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ATO Nº 1938/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art. 114, da Lei nº 

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

ROSICLÉA CÂMARA COELHO, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 02/10/2017 a 31/10/2017, correspondente ao 8º triênio 

(2007-2010) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante do Processo nº 606/2010. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 
 

ATO Nº 1939/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art. 114, da Lei nº 

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

JOAQUIM BERNADETE FÉLIX DA COSTA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, 

do Quadro PERMANENTE, durante o período de 02/10/2017 a 31/10/2017, correspondente 

ao 9º triênio (2012-2015) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante do Processo nº 1041/2015. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 
 

ATO Nº 1940/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art. 111, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio à servidora CLÁUDIA DE 

ANDRADE VEIGA LOURENÇO, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 02/10/2017 a 30/11/2017, correspondente ao 10º 

triênio (2013-2016) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante do Processo nº 041/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 
 

ATO Nº 2043/2017, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

REVOGAR, a partir de 31/10/2017, o Ato nº 1434/2017, de 01/07/2017, que atribuiu 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 100% (CEM POR CENTO) 

ao servidor DANILO SODRÉ DOS SANTOS, ocupante do Cargo Comissionado “Secretário 

Legislativo”. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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“ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 

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

vereador Mauro Freitas, que solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas 

presenças no painel eletrônico. Abertos os trabalhos, usaram da palavra pelo Livro de 

Inscrição os senhores vereadores Emerson Sampaio, registrando que desde julho 

solicitou a secretaria de obras que fizesse um projeto para a construção de uma praça 

com quadra de esportes no bairro do Tapanã, lamentando a falta de disposição do 

secretário; parabenizou o Secretário João Salame por ter assumido a Secretaria 

Nacional de Assistência a Saúde Básica, declarando que o mesmo não medirá esforços 

para garantir recursos para a área de saúde; Zeca Pirão, registrando que o prefeito 

Zenaldo Coutinho nunca deixou de atender suas reivindicações; informou que 

solicitou da prefeitura reivindicações sobre limpeza no bairro de Val-de-Cans e teve a 

resposta que será realizado o trabalho o mais rápido possível; enfatizou que é 

necessário fazer uma nova reunião com os secretários para que os vereadores sejam 

atendidos nas suas reivindicações; lamentou que em Manaus quase 50 por cento da 

população não foi votar, o que pode acontecer nas próximas eleições; declarou que 

pode haver uma rejeição de quase 90 por cento para deputado federal, momento em 

que defendeu a realização de audiências públicas nos bairros de Belém pra discutir os 

problemas da população pra que o prefeito venha resolvê-los; lembrou que no seu 

primeiro mandato conseguiu realizar quase cinquenta audiências para ouvir a 

população e cobrar uma solução do governador sobre a falta de água em Icoaraci; 

Fabrício Gama que, parabenizou a vereadora Blenda Quaresma por ter se formado em 

Direito na última sexta-feira; lamentou matéria publicada no Jornal Nacional da última 

sexta-feira, onde o Rio de Janeiro completa cem policiais assassinados e que todos os 

estados estão passando por uma questão de falta de segurança devido ao grande 

número de assaltos, lamentando que o governo deixa de receber orçamentos da união;  

criticou o fato do ex-presidente Lula ter ido de jato particular prestar depoimento, 

achando que isso é fazer graça como povo brasileiro e concluiu dizendo que quem 

causou a questão no brasil foi o governo Lula. Em apartes, usaram da palavra os 

senhores vereadores Igor Andrade e Amaury da APPD; Lulu das Comunidades que, 

comentou sobre o naufrágio que aconteceu no Pará, destacando que o almirante teria 

declarado que não é competência da Marinha retirar os corpos do fundo mar. Passados 

os trabalhos ao Horário das Lideranças, momento em que usaram da palavra os 

senhores vereadores: Joaquim Campos que, pelo Bloco PMDB/PHS, esclareceu que, 

com o saque que fizeram no País o mesmo está quebrado; citou que a Arcon é mais 

um cabide de emprego no governo federal; ato seguinte, pediu providências do 

governo municipal para o problema da ponte do açaí que desabou parte dela; 

parabenizou o vereador Sargento Silvano pela solicitação de uma sessão especial para 

de bater o tema educação sem bandeira; lamentou que mais uma fazenda foi atacada 

por terroristas do MST, destruindo e torturando dois rapazes que tomavam conta da 

mesma; Toré Lima que, pela Bancada do PRB, comentou que será  realizada uma 

audiência pública na Semob para tratar junto com os trabalhadores de vans, micro-

ônibus e transporte alternativo, sobre a regulamentação dos transportes alternativos, 

tendo a prefeitura informado que foi entregue ao Ministério Público que é tão somente 

para os ônibus, sem ter ainda a licitação, momento em que solicitou aos vereadores 

que possam acompanha a audiência para o final do mês de setembro para essa 

regulamentação; declarou que é fácil justificar um processo de privatização, 

ressaltando que não traz benefícios para a população; Emerson Sampaio que, pela 

Bancada do PDT/PP/PSL, registrou que a Cosanpa e a Eletrobrás serão os próximos a 

serem privatizados, ressaltando o momento de crise que o País está passando; lembrou 

que esta Casa aprovou a regulamentação do transporte alternativo de Belém, ocasião 

em que se retratou com o secretário Ednaldo porque seu oficio foi dado entrada no dia 

18, mas pediu que seja atendido o seu ofício pra garantir o recurso pra beneficiar a 

recuperação de uma praça no seu bairro; Igor Andrade que, pela Bancada do 

PSB/PSDB/PTB, informou que foi convidado pra participar de uma visita a Avenida 

João Paulo II pra acompanhar o decurso do prolongamento da mesma com o prefeito e 

o governador; declarou que o ex-presidente Lula poderá sair algemado após seu 

depoimento na PF, acrescentando que o País está passando por um processo difícil e 

que municípios estão fechando seus postos médicos por falta de médicos para 

trabalhar. Em aparte, usou da palavra o senhor vereador Joaquim Campos; Fabrício 

Gama que, pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR, parabenizou o presidente 

desta Casa por convidar todos os vereadores para uma visita na Avenida João Paulo II 

com o prefeito e o governador; parabenizou a gestão do presidente Mauro Freitas por 

tentar buscar recursos para manter o centro de saúde desta Casa, enalteceu toda a sua 

modernização, a nova área financeira e a dos recursos humanos; comentou sobre 

posicionamentos que prefeito tem tomado em favor do povo e citou que nem todos os 

funcionários de supermercados estão a favor da paralisação; Dinely que, pelo Bloco 

PSC/PPS, informou que este dia é especial para todos os bancários do Estado do Pará 

e parabenizou todos os bancários pelo seu dia comemorado hoje; salientou que os 

mesmos sofrem violência interna e externa como a que assola o Brasil, bem como que 

sofrem assédio moral com cobrança de metas diárias, oportunidade em que o senhor 

presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no painel 

eletrônico. Havendo quórum, passou-se a primeira parte da Ordem do Dia, momento 

em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Gleisson Oliveira, sendo 

em seguida colocado em votação o requerimento formulado pelo senhor vereador 

Mauro Freitas, solicitando sessão especial para o dia 19/09, às quinze horas para 

discutir o tema da festa da Chiquita que acontece após o Círio, tendo usado da palavra 

o autor. Em votação, o referido requerimento foi aprovado a unanimidade. Em 

seguida, reassumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Mauro Freitas. Ato 

seguinte, foi colocado em votação o requerimento formulado pelo senhor vereador 

Amaury da APPD, solicitando sessão especial em homenagem Campanha da 

fraternidade com o tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”, sendo o 

mesmo aprovado a unanimidade. Prosseguindo, foi aprovado por unanimidade o 

requerimento formulado pelo senhor vereador Igor Normando solicitando sessão 

especial com data e hora a serem definidas para debater o Projeto de Lei, de autoria 

deste mandato que assegura o acesso dos profissionais de educação física “Personal 

Treiner” particular às academias de ginástica no município de Belém. Em seguida, foi 

aprovado a unanimidade o requerimento de autoria da senhora vereadora Simone 

Kahwage, solicitando inserção nos anais da Casa a matéria publicada no jornal O 

Liberal, edição de 07 de agosto de 2017, sob o título “Lei fortalece as mulheres” e não 

havendo mais matéria a ser apreciada, o senhor presidente solicitou aos senhores 

vereadores que registrassem suas presenças no Painel Eletrônico. Havendo quórum, 

passou-se a segunda parte da Ordem do Dia e, dando prosseguimento a discussão do 

Veto, constante do processo nº 013/16 que Veta integral ao Projeto de Lei nº 116/15 

que Dispõe sobre a implantação dos Centros de Reabilitação Integral para Autistas no 

Município de Belém, tendo usado da palavra os senhores vereadores Fabrício Gama, 

Gleisson Oliveira, Igor Normando, Emerson Sampaio, Fernando Carneiro, momento 

em que assumiu a presidência dos trabalhos o senhor vereador Gleisson Oliveira, 

prosseguindo com o uso da palavra os senhores vereadores Mauro Freitas, momento 

em que o senhor presidente colocou em votação o referido veto não houve quórum, 

tendo o senhor presidente declarado encerrada a sessão a presente sessão às dez horas 

e quarenta e oito minutos, marcando outra para amanhã, à hora regimental e em caráter 

ordinário. Estiveram presentes os senhores vereadores: Mauro Freitas pelo Bloco 

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

PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Lulu das Comunidades pelo Bloco PSD/PTC; 

Igor Normando, Joaquim Campos pelo Bloco PMDB/PHS; Gleisson Oliveira, Igor 

Andrade pela Bancada do PSB/PSDB/PTB; Dinely pelo Bloco PSC/PPS; Delegado 

Nilton Neves, Emerson Sampaio e Henrique Soares pela Bancada do PDT/PP/PSL; 

Altair Brandão, Amaury da APPD e Moa Moraes pela Bancada do PC do B/PT; Dr. 

Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito pela Bancada do PSOL; França, 

Simone Kahwage e Toré Lima pela Bancada do PRB. Justificados: Adriano Coelho, 

John Wayne, Marciel Manão, Nehemias Valentim, Paulo Bengtson e Victor Dias. 

Licenciados: Gustavo Sefer e Sargento Silvano. E eu, segundo secretário, lavrei a 

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

Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bitencourt, no Palácio Augusto Meira 

Filho, aos 28 de agosto de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1975/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, § 1º, Inciso XI e Art. 81, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre 

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço, devido por triênios de 

efetivo exercício; 

 

R E S O L V E: 

CONCEDER aos servidores deste Poder pertencentes ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionados, gratificação adicional na base de mais 5% 

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 55% (CINQUENTA E CINCO POR 

CENTO) de suas respectivas remunerações, a partir de outubro/2017: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

Olavo Figueira Dutra 0137529 GNS – Ref. A 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

No quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove 

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

Freitas, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. 

Iniciado o Horário do Expediente, o vereador Joaquim Campos assumiu a presidência 

da Mesa e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Comentou sobre a polêmica nas 

redes sociais envolvendo a aprovação do projeto de lei, de sua autoria, que reconhece a 

sonorização e estilização automotiva como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
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do Município de Belém. Leu a respeito matéria publicada pelo jornal O Liberal, edição 

deste dia, caderno Cidades, página 06, intitulada “Projeto Aprovado”. Esclareceu que 

se pretende regularizar e fiscalizar uma prática tradicional na cidade, adotada por 

muitas pessoas. Aqueles que têm isso por hobby devem respeitar a lei federal que 

estabelece o limite de 80 decibéis para máxima intensidade sonora. Alertou que houve 

muita discriminação nas redes sociais, criando-se uma celeuma desnecessária. 

Ressaltou que este é um tema relevante, pois é uma prática adotada por importante 

parcela da sociedade e que esta Casa deve legislar para todos. Findo o seu 

pronunciamento, o vereador Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa e o 

vereador Fabrício Gama subiu à tribuna. Parabenizou inicialmente o Prefeito Zenaldo 

Coutinho pela aprovação do projeto de lei, de autoria da PMB, que regulariza o 

transporte alternativo de passageiros no Município de Belém. Informou que o Prefeito 

recebeu representantes do setor e vários vereadores participaram da reunião, que foi 

muito proveitosa. Zenaldo dispôs-se a discutir os vários aspectos da questão de 

maneira clara. O edital correspondente será lançado brevemente e trabalha-se para 

acelerar o processo de licitação. Avaliou que esta Casa fez seu papel e garantiu o 

emprego de mais de duzentos pais de família. Assim sendo, esta Legislatura participou 

efetivamente da regularização do transporte público alternativo em Belém. Voltou a 

parabenizar o Prefeito pelo trabalho desenvolvido, informando que este determinou 

que a SECON avalie e apresente projetos para recuperação de várias feiras e mercados 

de Belém (nos bairros da Pedreira e Jurunas, entre outros). Isto resolverá muitos 

problemas que ora afligem a população. Externou que, mais uma vez, Zenaldo 

Coutinho mostra que usa bem os poucos recursos de que dispõe. Parabenizou o senhor 

Adinaldo Sousa de Oliveira pela atuação à frente da Secretaria Municipal de 

Urbanismo – SEURB e o trabalho que está sendo acelerado das obras do BRT. 

Comentou que, em Icoaraci, a obra foi bem adiantada e tudo será entregue até 

dezembro deste ano, embora muitos não acreditem. Acrescentou que se trata de uma 

obra de primeiro nível. Externou que o Prefeito e sua equipe não têm medido esforços 

para solucionar os problemas da cidade. Outros prefeitos escondiam-se da população, 

mas Zenaldo vai até o povo discutir e sempre tem respeito pelo dinheiro público. 

Parabenizou também o senhor Sérgio Amorim, Secretário Municipal de Saúde, que 

está buscando recursos junto ao Governo Federal para melhorar a Saúde no Município. 

Afirmou que Zenaldo está marcando seu nome como sinônimo de respeito e trabalho, 

fazendo do jeito certo. Assumiu a palavra posteriormente o vereador Joaquim Campos 

e observou que todos os dias nesta Casa são debatidos os problemas de nossa cidade e 

de nosso Estado. Comentou sobre os ataques que as cidades no interior do Pará vêm 

sofrendo, dizendo que já virou rotina a população, nessas localidades, tornar-se refém 

de assaltantes. Informou que a edição deste dia do jornal Diário do Pará mostra na 

capa pessoas sendo conduzidas no capô de um carro durante um assalto à agência do 

Banco do Brasil em Mocajuba. Informou que o Ministro da Integração Nacional, 

senhor Hélder Barbalho, em evento em Brasília, expôs nossa dificuldade devido à falta 

de efetivo policial para enfrentar a criminalidade. Defendeu que se deve lutar, acima 

de bandeiras políticas e ideológicas, para melhorar a vida da população. Acrescentou 

que recebe, todos os dias, milhares de mensagens expondo situações de sofrimento e 

dificuldades vividas pela população. Sofrimento e mortandade todos os dias, mas o 

Governador Simão Jatene não se manifesta e o Secretário de Segurança Pública do 

Estado faz comentários vazios quando questionado sobre o aumento da violência no 

Pará. Ressaltou ser necessário combater também a miséria, porque ela está contra-

atacando. Projetos sociais não funcionam na prática, a criminalidade só aumenta e 

ficamos no marasmo. Agradeceu ao Ministro Hélder Barbalho que, em conjunto com 

os deputados federais paraenses, pediu ao Ministro da Justiça, senhor José Eduardo 

Cardoso, o envio da Força Nacional para ajudar no combate à violência e insegurança 

pública no Pará. Este colocou o efetivo daquela corporação à disposição do Estado, 

mas o Governador Simão Jatene não aceitou. Findo o período regimental, o presidente 

Mauro Freitas encerrou o Horário do Expediente e iniciou-se o Horário de Liderança. 

O vereador Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS, lamentou que o Secretário de 

Segurança Pública do Estado, senhor Jeannot Jansen da Silva Filho, não tenha 

competência para enfrentar a situação de insegurança reinante no Pará. Externou que, 

apesar da crise financeira, é necessário resolver o problema da violência. Perdemos 

jovens todos os dias para o tráfico enquanto as autoridades ficam em seus gabinetes. O 

atual secretário tem que entender que sua atuação não deu certo. As entrevistas 

coletivas dadas por este à imprensa são como missas encomendadas. Acrescentou que 

precisaríamos de, pelo menos, cinco mil policiais a mais para enfrentar os criminosos 

no Estado e, todos os meses, policiais são assassinados. Cabe ao Governo Estadual dar 

uma definição, fazer um levantamento da violência e reagir. A Segurança Pública 

atualmente está desmoralizada. Aditou que, devido à ação dos assaltantes, as pequenas 

cidades já não vivem mais em paz. Dr. Elenilson, pelo bloco PSDC – PT do B, 

expressou que, com a regulamentação do transporte alternativo, dá-se mais um passo 

para melhorar a vida na cidade. As vans serão tiradas de circulação e ficarão os micro-

ônibus, trazendo mais conforto para a população. O projeto de lei foi aprovado, em 

segundo turno, em sessão extraordinária realizada no dia anterior e o Prefeito vai 

sancioná-lo. Afirmou que, em relação às obras do BRT, tudo vai de vento em popa. 

