sábado anteriores, reuniu mais de sete mil líderes de todo 

o estado do Pará na realização do Congresso de Células. Afirmou que o segmento 

cristão evangélico no Pará tem sido uma referência no cuidado das pessoas, 

transformando vidas, recuperando seres humanos. A este respeito mencionou o 

trabalho desenvolvido em todas as penitenciárias do estado, dentro das cadeias, por 

um movimento chamado “100% Liberdade” ligado à Igreja do Evangelho 

Quadrangular, obtendo resultados impressionantes na transformação das pessoas. 

Lamentou o grande contingente de jovens envolvidos com o crime, comentando que, 

quando era criança, os criminosos eram barbados, bigodudos, homens experientes 

envolvidos em pequenos roubos. Hoje, infelizmente, os jovens e adolescentes 

encabeçam a fileira dos que estão na contramão das coisas boas. Pediu depois um 

minuto de silêncio, no momento oportuno, pelo falecimento do ex-prefeito de Belém, 

Coutinho Jorge, aos 79 anos de idade. Inteirou ter tido o privilégio de conhecê-lo 

quando este exercia a gestão municipal, afirmando ser ele merecedor de toda 

consideração. Chefiando o executivo municipal por apenas dois anos, buscou fazer o 

melhor pelos munícipes. Encerrado este pronunciamento, o presidente Fabrício Gama 

fez o registro de que todos os demais vereadores já haviam concordado em fazer esta 

homenagem a Coutinho Jorge. Pela liderança do bloco MDB – PHS, Pablo Farah fez 

uma retrospectiva da história de luta de Coutinho Jorge: este iniciou sua vida política 

como deputado federal, foi secretário estadual de Educação, foi o primeiro prefeito de 

Belém eleito após a redemocratização do país, foi senador da República e ministro. 
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Enalteceu depois este grande homem público, economista, que tanto ajudou a 

comunidade belenense e paraense, prestando serviços relevantes à sociedade local. 

Dentre estes, destacou a criação da Guarda Municipal de Belém – GMB, sendo seu 

idealizador, embora a primeira turma da GMB tenha entrado em serviço de fato na 

gestão de Augusto Rezende. Fez o registro de seu pesar por este falecimento e 

noticiou que, por isso, a Prefeitura de Belém decretara luto oficial de três dias. 

Afirmou serem pessoas assim que o inspiram como parlamentar, pessoas que 

realmente usaram o cargo público para trazer melhorias à sociedade. Acrescentou que 

Coutinho Jorge também foi o idealizador da Feira de Artesanato da Avenida 

Presidente Vargas. Assim, fez questão de apresentar um projeto hoje a esta Casa para 

que esta feira seja batizada com o nome de Coutinho Jorge e isto fique para a história. 

Disse ter certeza de que este parlamento aprovará este projeto para homenagear um 

grande homem público, probo, que se aposentou como membro do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará e teve zelo com o dinheiro público. Pediu que todos se 

inspirem em Coutinho Jorge e que possam apresentar projetos, trabalhando em prol 

de nossa sociedade. Pela liderança do bloco DC – Avante – Podemos, Dr. Elenílson 

relatou ter participado, no último domingo, da V Caminhada de Conscientização da 

Síndrome de Down. Agradeceu pelo carinho com que foi recebido por portadores da 

síndrome e por vários profissionais que trabalham nesta área. Recordou ter proposto a 

lei que criou a Semana de Conscientização dos Portadores de Transtorno do Espectro 

Autista. Disse esperar que a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria 

Municipal de Saúde estejam preparando este evento. Referiu que hoje há um grande 

número de crianças portadoras deste transtorno que não têm agentes facilitadores nas 

escolas. Ressaltou a necessidade de ampliar o número de profissionais que auxiliem 

no diagnóstico das crianças autistas, pois estas acabam sendo vítimas de bullying no 

ambiente escolar. Explicou que as crianças autistas se isolam, com prejuízos sociais e 

na linguagem, sofrendo humilhações, segregação e agressões. Externou acreditar que 

as secretarias municipais de Saúde e de Educação estejam preparando a Semana de 

Conscientização dos Portadores de Transtorno do Espectro Autista. Encerrado o 

Horário de Liderança, o presidente da sessão, Fabrício Gama, leu o comunicado do 

presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Mauro Freitas, convocando os 

demais parlamentares a reunirem-se – a partir do dia 20/03/2019, às doze horas, neste 

plenário – em sessão extraordinária, em regime de tantas quantas forem necessárias, 

para discutir e votar o projeto de lei, constante no Processo nº 1246/13, que “Dispõe 

sobre o Conselho Municipal de Saúde – CMS/BEL”; o projeto de lei, constante do 

Processo nº 1779/13, que “Dispõe sobre o pagamento do auxílio transporte em 

pecúnia aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de 

Belém – SEMOB”; o projeto de lei, constante no Processo nº 0100/14, que “Dispõe 

sobre a criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual – CDS” e o projeto de lei, 

constante do Processo nº 1064/14, que “Cria o Bairro Antônio Lemos e altera a Lei nº 

7806, de 30/07/1996”, sendo todos estes de autoria do Poder Executivo Municipal. 

Após esta leitura, o presidente Fabrício Gama solicitou aos parlamentares que 

fizessem o registro de suas presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte 

da Ordem do Dia. Foi então posta em votação e aprovada por unanimidade a ata 

referente à 10ª sessão ordinária do 1º Período da 3ª Sessão Legislativa desta 

legislatura. Em seguida, fez-se um minuto de silêncio em homenagem póstuma a 

Fernando Coutinho Jorge, ex-prefeito de Belém, falecido em 17/03/2019. 

Posteriormente, o vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem solicitando que a 

sessão fosse encerrada para que os parlamentares pudessem participar do velório de 

Coutinho Jorge, se assim o desejassem. Posta em votação, esta solicitação foi 

aprovada pela plenária. O presidente informou então que faria a leitura dos projetos 

constantes na pauta desta Primeira Parte e, ulteriormente, encerraria a sessão. 

Finalizado este ato, o vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem solicitando a 

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

plenária. Após esta deliberação, às dez horas e doze minutos, o presidente Fabrício 

Gama encerrou a sessão. Estavam licenciados os vereadores Joaquim Campos, 

Blenda Quaresma e Nehemias Valentim. Justificou sua ausência o vereador Mauro 

Freitas. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Professor Elias e Rildo 

Pessoa, pelo bloco DC – Avante – Podemos; Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, 

pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR; Professora Nilda Paula e Lulu das 

Comunidades, pelo bloco PSD - PTC; Moa Moraes, Paulo Queiroz e Neném 

Albuquerque, pelo bloco PSDB – PSL; Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Altair 

Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B, PT; John Wayne e Pablo Farah, 

pelo bloco MDB – PHS; Adriano Coelho, Gleisson e Igor Andrade, pelo bloco PDT – 

PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, 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 19 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 011/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Asley Roberto Abreu Portilho, 

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 

janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 012/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora Carla Zenaide Cruz Chaves, 

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 

janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 013/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Carlito Vieira Lobo, ocupante do 

cargo em comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”-, 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 

janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 014/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Carlos Alberto Ribeiro Filho, 

ocupante do cargo em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”-, no 

percentual correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento-

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

a partir de janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 015/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora Carmen Júlia Pereira Lourenço, 

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 

janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 463/2019, de 31 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

de 20/12/90, Carlos Vanderlei do Nascimento de Sousa, ocupante de cargo 

comissionado “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Nehemias 

Valentim, a partir de 31/01/2019: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 
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RESOLUÇÃO Nº 008, de 26 de fevereiro de 2019. 

Concede Licença ao Senhor Vereador Marciel Manão, e dá outras 

providências. 

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

seguinte Resolução: 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Marciel Manão, de acordo 

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

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

Interno da Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação plenária na 

Sessão Ordinária do dia 26.02.2019, na forma do art. 146, alínea “e” da Resolução nº 

15, de 16.12.92, 03 (três) dias de Licença, no período de 11 a 13/03 do corrente ano, 

conforme Processo nº 292/19.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 26 de fevereiro de 2018. 

                                              Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 009, de 12 de março de 2019. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador Celso Sabino, e dá outras 

providências. 

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

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Celso Sabino, de acordo com 

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

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

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

plenária na Sessão Ordinária do dia 12.03.2019, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92, 01 (um) dias de Licença Parlamentar, no período de 27 

/02 do corrente ano, conforme Processo nº 320/19.  

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

seus efeitos para 27/02/2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 12 de março de 2018. 

                                              Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 010, de 12 de março de 2019. 

Concede Licença Saúde ao Senhor Vereador Joaquim Campos, e dá outras 

providências. 

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

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Joaquim Campos, de acordo 

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

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

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

plenária na Sessão Ordinária do dia 12.03.2019, na forma do art. 146, alínea “a § 1º  

da Resolução nº 15, de 16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 044, de 04.05.2004, 24 

(vinte e quatro) dias de Licença Saúde, no período de 11/03 a 03/04/19 do corrente 

ano, conforme Processo nº 350/19.  

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

seus efeitos para 11/03/2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 12 de março de 2018. 

                                              Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 011, de 19 de março de 2019. 

Concede Licença Saúde à Senhora Vereadora Blenda Quaresma, e dá 

outras providências. 