Este melhorará a vida na cidade. Houve problemas para sua implantação na Rodovia 

Augusto Montenegro devido à falta de saneamento: tudo teve que ser construído. 

Asseverou que Belém caminha no rumo certo, com um Prefeito que tem 

responsabilidade na administração. Émerson Sampaio, pelo bloco PDT – PP – PSL, 

solidarizou-se com a população de Mocajuba, vítima da ação de assaltantes de banco 

no dia anterior. Mais uma vez, inocentes serviram de escudo humano para criminosos. 

Inquiriu pela resposta do Poder Público a esses atos audaciosos e violentos. Disse não 

lembrar se algo foi recuperado do montante roubado. Um cofre foi levado em cima de 

um caminhão. Opinou que o Governador Simão Jatene abandonou o Pará, pois ignora 

tudo que está acontecendo no Estado. Este está tomado pela violência. Relatou ter 

participado, no dia anterior, do I Encontro do Departamento de Assistência à Atenção 

Básica (subordinado ao Ministério da Saúde), que tem como diretor o senhor João 

Salame Neto, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Marabá. Este está trazendo 

técnicos da área da saúde para discutir sobre a Atenção Básica no Pará, que é o maior 

gargalo atualmente em nosso sistema de saúde. Contou que visitou o HPSM Mário 

Pinotti e verificou, em uma das enfermarias, que dos doze pacientes lá internados 

somente três eram de Belém, o restante era oriundo do interior do Estado. Avaliou que 

muitos desses pacientes não deveriam estar em Belém, deveriam ser atendidos em suas 

cidades de origem. Isso não ocorre porque está faltando investimento na Atenção 

Básica e esta não funciona nas cidades do interior. Expôs que o senhor João Salame 

tomou a iniciativa de realizar encontros para informar aos gestores municipais 

sobre os recursos que existem no Ministério da Saúde e qual a forma de captá -los. 

Acrescentou que há muito dinheiro disponível para atender aos municípios, mas 

estes não acessam estas verbas por falta de conhecimento ou por falta de interesse e 

competência do executivo municipal. Anunciou que dezesseis unidades básicas 

fluviais de saúde serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para o Estado do 

Pará. Moa Moraes, pelo bloco PC do B – PT, elogiou a atuação do atual Secretário 

de Economia de Belém, senhor Mário Freitas, cujo primeiro ato foi autuar os 

bancos da cidade pelo descumprimento à Lei Municipal nº 9005/2013, que 

estabelece os prazos máximos de espera para o atendimento aos clientes no 

Município de Belém. Externou que o senhor Mário Freitas tem feito um bom 

trabalho e reconhece isto, pois mesmo sendo um vereador da oposição sabe 

valorizar aqueles que servem a esta cidade e aos vereadores de forma coerente e 

correta. Acrescentou que todas as vezes que o procurou, foi muito bem atendido, 

sem demora ou burocracia. Quase tudo que foi solicitado, o Secretário procurou 

atender, na medida do possível, beneficiando as comunidades. Informou ter 

participado, no dia anterior, de uma reunião com o Prefeito Zenaldo Coutinho e os 

vereadores Fabrício Gama, Mauro Freitas, Toré Lima e Gleisson e os 

representantes do transporte alternativo. Lembrou que, desde o início de seu 

mandato em 2012, participou de reuniões e debates, nesta Casa e fora dela, para 

tratar da legalização da categoria. Hoje, devido ao esforço coletivo dos vereadores, 

isto foi realizado. Os trâmites legais para a realização da licitação estão ocorrendo e 

estes trabalhadores terão que se adaptar à legislação. Parabenizou o vereador Mauro 

Freitas pelo desempenho na condução deste Poder. A divulgação das atividades da 

Câmara está ocorrendo e isto é importante para o Parlamento e para as pessoas que 

querem acompanhar a atuação dos vereadores. Fabrício Gama, pelo bloco PMN – 

Solidariedade – PEN – PR, parabenizou o vereador Moa Moraes pelo 

reconhecimento expresso por este em seu discurso ao trabalho desenvolvido pela 

Secretaria de Economia. Homenageou em seguida o vereador Dr. Elenilson e disse 

ter ficado feliz por seu partido, o Avante, ter decidido lançá-lo como candidato ao 

Senado nas próximas eleições. Acrescentou que esta é uma grande escolha - um 

jovem parlamentar que está nesta Casa há mais de um mandato - e será sua opção 

para um segundo voto. Em aparte, pronunciou-se o vereador Dinely. Fabrício 

Gama, agora falando pela Liderança do Governo, elogiou o vereador Amaury da 

APPD pela postura ética que tem nos debates, sendo um dos parlamentares que 

mais engrandece esta Casa e com o qual tem muito a aprender. Encerrado o Horário 

de Liderança, o presidente John Wayne solicitou aos senhores vereadores que 

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

da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura da matéria constante na pauta desta 

Primeira Parte. O vereador Henrique Soares pediu então Questão de Ordem 

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

foi aprovado pela plenária por unanimidade. Deu-se continuidade posteriormente à 

votação do requerimento do vereador Adriano Coelho solicitando inserção nos 

Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal - edição do dia 04/08/2017, 

caderno Atualidades, página 07 - intitulada “Descarte irregular de entulho custa 

dois milhões por mês ao Município”, sendo este aprovado por unanimidade. Foi 

feita depois a leitura do requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a 

realização de sessão especial, no dia 06/09/2013, às treze horas, para comemorar o 

Dia Municipal de Nossa Senhora de Nazaré. Encaminhou a votação o vereador 

Mauro Freitas e pediu, posteriormente, Questão de Ordem solicitando que a 

votação fosse simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Posto em votação, o 

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

requerimento do vereador Fabrício Gama solicitando a realização de uma sessão 

especial, em dia e hora previamente determinados, com o objetivo de discutir a 

crise financeira em que se encontra o Museu Paraense Emílio Goeldi. Na votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Foi feita em seguida a leitura do 

requerimento do vereador Amaury da APPD solicitando inserção nos Anais da Casa 

da matéria de capa do jornal O Liberal, edição do dia 11/07/2017, intitulada 

“Presos treze policiais envolvidos nas dez mortes em Pau D’Arco”, e da matéria de 

capa do jornal Diário do Pará, edição do mesmo dia, intitulada “Treze policiais são 

presos por envolvimento em chacina”. Encaminhou a votação o vereador Amaury 

da APPD. O vereador Mauro Freitas reassumiu, após isto, a presidência da Mesa. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passou-se depois 

à leitura e votação do requerimento da vereadora Simone Kahwage solicitando 

inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, edição do dia 

21/08/2017, com o título “TJ – PA lança campanha contra violência”. Encaminhou 

a votação a vereadora Simone Kahwage, sendo o requerimento aprovado por 

unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Dr. Elenilson e Fabrício Gama. 

Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita nova verificação de presença. 

Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Não havendo 

matéria em condição de ser discutida e votada, o presidente Mauro Freitas encerrou 

a sessão às dez horas e quarenta e três minutos. Estavam licenciados os vereadores 

Bieco e Fernando Carneiro. Justificaram suas ausências os vereadores Adriano 

Coelho e Marinor Brito. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenilson, Rildo 

Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – PT do B; Fabrício Gama, Marciel 

Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN - PR; Gustavo Sefer, 

Lulu das Comunidades e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, 

Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson, Nehemias 

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

Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Delegado Nílton Neves, Émerson Sampaio e 

Henrique Soares, pelo bloco PDT – PP – PSL; Altair Brandão, Amaury da APPD e 

Moa Moraes, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, pelo PSOL; França e 

Simone Kahwage, pelo PRB; e eu, segundo secretário, lavrei a  presente Ata, que 

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

Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia cinco 

de setembro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1976/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, § 1º, Inciso XII e Art. 81, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre 

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço, na base de 60% ao servidor 

que completar 34 anos de tempo de serviço; 

 

R E S O L V E: 

CONCEDER aos servidores deste Poder pertencentes ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionados, gratificação adicional na base de mais 5% 

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 60% (SESSENTA POR CENTO) de 

suas respectivas remunerações, a partir de outubro/2017: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

Elias Ribeiro Pinto Júnior 0143502 GNM – Ref. A 

Gérson Lúcio Gomes Domont 0137472 GNM – Ref. A 

Sylvana do Socorro Nogueira de Araújo 0143499 GNM – Ref. A 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 
“ATA DA SEPTUAGÉSIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

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

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

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

presenças. Iniciado o Horário do Expediente, o vereador Fabrício Gama assumiu a 

palavra e comentou sobre a repercussão da sessão especial marcada nesta Casa para 

debater sobre o problema financeiro enfrentado pelo Museu Emílio Goeldi. Muitos 

políticos e homens públicos agora se interessaram pela questão, mas a CMB foi a 

primeira a se manifestar sobre o tema. Informou que os funcionários, o Diretor Geral e 

os chefes dos departamentos do Museu Goeldi estarão presentes. Articula-se agora a 

presença na sessão do Ministro da Ciência e Tecnologia, senhor Gilberto Kassab, cuja 

pasta é responsável pelo Museu Goeldi. Objetiva-se discutir diretamente com ele, que 

é o responsável direto pela liberação dos recursos, a situação enfrentada pela 

instituição. Tratou em seguida do evento Prefeitura no Bairro, a ocorrer na próxima 

quinta-feira em Mosqueiro. Acrescentou que esse trabalho tem interligado todas as 

secretarias do Município e dado, assim, uma resposta mais rápida às demandas da 

população de Belém. Disse que muito ainda precisa ser feito, mas muito já foi feito, 

dando como exemplo a nova iluminação da orla de Mosqueiro. Nas áreas mais críticas 

da ilha foi realizada uma operação tapa buraco, além de um trabalho de raspagem e 

coleta de lixo, com aumento do número de equipes que atuam na limpeza da 

localidade. Está sendo feita também a poda das árvores, de forma responsável. 