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

seguinte Resolução: 
Art. 1º. Ficam concedidos à Senhora Vereadora Blenda Quaresma, de 

acordo com o disposto no art. 51, inciso I, alínea “a” 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 18.03.2019, na forma do art. 146, 

alínea “a § 1º  da Resolução nº 15, de 16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 044, de 

04.05.2004, 30 (trinta) dias de Licença Saúde, no período de 13/03 a 11/04/19 do 

corrente ano, conforme Processo nº 401/19.  

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

seus efeitos para 13/03/2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 19 de março de 2018. 

                                              Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 012, de 25 de março de 2019. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador Paulo Queiroz, e dá 

outras providências. 

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

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Paulo Queiroz, de acordo 

com o disposto no art. 51, inciso 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 25.03.2019, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92, 03 (três) dias de Licença Parlamentar, no período de 

02 a 04/04 do corrente ano, conforme Processo nº 461/19.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 25 de março de 2018. 

                                              Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 013, de 01 de abril de 2019. 

Concede Licença ao Senhor Vereador Neném Albuquerque, e dá outras 

providências. 

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

seguinte Resolução: 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Neném Albuquerque, 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 01.04.2019, na forma do art. 146, 

alínea “e” da Resolução nº 15, de 16.12.92, 01 (um) dias de Licença Parlamentar, no 

período de 26 /03 do corrente ano, conforme Processo nº 474/19.  

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

seus efeitos para 26/03/2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de abril de 2018. 

                                              Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 014, de 01 de abril de 2019. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador Adriano Coelho, e dá 

outras providências. 

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

seguinte Resolução: 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Adriano Coelho, 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 01.04.2019, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92, 02 (dois) dias de Licença Parlamentar, no período de 

26 e 27/03 do corrente ano, conforme Processo nº 489/19.  

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

seus efeitos para 26/03/2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de abril de 2018. 

                                              Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 015, de 01 de abril de 2019. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador Mauro Freitas, e dá 

outras providências. 

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

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Mauro Freitas, 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 01.04.2019, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92, 04 (quadro) dias de Licença Parlamentar, no período 

de 02 a 05/04 do corrente ano, conforme Processo nº 515/19.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de abril de 2018. 

                                              Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 016, de 02 de abril de 2019. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador Zeca Pirão, e dá outras 

providências. 

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

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Zeca Pirão, de acordo com o 

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

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

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

plenária na Sessão Ordinária do dia 02.04.2019, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92, 01 (um) dias de Licença Parlamentar, no período de   

24/04 do corrente ano, conforme Processo nº 520/19.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 02 de abril de 2018. 
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                                              Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 017, de 10 de abril de 2019. 

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 10.04.2019, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92, 03 (três) dias de Licença Parlamentar, no período de 

08 a 10/04 do corrente ano, conforme Processo nº 597/19.  

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

seus efeitos a 08.04.19. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 10 de abril de 2018. 

                                              Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                         ___________________________ 

 

ATO Nº 0468/2019, de 31 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

de 20/12/90, Berlingheire Filho Alves Cei, ocupante de cargo comissionado 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Wellington Magalhães, 

a partir de 31/01/2019: 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 465/2019, de 31 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

de 20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupante de cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador Silvano Oliveira da Silva 

(Sargento Silvano), a partir de 31/01/2019. 

COORDENADOR DE GABINETE – CMB-DAS-200-3 

Rinaldo de Aguiar Moraes 

 

SECRETÁRIO LEGISLATIVO 

NÍVEL 01 

Alef  David Ferreira de Freitas 

Christian Maciel Reis 

Cleonice Soares da Silva 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 466/2019, de 31 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

de 20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupante de cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, do Gabinete da Vereadora Simone Kahwage, a partir de 

31/01/2019: 

NÍVEL 01 

Ritiane do Socorro de Souza Monteiro 

Thiago Fernando Tavares Rodrigues 

NÍVEL 02 

Leticia Natalina Moraes dos Santos 

NÍVEL 03 

Willian Santos Teixeira 

NÍVEL 04 

Erika Veruska Evanovicth de Souza 

NÍVEL 05 

Silvana de Nazaré Pereira Santos 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de janeiro de 2019.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA. 

No vigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 

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

Freitas. Presentes ainda os ex-presidentes deste Poder Legislativo: Nélson Chaves, 

Victor Cunha, Oséas Silva, Paulo Queiroz, Zeca Pirão e Carlos Augusto. O 

presidente solicitou aos demais vereadores o registro de suas presenças no painel 

eletrônico e, em seguida, declarou aberta a sessão. Conforme livro de inscrição, 

Igor Andrade desejou a todos os presentes um ótimo dia e falou a respeito dos 

serviços prestados pela concessionária de energia CELPA (Centrais Elétricas do 

Pará). Segundo informações fornecidas pelos consumidores, além de prestar um 

péssimo serviço a empresa vem cobrando valores exorbitantes. Defendeu como 

opção aos serviços da Celpa, a utilização de formas alternativas de geração de 

energia elétrica, como por exemplo o uso de placas solares. Em aparte, o vereador 

Pablo Farah, informou sobre a realização de uma sessão especial que foi aprovada 

nesta Casa e que tratará exatamente da questão levantada pelo vereador Igor 

Andrade. Em seguida, Paulo Queiroz agradeceu ao ex-vereador Victor Cunha que, 

através de um projeto de lei de sua autoria, tornou-o cidadão de Belém, sendo 

baiano. Informou que, neste mês de março, apresentará uma série de projetos de lei 

visando garantir novos direitos, promover o protagonismo e proteger a segurança 

das mulheres em todos os seus múltiplos papéis. Mencionou a comunidade 

evangélica de que participa como uma das que mais valorizam as mulheres, desde 

sua fundação, tendo mulheres em total igualdades de condições com os homens. 

Destacou e parabenizou a atuação do governador do estado, Hélder Barbalho, nos 

primeiros meses de sua gestão. Fernando Carneiro saudou os ex-presidentes da 

Câmara Municipal de Belém presentes à sessão. Depois, cobrou um 

posicionamento desta Casa sobre o problema da coleta de lixo no município. 

Informou que após as gestões municipais de Belém, Ananindeua e Marituba serem 

questionadas sobre possíveis soluções para o problema, somente esta última 

respondeu à questão. A resposta dada pela administração pública de Marituba foi 

externar a intenção de manter o despejo do lixo que produz no aterro sanitário de 

Marituba, já que representa menos de 5% do total do lixo recebido pelo aterro. 

Disse que espera a presença dos demais parlamentares na sessão especial aprovada 

nesta Casa que debaterá a questão do tratamento dos resíduos sólidos em Belém, 

marcada para o dia 21 de março de 2019. Lulu das Comunidades falou a respeito 

da comissão que será instalada na Câmara Municipal de Belém para analisar os 

serviços prestados pela concessionária de energia Celpa. Defendeu a saída da Rede 

Celpa do Pará e a entrada de outras empresas na disputa pelo fornecimento de 

energia elétrica para nosso estado. Encerrado o Horário de Expediente, teve início 

o Horário de Liderança. Pelo bloco PDT - PSB, Igor Andrade declinou da palavra. 

Pelo bloco PSDB - PSL, Paulo Queiroz declinou de fazer uso da palavra. Pela 

liderança do bloco PSD - PTC, Lulu das Comunidades defendeu o trabalho das 

empresas ditas “limpas fossas" que prestam serviços para a população, mas que 

vêm sendo impedidos de despejar os detritos no lixão do Aurá e na COSANPA - 

Companhia de Saneamento do Pará. Lembrou que os trabalhadores das “limpas 

fossas" contribuem para o Estado e Município através de pagamento de impostos. 

Propôs aos líderes do governo nesta Casa que intercedam junto ao prefeito e ao 

governador para que estes possam receber uma comissão composta por 

representantes dos trabalhadores e empresários do ramo de "limpa fossas". Pela 

liderança do Governo, Gleisson Oliveira saudou os ex-presidentes presentes na 

sessão. Falou sobre as marés altas previstas para estes dias de março. Defendeu a 

administração da Prefeitura Municipal diante das muitas críticas a respeito dos 

constantes alagamentos. Em aparte, o vereador Zeca Pirão endossou o ponto de 

vista apresentado pelo vereador Gleisson Oliveira, declarando que os constantes 

alagamentos não são decorrentes de uma má administração e sim de chuvas e 

marés historicamente recorrentes em Belém. Pela bancada do PRB, Toré Lima 

cumprimentou os ex-vereadores presentes. Discorreu sobre um vídeo onde o 

deputado federal Vavá Martins do Partido Republicano Brasileiro aparece 

mostrando os transtornos ocasionados pelo alagamento na Avenida João Paulo II, 

no bairro do Curió Utinga. Segundo informou este parlamentar, o deputado Vavá 

Martins comprometera-se em ajudar a Prefeitura Municipal de Belém, através de 

emendas parlamentares no valor de 2 milhões de reais, para sanar problemas de 

alagamentos como o mostrado no vídeo. Assumiu depois a presidência da Mesa o 

vereador Fabrício Gama. Em seguida, Mauro Freitas, pela liderança do bloco DC - 

AVANTE, falou da Lei Municipal nº 9.027, de 09 de agosto de 2013, que instituiu 

no calendário de eventos do município de Belém, o Dia Municipal do Poder 

Legislativo. Baseado nesta data, como presidente da Câmara Municipal de Belém, 

decidiu inaugurar o painel com as fotos de todos os trinta e nove parlamentares que 