Parabenizou o Secretário Municipal de Saúde, senhor Sérgio Amorim, por mais uma 

boa iniciativa: os postos de saúde do Município estão recebendo agora o reforço de um 

sistema criado na unidade. Os casos que envolvem problemas psicológicos e mentais 

estão sendo informados à Secretaria que os direciona para atendimento específico em 

um órgão criado dentre desta. Assim, o Secretário procura atender a todos os casos 

dentro do âmbito do Município. Pronunciou-se em seguida o vereador Igor Andrade e 

falou também sobre o evento Prefeitura no Bairro que, no final do mês de agosto e 

início de setembro, foi realizado no Bairro do Marco. Considerou que foi tudo muito 

bom, muito produtivo, com a presença da equipe técnica da Prefeitura e do Prefeito 

Zenaldo pessoalmente. Isto constituiu uma oportunidade ímpar para a população 

acessar o Poder Público. Em um momento de crise financeira no país, o Prefeito está 

com os pagamentos do funcionalismo em dia, os hospitais públicos estão funcionando, 

está inaugurando creches e reduzindo o déficit habitacional. Em suma, o gestor 

municipal tem feito o possível e o impossível para manter a máquina pública 

funcionando de forma eficaz. Parabenizou em seguida o presidente do PSB, deputado 

estadual Cássio Andrade - político jovem, mas já com vasta experiência política no 

Estado do Pará – pela sua excelente atuação no comando do partido. Explicou que no 

PSB adota-se a meritocracia e faz-se política de um modo diferente. Disse não ter 

dúvida de que Cássio Andrade eleger-se-á deputado federal nas próximas eleições. 

Joaquim Campos pronunciou-se em seguida e avaliou que há sempre muita 

preocupação quanto à origem dos recursos para obras no Estado, a quem cabe o mérito 

pela obtenção das verbas. Afirmou que não importa de onde venham os recursos, o 

importante é que estes venham. Disse que se o Ministro Gilberto Kassab vier a 

participar da sessão especial que irá discutir a situação de crise financeira do Museu 

Goeldi, será muito bem recebido nesta Casa. Externou ficar impressionado com a 

energia e disposição do Ministro Hélder Barbalho, que parece incansável e está todos 

os dias em uma região diferente do Estado do Pará, sempre disponibilizando verbas 

para a consecução de projetos e fazendo convênios. Lamentou que muitos políticos 

tentem sempre receber os méritos pelas obras que são realizadas, pois isto nos torna 

bairristas e impede nosso desenvolvimento. Condenou a canalha que se apoderou do 

Governo Federal e causou enorme prejuízo ao país. Expressou já saber de antemão que 

Antônio Palocci (o Italiano) faria a delação e diria o que sabe.  Refletiu que se um 

membro do segundo escalão do Governo Federal tinha 52 milhões de reais em um 

apartamento, pode-se imaginar o quanto nosso país foi roubado. Em aparte, 

pronunciou-se o vereador Fabrício Gama. Encerrado o Horário do Expediente, teve 

início o Horário de Liderança. O vereador Joaquim Campos, falando agora pelo bloco 

PMDB – PHS, externou que é preciso reunir com as lideranças partidárias para que 

haja maior presença dos vereadores eleitos nas sessões e mais debates na Casa. Disse 

que, se isso não for resolvido, começará a dar nome aos bois nos programas que 

apresenta na televisão. Tratou então sobre as críticas que têm ocorrido nas redes 

sociais à aprovação do projeto que reconhece como Patrimônio Cultural de Natureza 

Imaterial do Município de Belém a sonorização e estilização automotiva. Considerou 

que não há problema na aprovação de tal projeto, uma vez que a legislação ambiental 

seja respeitada e não sejam cometidos abusos: os contraventores devem ser punidos de 

acordo com a lei. Toré Lima, pelo PRB, informou ter participado, na semana anterior, 

de um evento do Movimento Resiste Amazônia, juntamente com a vereadora Marinor 

Brito, em protesto contra o decreto do Governo Federal que permite a exploração 

econômica por companhias mineradoras da Reserva Nacional de Cobre e seus 

Associados (RENCA). Afirmou que o Ministro Hélder Barbalho, apesar de não ser da 

pasta de Ciência e Tecnologia e sim da pasta da Integração Nacional, foi o primeiro a 

solicitar ao Presidente Michel Temer, quando este ainda estava fora do país, a verba de 

44% que fora cortada do orçamento do Museu Emílio Goeldi. Isto foi divulgado nas 

redes sociais e levado à imprensa brasileira pelo próprio Presidente da República, 

tendo este afirmado que atenderia ao pedido do Ministro e não permitiria o 

fechamento daquela importante instituição. Falou em seguida sobre a festa de 21 anos 

que o Bairro do Curió realizou no último final de semana. Agradeceu ao Prefeito 

Zenaldo Coutinho que deu condições para que a festividade acontecesse, não medindo 

esforços para fornecer a infraestrutura necessária à sua realização. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Joaquim Campos. Zeca Pirão, pelo bloco PMN – 

Solidariedade – PEN – PR, reportou-se à situação dos autistas na cidade de Belém e no 

Estado do Pará. Avaliou que este é um dos problemas mais sérios a atingir as famílias 

e não há um centro de atendimento especializado para atender os casos de autismo em 

Belém. Confessou que seria um sonho realizado se o Prefeito Zenaldo pudesse, ainda 

nesta gestão, montar um centro desta natureza. Ressaltou que pode, como vereador, 

apenas falar, reivindicar, pedir ao Prefeito que olhe com muito carinho para esta 

questão. Em aparte, pronunciaram-se os vereadores Émerson Sampaio e Fabrício 

Gama. Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC, repercutiu matéria divulgada neste 

dia no jornal Diário do Pará intitulada “PMs são denunciados por envolvimento em 

milícias”. Disse que é a favor a justiça e contra o que é errado. Defende a Lei e não 

compactua com o que é ilícito. Entretanto, gostaria que houvesse empenho também na 

investigação dos assassinatos que vitimam policiais. Informou que, em seis dias, 

houve quatro mortes de policiais no Estado do Pará, além de vários policiais baleados. 

Relatou casos de violência contra policiais em Abaetetuba, Parauapebas e Belém 

ocorridos nas últimas horas. Considerou que há grande empenho para investigar os 

casos de crimes cometidos por policiais, convocando-se um grande aparato para tanto, 

mas não ocorre o mesmo na investigação dos assassinatos dos agentes de segurança 

pública. Afirmou que se, em vez de policiais, fossem assassinados professores, gays, 

lésbicas, índios, negros, sem-terra, jornalistas, políticos ou advogados haveria grande 

repercussão na cidade, ruas seriam ocupadas, vias seriam bloqueadas, muita coisa iria 

acontecer. Mas isso não acontece porque são policiais militares, que estão sendo 

dizimados e estão acuados, estão sendo neutralizados pelos criminosos e o Governo 

Estadual simplesmente não faz nada. Pediu ao Governador Simão Jatene e sua cúpula 

que atentem para a situação destes servidores que defendem a família e a sociedade dia 

e noite e que estão sendo executados, estão sendo caçados, sem que nenhuma reação 

ocorra. Expressou que se tornou algo comum: no Rio de Janeiro já são mais de cem 

policiais mortos e aqui no Pará mais de quarenta agentes de segurança foram 

assassinados somente neste ano. Pediu ao Procurador Geral do Ministério Público do 