foram presidentes deste Poder Legislativo bem como da Mesa diretora do biênio 

2019/2020. Com satisfação, registrou a presença dos ex-presidentes da Câmara 

Municipal de Belém Nélson Chaves, Victor Cunha, Oséas Silva, Paulo Queiroz, 

Zeca Pirão e Carlos Augusto. Registrou ainda a presença do senhor Victor Cunha 

Neto representando o ex-vereador Joaquim Passarinho. Como liderança do bloco 

MDB-PHS, Pablo Farah saudou os ex-vereadores presentes. Lembrou da trajetória 

do político Antônio Lemos e suas contribuições para a urbanização do município 

de Belém, dentre outras. Neste ínterim, reassumiu a presidência da Mesa o 

vereador Mauro Freitas que comunicou a visita da taça do Campeonato Paraense 

de Futebol. A taça foi exposta para apreciação pública. Na sequência, o presidente 

concedeu a palavra ao ex-vereador Nélson Chaves. Logo depois, a Mesa registrou 

a presença do ex-vereador Doutor Castro e informou sobre o falecimento do ex-

vereador Carlos Alberto Oliveira de Couto, vice-presidente deste Poder no período 

de 1975 a 1983. A Mesa solicitou um minuto de silencio em homenagem póstuma 

ao falecido, o que foi prontamente realizado. Logo após esta homenagem, foi 

aprovada pelas lideranças a Questão de Ordem proposta pelo vereador Fabrício 
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Gama solicitando que as atividades deste dia (em decorrência da inauguração do 

novo painel com as fotos dos ex-presidentes) passassem para o dia 25 de março de 

2019. Em seguida, o presidente agradeceu aos servidores da Câmara Municipal de 

Belém em nome da Diretora do Departamento Legislativo, Ellen Farache, que com 

competência auxiliou todos os ex-vereadores presentes na época em que foram 

presidentes desta Casa. Após o agradecimento, a Mesa concedeu a palavra aos ex-

presidentes Zeca Pirão, Carlos Augusto, Victor Cunha e Doutor Castro. Findas 

estas manifestações, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às dez horas e 

quarenta e dois minutos, conforme acordo de lideranças. Justificaram suas 

ausências os vereadores: Altair Brandão e Rildo Pessoa. Estavam licenciados os 

vereadores Blenda Quaresma, Joaquim Campos e Nehemias Valentim.  Estiveram 

presentes os vereadores: Mauro Freitas, Prof. Elias, pelo bloco DC-AVANTE-

PODEMOS; Bieco, Marciel Manão, Zeca Pirão, pelo bloco PMN-

SOLIDARIEDADE-PATRIOTA-PR; Lulu da Comunidades, Professora Nilda 

Paula, Sargento Silvano, pelo bloco PSD-PTC; Moa Moraes, Paulo Queiroz e 

Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; Dinelly e Wellington Magalhães, 

pelo bloco PSC-PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; e Pablo Farah, 

pelo bloco MDB-PHS; Adriano Coelho, Gleisson, Igor Andrade, pelo bloco PDT-

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

do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB. 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 20 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA. 

No vigésimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove 

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

Queiroz. Em virtude de problemas técnicos no painel eletrônico, a Mesa, através do 

presidente, registrou nominalmente a presença dos vereadores. Estavam presentes ao 

início da sessão, além do presidente Paulo Queiroz, os vereadores Joaquim Campos, 

Igor Andrade, Pablo Farah, Professora Nilda Paula e Zeca Pirão. Em seguida, o 

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

Campos usou da palavra e mencionou estar retornando de um recesso em que esteve 

se recuperando de um problema de pressão decorrente de estresse em consequência 

de seu trabalho. Defendeu como justa a isenção do pagamento de IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano) por pessoas que vivem em regiões com constantes 

alagamentos e entupimento de esgoto. Informou sobre um projeto de lei que 

apresentará à Câmara Municipal de Belém a respeito das atividades dos cartórios. 

Defendeu a importância do orçamento impositivo, quando usado de forma justa em 

favor da população. Em seguida, Pablo Farah concordou com o pronunciamento do 

vereador Joaquim Campos e defendeu a importância da reforma da Previdência, mas 

ponderou não ser justo que policiais civis, militares e servidores públicos em geral 

sejam prejudicados com a perda de direitos já garantidos em lei. Informou que irá até 

Brasília para cobrar dos deputados federais um posicionamento em favor destes 

servidores. Após esse discurso, usou da palavra o vereador Mauro Freitas. Queixou-

se dos constantes problemas de trânsito em Belém que motivaram sua chegada em 

atraso na presente sessão. Informou sobre requerimento que apresentará a esta Casa 

com o objetivo de homenagear os trabalhadores do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará que estiveram trabalhando no resgate das vítimas do desastre decorrente do 

rompimento da barragem no município de Brumadinho, no estado de Minas Gerais. 