Pará, senhor Gilberto Valente Martins, que cobre do Governo Estadual uma solução 

para o caso. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, falou sobre a satisfação de 

receber nesta Casa as visitas do Secretário Municipal de Meio Ambiente de Belém, 

senhor Carlos Fabrício Crescente Dias, e do deputado estadual Júnior Ferrari. Fez 

menção, em seguida, a um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada – IPEA mostrando aumento nos índices de suicídio no Brasil devido à crise 

econômica. A média mundial é de 11,4 suicídios para cada 100 mil habitantes. No 

Brasil, a taxa correspondente é de 5,2 (metade da média mundial), mas o número de 

casos vem aumentando com o desemprego e a falta de perspectivas que levam muitos 

pais de família ao desespero. Alguns enveredam pelo crime e outros acabam 

aumentando os índices de suicídio. Relatou que, diariamente, muitos o procuram em 

seu gabinete em busca de um emprego. Pessoas com nível superior que aceitam 

trabalhar em qualquer função. Avaliou que isso é muito preocupante, pois vivemos 

uma crise política que parece não ter fim e uma crise econômica ligada a ela, com o 

aumento dos índices de desemprego. Parabenizou o vereador Nehemias pela 

passagem, no dia anterior, de seu aniversário. Em aparte, pronunciou-se a vereadora 

Marinor Brito. Findo o período regimentalmente estabelecido, o presidente Mauro 

Freitas encerrou o Horário de Liderança e solicitou aos vereadores que fizessem o 

registro de suas presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do 

Dia. Por acordo de lideranças, a sessão foi então suspensa por três minutos para o 

pronunciamento do deputado estadual, senhor Júnior Ferrari. Após isto, foram postas 

em votação e aprovadas por unanimidade as atas referentes à 47ª e à 49ª sessões 

ordinárias e à 17ª sessão especial do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa desta 

Legislatura. Foi feita em seguida a leitura dos itens constantes na pauta desta Primeira 

Parte. O vereador Víctor Dias pediu então Questão de Ordem solicitando a dispensa de 

leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado por unanimidade 

pela plenária. Passou-se então à leitura do requerimento do vereador Víctor Dias 

solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria publicada pelo jornal Diário do 

Pará, edição do dia 02/08/2017, intitulada “Mais um policial é morto a tiros e número 

de PMs mortos em 2017 chega a 22”. Encaminharam a votação os vereadores Víctor 

Dias (com aparte do vereador Joaquim Campos), Toré Lima (com aparte do vereador 

Joaquim Campos), Marinor Brito, Sargento Silvano (com apartes do vereadores Víctor 

Dias e Delegado Nílton Neves), Fabrício Gama, Dr. Elenilson (quando assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Gleisson) e Émerson Sampaio, ficando o requerimento 

em votação. Encerrado o período regimental da Primeira Parte, fez-se nova verificação 

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

vereador Mauro Freitas reassumiu então a presidência da Mesa. O vereador Rildo 

Pessoa pediu Questão de Ordem solicitando a votação em bloco e de forma simbólica 

dos projetos de honrarias constantes na pauta desta Segunda Parte, o que foi aprovado 

por unanimidade pela plenária. Foi feita então a leitura dos projetos correspondentes. 

O vereador Fernando Carneiro pediu então destaque, para votação em separado, dos 

projetos que homenageiam o senhor João Dória, Prefeito de São Paulo. O vereador 

Sargento Silvano reforçou o pedido do vereador Fernando Carneiro. Pronunciaram-se 
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posteriormente os vereadores Zeca Pirão, Nehemias Valentim, Joaquim Campos e 

Marinor Brito. Foi posto em votação então o pedido de destaque feito pelo vereador 

Fernando Carneiro, sendo este rejeitado com quatro votos a favor e vinte e um votos 

contrários. Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro e Marinor Brito. O 

vereador Fabrício Gama pediu posteriormente Questão de Ordem solicitando que a sessão 

fosse prorrogada por mais uma hora, o que foi aprovado por unanimidade pela plenária. 

Foram então aprovados em bloco e por maioria – com vinte e quatro votos a favor e três 

votos contrários – os seguintes projetos: projeto que “Concede o título de Honra ao 

Mérito ao senhor Cristiano Dutra Vale”, referente ao Processo nº 1742/17, de autoria do 

vereador Bieco; projeto que “Concede a Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira à 

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA”, referente ao 

Processo nº 1573/17, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede a 

Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira ao Banco de Leite Humano da Santa Casa 

de Misericórdia do Pará”, referente ao Processo nº 1574/17, de autoria do vereador Mauro 

Freitas; projeto que “Concede a Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira ao 

excelentíssimo desembargador senhor Maílton Marques Carneiro”, referente ao Processo 

nº 1564/17, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves; projeto que “Concede a 

Medalha e Diploma Isaac Soares ao jornalista Lázaro Cardoso Moraes”, referente ao 

Processo nº 1596/17, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves; projeto que 

“Concede o título de Cidadão de Belém ao vereador Mauro Freitas”, referente ao 

Processo nº 1643/17, de autoria do vereador John Wayne; projeto que “Concede o título 

de Cidadão de Belém ao excelentíssimo senhor João Dória”, referente ao Processo nº 

1496/17, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede o título de Cidadão 

de Belém ao senhor Róbson Figueiredo do Carmo”, referente ao Processo nº 1675/17, de 

autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que “Concede o título de Cidadão de Belém 

ao deputado federal Lúcio Dutra Vale”, referente ao Processo nº 1702/17, de autoria do 

vereador Bieco; projeto que “Concede o título de Cidadão de Belém ao deputado estadual 

José Renato Ogawa Rodrigues”, referente ao Processo nº 1634/17, de autoria do vereador 

Bieco; projeto que “Concede a Medalha Condecorativa Brasão D’Armas de Belém ao 

excelentíssimo senhor João Dória”, referente ao Processo nº 1495/17, de autoria do 

vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede a Medalha Condecorativa Brasão 

D’Armas de Belém ao senhor Cláudio Augusto Chaves das Mercês”, referente ao 

Processo nº 1497/17, de autoria do vereador Mauro Freitas, a pedido do vereador Rildo 

Pessoa; projeto que “Concede a Medalha Condecorativa Brasão D’Armas de Belém à 

Polícia Civil do Estado do Pará”, referente ao Processo nº 1305/17, de autoria do vereador 

Mauro Freitas, a pedido do vereador Delegado Nílton Neves; e o projeto que “Concede a 

Medalha Condecorativa Brasão D’Armas de Belém ao senhor Elias Sefer”, referente ao 

Processo nº 1733/17, de autoria do vereador Mauro Freitas, a pedido do vereador Rildo 

Pessoa. Justificou seu voto o vereador Gustavo Sefer. Não havendo mais matéria passível 

de apreciação e votação, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às onze horas e 

quarenta e seis minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Paulo Bengtson, Altair 

Brandão e Amaury da APPD. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenilson, Mauro 

Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – PT do B; Bieco, Fabrício Gama, Marciel 

Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Gustavo Sefer, Lulu 

das Comunidades, Sargento Silvano  e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Blenda 

Quaresma, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson, Igor 

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

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

Neves, Henrique Soares e Émerson Sampaio, pelo bloco PDT – PP – PSL; Moa Moraes, 

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

PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pelo PRB; e eu, segundo secretário, lavrei 

a presente Ata, que depois de aprovada será assinada pela Mesa Executiva da Câmara 

Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, 

dia doze de setembro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1978/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 0136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

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

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

CONSIDERANDO que WELLINGTON AUGUSTO COELHO DA SILVA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias; 

 

R E S O L V E: 

I – REVOGAR, a partir de 31/10/2017, o Ato nº 1811/2017, de 01/09/2017, que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 50% 

(CINQUENTA POR CENTO) ao servidor WELLINGTON AUGUSTO COELHO DA 

SILVA, ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”. 

II – ATRIBUIR ao servidor WELLINGTON AUGUSTO COELHO DA SILVA, 

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

percentual de 100% (CEM POR CENTO) calculado sobre o vencimento-base do cargo 

Grupo Nível Superior – Ref. U, do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, 

disposto no Anexo I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de 

outubro/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

“ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

No vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 

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

vereador Toré Lima, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de 

suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, o vereador Dr. Elenilson 

assumiu a presidência da Mesa e o vereador Toré Lima fez uso da palavra. 