Convidou os vereadores interessados a subscreverem o requerimento de sua autoria. 

Preocupado com as reais situações de segurança das barragens existentes no estado 

do Pará, cobrou informações das empresas responsáveis. Lembrou aos parlamentares 

que logo mais serão discutidos em sessão extraordinária projetos de extrema 

importância para o município de Belém. Através de Questão de Ordem, o vereador 

Fernando Carneiro comunicou que se ausentaria juntamente com a vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima para irem à Assembleia Legislativa do Pará onde será 

realizada uma sessão especial para debater o problema do despejo de resíduos sólidos 

em Belém. Após esta manifestação, assumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro 

Freitas. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela 

liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos voltou a tratar do orçamento 

impositivo que estaria sendo negociado em Brasília. Reafirmou a defesa do 

orçamento impositivo, mas alertou para que aja uma maior fiscalização com relação 

às empresas que executarão as obras a serem pagas com as verbas decorrentes de 

emendas parlamentares. Pela liderança do bloco PDT -PSB, Igor Andrade agradeceu 

o empenho do governado Hélder Barbalho no combate à criminalidade. Lembrou 

que, após solicitação do governador, a partir de hoje estarão nas ruas de Belém 

duzentos soldados da Força Nacional de Segurança auxiliando no combate ao crime. 

Em seguida, o vereador Pablo Farah comunicou que se ausentaria da sessão a partir 

daquele momento para comparecer a uma reunião com o governador do Pará. Na 

sequência, pela liderança do bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Zeca Pirão 

queixou-se do pouco caso que se dá aos vereadores. Defendeu um maior acesso dos 

eleitores às informações do que ocorre na Câmara Municipal de Belém. Como forma 

de levar as discussões desta Casa até a população, propôs a criação de uma rádio e da 

TV da Câmara Municipal de Belém. Pela liderança do bloco PSD - PTC, Sargento 

Silvano pediu aos parlamentares uma reflexão a respeito do projeto a ser debatido 

nesta Casa que diz respeito à criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual, de 

autoria da Prefeitura Municipal de Belém. Disse não ser contra a diversidade sexual 

pois trata-se de uma luta legítima. Afirmou, porém, que se o projeto fosse somente 

para criar tal coordenadoria, com todo prazer votaria a favor, mas entende que o valor 

investido nesta será em torno de 400 mil reais por ano e poderia ser usado em outras 

áreas prioritárias como, por exemplo, sanar o problema dos alagamentos. Declarou 

então seu voto contra a criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual. 

Parabenizou o jornal O Liberal por ocasião do lançamento de seu Anuário. Pela 

liderança do PSDB - PSL, Nehemias Valentim declinou de fazer uso da palavra. Pela 

liderança do PSOL, Dr. Chiquinho declinou da palavra. Assumiu depois a presidência 

da sessão o vereador Dinelly. Pela liderança do bloco DC - Avante - Podemos, Mauro 

Freitas declarou seu apoio ao projeto de lei que cria a Coordenadoria da Diversidade 

Sexual por perceber a importância social deste para o município de Belém. Disse 

entender o posicionamento ideológico definido de alguns vereadores, mas lembrou 

seus pares de que os vereadores legislam para todos os cidadãos de Belém, 

independentemente do posicionamento ideológico. Após seu pronunciamento, Mauro 

Freitas reassumiu a presidência da Mesa. Encerrado o Horário de Liderança, o 

presidente solicitou aos demais parlamentares que registrassem suas presenças no 

painel eletrônico para a verificação de quórum. Havendo quórum, teve início a 

Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura do requerimento de autoria do 

vereador Mauro Freitas solicitando a realização de sessão especial, em data a ser 

definida, para homenagear os trabalhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Pará 

que estiveram trabalhando no resgate às vítimas do desastre decorrente do 

rompimento da barragem no município de Brumadinho, no estado de Minas Gerais. 

Após esta leitura, assumiu a presidência da sessão vereador Sargento Silvano e 

encaminhou a votação o autor do requerimento. Assumiu posteriormente a 

presidência da Mesa o vereador Émerson Sampaio, que concedeu a palavra ao 

vereador Sargento Silvano. A seguir, o requerimento foi posto em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Mauro Freitas, 

Sargento Silvano e Joaquim Campos. Como próxima prioridade, foi lido o 

requerimento de autoria do vereador Paulo Queiroz solicitando licença parlamentar 

nos dias 02,03 e 04 de abril de 2019. Usou da palavra o autor do requerimento, 

vereador Paulo Queiroz. Na votação, este foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, foi lido o requerimento de autoria do vereador Sargento Silvano 

solicitando sessão especial, em dia e hora a serem definidos, para debater sobre o 

aumento do número de incêndios nos últimos meses na cidade de Belém. 

Encaminhou a votação o autor do requerimento. Na votação, este foi aprovado por 

unanimidade. Logo em seguida, foi lido o requerimento de autoria do vereador Igor 

Andrade solicitando a realização de sessão especial para debater a importância do 

trabalho voluntário da Pastoral da Criança. Encaminharam a votação os vereadores 

Igor Andrade e Paulo Queiroz. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Depois, foi lido, votado e aprovado por unanimidade o requerimento, 

de proposição do vereador Paulo Queiroz, solicitando a inserção nos Anais da Casa 

de matéria do jornal O Liberal, edição do dia 17/02/2019, intitulada "Habeas Data". 

Por não haver outros requerimentos a serem apreciados, o presidente encerrou a 

Primeira Parte da Ordem do Dia e solicitou aos parlamentares o registro de suas 

presenças em painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da 

Ordem do Dia com a retomada da presidência da Mesa pelo vereador Mauro Freitas e 

a leitura das matérias em pauta nesta parte da Ordem do Dia. Na sequência, entrou 

em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que "Institui a 

Semana Municipal de Valorização do Professor/Educador Municipal", constante do 

Processo nº 271/2018, de proposição do vereador Dr. Elenílson. Através de Questão 

de Ordem aprovada pela plenária, o vereador Dr. Elenilson solicitou que o projeto 

fosse votado em bloco e de forma simbólica. Após a leitura do projeto com emenda, 

este foi votado e aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. 

Justificou seu voto o autor, Dr. Elenilson. Em seguida, a Mesa comunicou a 

aprovação do projeto. Posteriormente, entrou em discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, o projeto que "Denomina Elevado Coronel Fontoura o 

elevado do Entroncamento, localizado na Avenida Almirante Barroso com a BR-316, 

e dá outras providências". Através de Questão de Ordem aprovada pela plenária, o 

vereador Sargento Silvano solicitou que o projeto em discussão fosse votado em 

bloco e de forma simbólica. Em seguida, após a leitura do projeto, este foi votado e 

aprovado por unanimidade de forma simbólica e em bloco. Justificou seu voto o 

vereador Sargento Silvano. Na sequência, o presidente comunicou sua aprovação. 

Sem demora, passou-se à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do 

projeto que "Institui a data de primeiro de março como o Dia Municipal de Combate 

ao Estupro". Através de Questão de Ordem aprovada pela plenária, o vereador 

Émerson Sampaio solicitou que o projeto em discussão fosse votado em bloco e de 

forma simbólica. Na discussão, usou da palavra o vereador Émerson Sampaio. Logo 

em seguida, após a leitura do projeto, este foi votado e aprovado por unanimidade, 

em bloco de forma simbólica, e a Mesa comunicou sua aprovação. Não havendo mais 

matéria em pauta para ser discutida e votada, o presidente Mauro Freitas encerrou a 

sessão às onze horas e cinco minutos, convidando os parlamentares para a sessão 

extraordinária, marcada para este dia às doze horas, e para a sessão ordinária do dia 

26/03/2019, em horário regimental. Justificaram suas ausências os vereadores: 

Simone Kahwage e Toré Lima. Estava licenciada a vereadora Blenda Quaresma.  

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

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

Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA-PR;, Professora Nilda Paula 

e Sargento Silvano, pelo bloco PSD-PTC; Nehemias Valentim , Moa Moraes, Paulo 

Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino, Dinelly e 

Wellington Magalhães, pelo bloco PSC-PPS; Joaquim Campos, John Wayne e Pablo 

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

bloco PDT-PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela 

bancada do PSOL; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do B; 

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 25 de março de 

2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA   LEGISLATURA. 
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No vigésimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove 

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

Queiroz. A Mesa, através do presidente, registrou nominalmente a presença dos 

vereadores. Estavam presentes ao início da sessão, além do presidente Paulo Queiroz, 

os vereadores Joaquim Campos e França. Em seguida, o presidente declarou aberta a 

sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Paulo Queiroz declinou. 