Informou sobre os protestos realizados por pais e alunos das escolas estaduais 

Mário Barbosa e Brigadeiro Fontenelle, localizadas no bairro da Terra Firme, na 

última segunda-feira. Comentou que o abandono em que se encontram as escolas 

estaduais leva ao desespero. Citou matéria publicada no jornal Diário do Pará, no 

dia de hoje, mostrando o protesto da população de Ananindeua contra a situação 

de abandono e que se encontram as escolas estaduais do município - sem 

carteiras para os estudantes e funcionando sem infraestrutura. Avaliou que não 

se trata de um problema isolado, é estrutural. Expressou que a violência atinge o 

Pará e todo o Brasil. Considerou que, particularmente em Belém, isto não se 

deve somente à falta de policiamento. Defendeu que educar é a principal forma 

de combater a violência. Externou que em Belém não há creches em quantidade 

suficiente para suprir a demanda. As escolas não têm infraestrutura e faltam 

incentivos aos profissionais que nelas atuam. Criticou a atitude daqueles que 

querem acabar com a violência apenas usando a repressão. Afirmou que a polícia 

é necessária, mas é preciso combater as causas do problema e a principal causa 

da violência é a falta de uma educação de qualidade. Repercutiu informação 

veiculada na edição de hoje do jornal Diário do Pará de que o Governo Estadual 

jogou fora 3,5 milhões de reais em remédios por incompetência administrativa, 

má gestão e descaso com o dinheiro público. Enquanto isso, a evasão nas escolas 

do estado beira 30%. Denunciou que os alunos do Ensino Médio de escolas 

públicas estaduais não terão condição de fazer o ENEM como os alunos da rede 

particular, pois há escolas estaduais cujos discentes ainda estão fazendo a 

segunda avaliação bimestral. Assim sendo, não verão todo o conteúdo 

programático até a época de realização do exame. Além disso, há escolas que 

estão funcionando sem merenda para os alunos, ou com merenda de baixa 

qualidade, e os alunos sofrem com o calor devido à falta de ventiladores e de 

aparelhos de ar condicionado. Considerou que, ainda pior que tudo isso, foi o 

Tribunal de Justiça do Pará ter concedido liminar ao Governo do Estado 

declarando ilegal a greve dos professores de escolas públicas estaduais, negando 

a estes um direito constitucionalmente estabelecido. Subiu à tribuna em seguida 

o vereador Mauro Freitas e externou que, no dia anterior, foi dado um grande 

passo para acabar com as atitudes agressivas e preconceituosas que ainda 

persistiam neste Poder. Foi feita uma belíssima sessão especial para discutir o 

tema da Festa da Chiquita (evento já reconhecido como Patrimônio Cultural pela 

UNESCO) com a participação de movimentos sociais, de representantes do 

IPHAN, da OAB e da Defensoria Pública do Estado. Acrescentou que nesta nova 

legislatura busca-se a pluralidade. Comentou que se criou muita polêmica em 

torno da aprovação do projeto que reconheceu como patrimônio cultural de 

natureza imaterial do Município de Belém o som e a estilização automotiva. 

Aditou que muitos foram preconceituosos nas redes sociais, falando contra a 

aprovação do projeto e foram feitas afirmações falsas.  Foi dito, por exemplo, que 

o projeto aumentaria o nível máximo de decibéis permitido, o que não pode ser 

feito, pois isto é regulamentado por legislação federal. Chamou sua atenção que 

um projeto simples, que visava apenas reconhecer uma situação já existente, 

tenha causado tanta polêmica. Ressaltou que quem gosta de incrementar o som 

automotivo não é bandido: em sua grande maioria são pessoas honestas que têm 

essa atividade como um hobby. Infelizmente, os “donos da cultura” tentam 

determinar o que pode ou não ser considerado um bem cultural. Asseverou que a 

CMB não compactua com qualquer posicionamento preconceituoso ou 

discriminatório. Assegurou que, sejam polêmicos ou não, os assuntos serão 

tratados nesta Casa e que este Poder não está aqui para agradar a todos. Em 

aparte, pronunciou-se o vereador Fabrício Gama. Usou da palavra 

posteriormente o vereador Émerson Sampaio e retomou a temática violência 

versus educação. Reportou-se à matéria publicada no dia de hoje pelo jornal 

Diário do Pará informando sobre fiscalização feita pelos conselheiros tutelares 

de Belém na área do Entroncamento. Lá dezenas de crianças foram encontradas 

trabalhando irregularmente (descumprindo o estabelecido pela Lei Federal nº 

10.097, de 19/12/2000) e foi feito um trabalho de informação e alerta aos pais e 

responsáveis para que a situação não se repita. Caso o quadro não se modifique, 

as providências legalmente cabíveis serão tomadas. Questionou: que alternativas 

têm os pais dessas crianças? Os genitores querem livrar os filhos da 

criminalidade. Levam-nos para o trabalho, muitas vezes, porque não há creches 

em número suficiente para atender a demanda ou, simplesmente, colocam os 

filhos para trabalhar a fim de aumentar a escassa renda familiar. Fez a 

comparação: um estudante custa ao Estado 228 reais por mês e um detento custa, 

no mesmo período, 2400 reais. As cadeias estão abarrotadas de marginais, mas 

as escolas, sucateadas, estão fechadas devido a greves. Anuncia-se, cada vez 

mais, a construção de novos presídios no país. Sendo assim, aonde iremos 

chegar? Comunicou que a UFPA está encerrando algumas de suas atividades 

devido ao corte de verbas federais. Solidarizou -se com o atual Secretário 

Municipal de Meio Ambiente de Belém, ex-vereador da CMB e delegado 

aposentado de polícia, senhor Pio Netto, que, ao ser abordado em um assalto no 

dia anterior, teve pronta reação e baleou um dos criminosos. Manifestou -se a 

favor da liberação do porte de armas pelo cidadão comum para autodefesa. Em 

aparte, falou o vereador Sargento Silvano. Encerrado o Horário do Expediente, 

teve início o Horário de Liderança. Assumiu então a presidência da Mesa o 

vereador John Wayne. Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS, disse não 

precisar fazer média para agradar nenhum segmento social a fim de manter seu 

eleitorado. Externou que votou pela aprovação do projeto que reconhece o som e 

a estilização automotiva como patrimônio cultural de natureza imaterial do 

Município de Belém, mas este não altera nenhuma lei ambiental. Em relação ao 
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trabalho infantil e à atuação do Conselho Tutelar junto aos pais na área da 

Cabanagem, comentou que lá há centenas de menores que atuam como 

aviõezinhos do tráfico, mas não vê a mesma preocupação das autoridades com 

relação a estes jovens. Todos os dias, jovens são mortos: perdem não somente a 

infância e a adolescência, mas também a vida. Delegado Nílton Neves, pelo 

bloco PDT – PP – PSL, comentou que o delegado Pio Netto não tem experiência 

de campo porque sempre atuou no inquérito policial. Deu graças a Deus pela 

ação não ter tido consequências trágicas. Acrescentou que, como policiais, 

correm risco todos os dias. Se o bandido souber que a pessoa é um policial, o 

risco é muito grande. Aconselhou os agentes da lei que moram em prédios a não 

entrarem logo. Estes devem dar primeiro uma volta para verificar a situação e 

ligar para que o porteiro abra antes o portão. Expôs que a maioria dos assaltos 

ocorre quando se chega a casa, pois geralmente os bandidos ficam esperando. 

Expressou que hoje há muitos policiais civis e militares aposentando-se, mas 

haverá concurso e outros entrarão na corporação. Acrescentou que o nível de 

estresse de um policial é muito grande e há muito trabalho. Considerou absurdo 

o número de assaltos a ônibus na Região Metropolitana de Belém, quatro por 

dia, em média. Toré Lima, pelo PRB, repercutiu a rejeição do Distritão na 

Reforma Política em votação no Congresso Nacional. Externou que esta reforma, 

na verdade, não está acontecendo, mas precisa ser aprovada. Avaliou que hoje há 

um número excessivo de partidos políticos no país e isso impede o 

desenvolvimento de uma política pelo interesse maior. Não há mais discussão 

em termos gerais, apenas temas minoritários que interessam apenas àqueles que 

detêm o poder. Opinou que não é possível combater a corrupção se a maioria dos 

partidos e dos políticos quer tão somente acumular riquezas e subtrair vantagens 

e privilégios do poder público. Mencionou que o Governo Federal, por decreto, 

extinguiu a RENCA (Reserva Nacional de Cobre e Associados), mas na ONU 

Michel Temer teve o cinismo de dizer que diminuiu o desmatamento na 

Amazônia. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, falou sobre protesto 

de moradores pedindo melhorias para as escolas estaduais Brigadeiro Fontenelle 

e Mário Barbosa, situadas no bairro da Terra Firme. Solidarizou-se com os 

manifestantes e comentou que as estruturas destas escolas não são boas. Inteirou 

a plenária de que na escola estadual Acácio Felício Sobral, localizada no bairro 

de Canudos, o terceiro turno (turno da noite) foi retirado e os alunos 

protestaram. Outras escolas públicas também não estão em boa situação e 

precisam de reformas. Manifestou que a educação é a solução para todos os 

problemas. Disse ter conversado com o Prefeito Zenaldo Coutinho sobre as 

creches que devem sem implantadas em nossa capital. Parabenizou em seguida o 

ex-vereador de Belém e atual deputado estadual Thiago Araújo pelo seu 

aniversário de 25 anos. Declarou que, durante os dois anos como vereador, este 

teve atuação destacada neste parlamento municipal e tem brilhante atuação na 

Assembleia Legislativa do Estado, participando ativamente de discussões 

importantes e sendo o atual presidente da Comissão de Educação daquela casa de 

leis. Dr. Elenilson, pelo bloco PSDC – PT do B, tratou da polêmica, de grande 

repercussão nas redes sociais, envolvendo a decisão judicial que torna 

legalmente possível a psicólogos oferecerem terapias de reversão sexual – 

popularmente conhecida como “cura gay”. Informou que a homossexualidade já 

saiu do CID10 (Código Internacional de Doenças) e do DSM-V (manual 

diagnóstico e estatístico da Associação Americana de Psiquiatria utilizado como 

referência em todo o mundo para definir o diagnóstico de transtornos mentais). 

Expressou que não se pode curar o que não é doença. Participou que se aprovou 

apenas que as pessoas procurem um tratamento dentro da Psicologia. O 

psicólogo ou o terapeuta não podem ser processados por homofobia. As vítimas 

do preconceito são discriminadas, passam por sofrimento, desenvolvem 

ansiedade e até depressão. Afirmou que o que deve ser tratado é a discriminação 

que os homossexuais têm sofrido. Iniciou-se grande celeuma porque se falou em 

cura da homossexualidade, mas esta não é doença. Contrapôs que doença é tentar 

impor o homossexualismo à sociedade ou discriminar, ofender e agredir o 

homossexual. Se a pessoa homossexual passa por um tormento profundo, está 

sofrendo e precisa de apoio, deve recebê-lo. Deve procurar um psicólogo para 

tratar a depressão ou angústia e não para tratar da homossexualidade. Findo o 

período regimentalmente estabelecido, o presidente John Wayne encerrou o 

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

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

se então um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Fernando Oliveira 

(ex-jogador e técnico de futebol, ocupava ultimamente o cargo de gerente de 

futebol do Clube do Remo), ocorrido no dia anterior, atendendo a requerimento 

verbal do vereador Toré Lima; e pelo falecimento do senhor Nicias Ribeiro (ex -

vereador de Belém, deputado estadual e federal pelo Pará por vários mandatos), 

ocorrido no dia 15 deste mês, em atenção a requerimento verbal do vereador 

Fabrício Gama. Passou-se depois à leitura e votação do requerimento do 

vereador Sargento Silvano solicitando a realização de uma sessão especial, em 

data e hora a combinar, para discutir sobre a situação dos vendedores ambulantes 

de Belém, sendo este aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o vereador 

Sargento Silvano. Foi feita depois a leitura do requerimento do vereador Mauro 

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

O Liberal, edição do dia 01/08/2017, intitulada “Amamentação protege mães do 

câncer”, e de matérias publicadas pelo mesmo veículo de comunicação, edição 

do dia 02/08/2017, intituladas “Mamaços coletivos promovem a campanha de 

aleitamento materno” e “HEMOPA festeja hoje 39 anos da Fundação com a 

missão de salvar vidas”. Encaminharam a votação os vereadores Mauro Freitas e 

Amaury da APPD, sendo o requerimento aprovado por unanimidade. Justificou 

seu voto o vereador Dr. Elenilson (momento em que o vereador Mauro Freitas 

reassumiu a presidência da Mesa). Fez-se posteriormente a leitura do 

requerimento do vereador Gustavo Sefer solicitando a realização de uma ses são 

especial, no dia 30 de outubro de 2017, em comemoração ao aniversário de 97 

anos do HPSM Mário Pinotti. Encaminharam a votação os vereadores Gustavo 

Sefer e Sargento Silvano, sendo o requerimento aprovado por unanimidade. Foi 

feita em seguida a leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro 

solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do 

Pará, edição do dia 19/09/2017, intitulada “Professores não conseguem ser 

recebidos por Jatene”. Encaminharam a votação os vereadores Fernando 

Carneiro, Fabrício Gama (quando o vereador John Wayne assumiu a presidência 

da Mesa), Émerson Sampaio e Sargento Silvano, ficando o requerimento em 

votação. Em seguida, o presidente John Wayne encerrou a sessão às dez horas e 

quarenta e seis minutos para realização de uma reunião, agendada no dia 

anterior, do Colégio de Líderes. Justificaram suas ausências os vereadores 

Adriano Coelho e Marinor Brito. Estiveram presentes os vereadores: Dr. 

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

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

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

bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, Joaquim Campos e John Wayne, pelo 

bloco PMDB – PHS; Paulo Bengtson, Igor Andrade e Nehemias Valentim, pelo 

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

pelo bloco PSC – PPS; Delegado Nílton Neves, Henrique Soares e Émerson 

Sampaio, pelo bloco PDT – PP – PSL; Altair Brandão, Amaury da APPD e Moa 

Moraes, pelo bloco PC do B – PT; Fernando Carneiro, pelo PSOL; França, 

Simone Kahwage e Toré Lima, pelo PRB; e eu, segundo secretário, lavrei a 

presente Ata, que depois de aprovada será assinada pela Mesa Executiva da 

Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio 

Augusto Meira Filho, dia vinte de setembro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM Nº 044, DE 05 DE 

DEZEMBRO DE 2017. 
 

"Altera dispositivos da Lei Orgânica do Município 

de Belém, e dá outras providências" 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e sua Comissão Executiva 

promulga e publica a seguinte Emenda à Lei Orgânica do Município de Belém: 

 

Art. 1º. A alínea "b", do Inciso III, do Art. 147, da Lei Orgânica do Município de 

Belém passa a ter a seguinte redação: 

 

"Art. 147. O planejamento, gerenciamento, regulação, controle e 

fiscalização do sistema de transporte e do tráfego urbano são atividades de 

competência municipal, podendo o Município delegar a operação e prestação do 

serviço de transporte e outros serviços de gerenciamento à pessoa jurídica, por 

meio de prévia licitação pública de concessão ou permissão de serviços públicos, 

nos termos da legislação específica, sendo essas delegações regidas pelos 

seguintes critérios: (NR) 

III - o sistema de transporte e do tráfego urbano do Município observará 

os seguintes princípios: (NR) 

a) ... 

b) período contratual dos contratos de permissão até 10 anos, podendo 

estes serem renovados desde que obedecidos os critérios da Lei e, nos contratos 

de concessão até 6 (seis) anos, podendo ser renovado por igual período, conforme 

parecer técnico emitido pelo Órgão gestor;" (NR) 

 

Art. 2º. Adita o Artigo 147-A na Lei Orgânica do Município de Belém, com a 

seguinte redação: 

 

"Art. 147-A. Fica, o Órgão gestor, autorizado a contratar empresa 

especializada para a implantação e manutenção de infraestruturas de apoio 

relacionadas aos serviços de transporte de passageiros, incluindo abrigos, pontos 

de parada e mobiliário urbano correlato. (AC) 

Parágrafo Único. Esta contratação poderá ser realizada por contrato 

administrativo regular ou por meio de concessão, caso demonstrada sua 

viabilidade técnica e operacional, por prazo não superior a 20 anos." (AC) 

 

Art. 3º. Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 

Vereador MAURO FREITAS 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 

Vereador ELENILSON SANTOS 

1º Secretário, em exercício 

Vereador CLEOSON SOUZA (BIECO) 

2º Secretário, em exercício 

___________________________ 

 

 “ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ESPECIAL DO SEGUNDO PERIODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, EM HOMENAGEM AO 

DIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL DE 

LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 

CONFORME DISPÕE REQUERIMENTO Nº 

638/2017 DE PROPOSIÇÃO DO EXMO. SR. 

VEREADOR AMAURY DA APPD” 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 

nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém para a realização desta sessão 

especial a fim de homenagear o Dia Municipal, Estadual, e Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência. Compondo a Mesa os senhores: Ney Gil Sousa (presidente da 

Associação Paraense da Pessoa com Deficiência), Jacinto dos Santos Campina 

(Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB), Jodeci dos Santos Alves (Conselho 

Estadual da Pessoa com Deficiência), Céli Denise Correia da Costa (Coordenadora do 
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Centro de Referência em Inclusão Educacional "Gabriel Lima Mendes"), Johny 

Fernandes Giffoni (Defensor Público do Estado do Pará) e   Professor Marinaldo 

Maya (representando Escola Yolanda Martins). Presidindo a presente sessão estava o 

vereador Amaury da APPD. O Presidente convidou todos a ouvirem, em atitude de 

respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda Sinfônica da Guarda 

Municipal de Belém. Em seguida, invocando as Bênçãos de Deus o presidente da 

sessão, vereador Mauro Freitas, declarou aberta a presente Sessão. A presidência 

registrou a presença dos vereadores Joaquim Campos e Emerson Sampaio. 