Seguindo o livro de inscrição, usou da palavra o vereador Joaquim Campos e deu 

bom dia aos vereadores presentes Paulo Queiroz e França. Lamentou a corrupção 

sistêmica instaurada no Brasil. Falou a respeito da corrupção no país. Criticou o 

presidente Câmara Federal, Rodrigo Maia, que externou o desejo de conversar com o 

presidente da República para tratar da reforma da Previdência. Em seu entendimento, 

este desejo de conversar com o presidente não passa de uma tentativa de usar a 

votação da reforma da Previdência como moeda de troca. Não havendo outros 

oradores inscritos para fazerem uso da palavra, o presidente encerrou o Horário de 

Expediente e deu início ao Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB - 

PHS, Joaquim Campos voltou a criticar a tentativa do presidente da Câmara Federal 

de negociar a votação da proposta da reforma da Previdência. Afirmou já saber que 

um dia apareceria um "homem de verdade" para comandar o Brasil. Expressou não 

ser a República Popular da China um país bom para se viver. Ironizou a esquerda 

política, convidando-a a fazer residência naquela república. Declarou sentir vergonha 

de ter entrado para a política. Pela bancada do PP, Émerson Sampaio, ao contrário do 

que afirmou o vereador Joaquim Campos, disse não sentir vergonha, mas orgulho de 

ser político. Afirmou sentir vergonha, isto sim, da forma como a sociedade brasileira 

pensa e age hoje em dia. Defendeu a desmistificação da ideia de que todos os 

políticos são corruptos, muitas vezes propagada por grande parte da imprensa 

brasileira. Lembrou aos parlamentares que a política ainda é a única ferramenta de 

que dispomos para efetivar a mudança de qualidade de vida das pessoas. Em aparte, 

comentou o vereador Joaquim Campos. Em seguida, assumiu a presidência da sessão 

o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança do bloco PT- PC do B, Amaury da 

APPD parabenizou os vereadores Émerson Sampaio e Joaquim Campos por levantar 

assunto de tamanha relevância para o país que é a corrupção na política. Argumentou, 

entretanto, não ser sensato generalizar colocando todos os políticos, corruptos ou não, 

em um mesmo grupo. Afirmou ser neurose do vereador Joaquim Campos o 

sentimento que possui pela farda deixada por ele há mais de trinta anos. Afirmou que 

o presidente da República só abre a boca para falar asneiras, tanto no Brasil quanto 

no exterior. Não havendo outras lideranças inscritas para usar da palavra, o presidente 

encerrou o Horário de Liderança e fez o registro nominal das presenças dos 

vereadores para a verificação de quórum. Estavam presentes: Émerson Sampaio, 

Joaquim Campos, Pablo Farah, Professora Nilda Paula, Lulu das Comunidades, 

Enfermeira Nazaré Lima, Moa Moraes, França, Amaury da APPD e Paulo Queiroz. 

Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos no Regimento até a 

nova verificação de presença. Findo os dez minutos regimentais, fez-se nova 

verificação de presença. Estavam presentes Émerson Sampaio, Rildo Pessoa, Pablo 

Farah, Enfermeira Nazaré Lima, Moa Moraes, França, Lulu das Comunidades, 

Amaury da APPD e Igor Andrade. Permanecendo a ausência de quórum, o presidente 

encerrou a sessão às nove horas e quarenta minutos, convidando os parlamentares 

para a sessão ordinária do dia 27/03/2019, em horário regimental. Justificou sua 

ausência o vereador Dr. Chiquinho. Estavam licenciados os vereadores Blenda 

Quaresma, Adriano Coelho e Neném Albuquerque. Estiveram presentes os 

vereadores: Rildo Pessoa, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Professora Nilda 

Paula e Lulu das Comunidades, pelo bloco PSD-PTC; Moa Moraes e Paulo Queiroz, 

pelo bloco PSDB-PSL; Joaquim Campos e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Igor 

Andrade, pelo bloco PDT-PSB; Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; 

Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do B; França, pelo PRB; Émerson Sampaio, 

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

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

Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 26 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 076/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Tempo Integral ao servidor Alexandre Pantoja Pinheiro, ocupante 

do cargo em comissão “Secretário Legislativo”-, no percentual correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu cargo pelo 

desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a partir de 

janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 077/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Tempo Integral à servidora Ana das Mercês Trindade Valente, 

ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”-, no percentual 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento-base de 

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

de janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 078/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Tempo Integral à servidora Ana Laura Nunes dos Santos (GNS-

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

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

normal de expediente, a partir de janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 079/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Tempo Integral à servidora Andrea Josefa Mendes de Oliveira, 

ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”-, no percentual 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento-base de 

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

de janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 080/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Tempo Integral ao servidor Caio Ayres de Souza Oliveira, ocupante 

do cargo em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”-, no percentual 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento-base de 

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

de janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 081/2019, de 01 de janeiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Tempo Integral ao servidor Elton Ferreira Belo (GNM-REF. A- 

Permanente), no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) calculado 

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

normal de expediente, a partir de janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de janeiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