Apresentou-se então, a pedido da presidência da sessão, o Coral "Grupo Ressoar", 

fruto da parceria da fundação Carlos Gomes com a Associação Paraense da Pessoa 

com Deficiência. O presidente informou que foi contratado um interprete de Libras - 

Linguagem Brasileira dos Sinais - para ajudar a conduzir a sessão, mas que, até o 

presente momento não compareceu.  Após a apresentação do Grupo Ressoar, assumiu 

a presidência dos trabalhos o vereador Joaquim Campos. Este concedeu a palavra ao 

proponente da presente sessão, vereador Amaury da APPD. Em seu discurso afirmou 

que o momento da presente homenagem coincide com o início da primavera, 

relacionando o florescer das árvores com o florescer da luta da pessoa com deficiência. 

Recordou o início do movimento no ano de 1981, com a criação da APPD, momento 

em que a população exigia do país mudanças. Apesar do longo tempo na luta, ainda 

existe muito a conquistar, já que ainda existe muita rejeição por parte de grupos que 

não reconhecem os direitos das pessoas com deficiência. Reassumiu a presidência o 

vereador Amaury da APPD. O presidente concedeu a palavra ao vereador Joaquim 

Campos. Este orador mostrou-se indignado pela forma como os cidadãos em geral são 

tratados, especialmente aqueles que possuem algum tipo de deficiência. Parabenizou 

as mães e pais que, abrindo mão de suas próprias vidas, lutam sem cessar pelos seus 

filhos. Cobrou prioridade nos investimentos públicos para aqueles que realmente 

necessitam. O próximo a se pronunciar foi o senhor Jodeci dos Santos Alves. Este 

cobrou do prefeito Municipal de Belém mais empenho na execução de projetos de lei 

visando integrar a pessoa com deficiência à sociedade. Citou projetos de lei rejeitados 

nessa Casa de Leis sobre áudio descrição e outro para atender os anseios dos 

portadores de autismo. Finalizando, declarou não se sentir representado pela Câmara 

Municipal de Belém. Em seguida discursou o vereador Emerson Sampaio, que 

afirmou ser a maior deficiência no Brasil hoje a de natureza moral. Cobrou mais 

responsabilidade do eleitor na escolha de seus representantes. Argumentou não existir 

no Brasil políticos corruptos, mas sim pessoas corruptas. Também se pronunciaram 

brevemente os senhores Jacinto dos Santos Campina, Johny Fernandes Giffoni, Karina 

Cecília, Céli Denise Correia da Costa, Professor Arlindo, Professor Marinaldo Maya, 

Ó de Almeida Filho, Ney Gil Sousa e Regina Barata. A presidência justificou a 

ausência dos vereadores Fernando Carneiro e Moa Moraes. Houve uma manifestação 

na galeria da Câmara Municipal de Belém por parte da categoria dos rodoviários. O 

presidente da sessão, Amaury da APPD, confirmou a autenticidade das reivindicações 

da categoria dos rodoviários, permitindo inclusive a manifestação de um representante 

da categoria da tribuna deste Poder.  Aceitou o convite para fazer uso da tribuna, o 

vereador Altair Brandão, que também é presidente do sindicato dos rodoviários. Após 

o discurso presidente da sessão agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

presente sessão às doze horas e dez minutos, ao som do Hino da Cidade de Belém. Eu, 

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

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

no Palácio Augusto Meira Filho, aos 21 de setembro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1979/2017, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

CONSIDERANDO parecer jurídico e deferimento constante do Processo nº 

815/2017, 

 

R E S O L V E: 

CONCEDER, nos termos do Art. 7º, Inciso VI, Artigo 37, Incisos XI e XV, da 

Constituição Federal de 06/10/1988; da Súmula nº 372/2017, de 08/03/2017 e 

Resolução nº 134/2015, de 14/12/2015, os benefícios do princípio da irredutibilidade 

salarial à servidora ELLEN CHRISTINE SILVA FARACHE (GNM-REF.A-P) pelo 

exercício do Cargo Comissionado “Diretor do Departamento Legislativo – CMB-

DAS-200.5”, no período de 04/01/2005 a 02/10/2017, a partir de outubro/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 
 “ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO 

ESPECIAL DO SEGUNDO PERIODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, A FIM   DE PRESTAR 

HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA GUARDA 

MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME DISPÕE 

REQUERIMENTO nº 842/2017, DE PROPOSIÇÃO 

DO SR. VEREADOR SARGENTO SILVANO” 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 

às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém para a realização desta 

sessão especial a fim homenagear o aniversário da Guarda Municipal de Belém. 

Compondo a Mesa os senhores vereador Sargento Silvano, Almir Augusto Ferreira 

da Silva (Inspetor da Guarda Municipal de Belém), José Roberto Avelar Silva 

(Inspetor de Operações da Guarda Municipal de Belém), Diana Helena Medeiros 

Silva (Corregedora da Guarda Municipal de Belém), Claudionor Uchoa, Marco 

Antônio dos Santos Lima (Inspetor Coordenador do Distrito do Guamá) e Eder 

Santos Melo dos Santos (Associação dos Guardas do Município de Belém). 

Justificaram suas ausências os vereadores Marinor Brito, Fernando Carneiro e 

Mauro Freitas. O Mestre de Cerimônia convidou todos a ouvirem, em atitude de 

respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda Sinfônica da Guarda 

Municipal de Belém. Invocando as Bênçãos de Deus o presidente da sessão, 

vereador Sargento Silvano, declarou aberta a presente Sessão e em seguida fez seu 

pronunciamento. Declarou acreditar em uma sociedade justa, livre e desimpedida. 

Também afirmou que a presente sessão tem como único objetivo homenagear a 

Guarda Municipal de Belém. Encerrando seu discurso, exaltou a importância da 

Guarda Municipal de Belém. Colocou-se a serviço da Guarda Municipal de Belém. 

Momento em que o Mestre de cerimônia registrou a presença do vereador Joaquim 

Campos. Em seguida discursou o senhor Almir Augusto. Em seu discurso, o senhor 

Almir Augusto, lembra com emoção os vinte e seis anos de existência da Guarda 

Municipal de Belém-GMB. Recordou autos e baixos no decorrer dos anos da GMB, 

mas vê como positivo os frutos desses anos. Concluiu afirmando que o sucesso da 

GMB se encontra em seu pessoal, pois apesar das dificuldades não amolecem. O 

próximo a discursar foi o vereador Joaquim Campos. Este vereador exaltou a 

responsabilidade dos membros da segurança Pública na proteção da população. 

Criticou o fato da GMB não poder andar armado. Ao terminar seu discurso, e 

referindo-se ao aumento da violência, declarou que, quem tem que chorar é a mãe 

do bandido e não do policial. Após o discurso do vereador Joaquim Campos foram 

apresentados alguns slides a respeito à Guarda Municipal de Belém. Também 

houve uma apresentação do Grupamento de Ações Táticas com Cães da Guarda 

Municipal de Belém - ATAC.  Seguindo a sessão  foram entregues, das mãos do 

vereador Sargento Silvano, diplomas de reconhecimento de serviços prestados aos 

senhores e senhoras: Almir Augusto Ferreira da Silva, Alfredo de Lopes Melo 

Neto, Carlos Alberto do Mar Guerreiro, Diana Helena Medeiros Silva, Evaldo 

Carvalho Furtado, Edmilson dos Santos Costa, Elton da Silva Moura, Fábio Silva 

Mendes, Geraldo Robson Marques de Sena, José Roberto Avelar Silva, José 

Francisco da Costa, Pedro Oreste Marques de Oliveira, Rodolfo Conceição Cruz, 

Orlando Xavier, Roberto Rodrigues de Moura, Paulo Cleber Fonseca Dias, José 

Ronaldo Gonçalves Arnades, Diel Ronald Gomes Araújo, Marcos Antônio dos 

Santos Lima, Wensley de Miranda Silva, Francinaldo dos Santos Pereira, 

Guilherme Freitas de Lima, Lenilson João Silva de Medeiros, Denilson Paixão da 

Silva, Alcione Assunção dos Santos, Sandro Marcelo Monteiro Lobato, Maria do 

Socorro Monteiro da Silva, Danielle Cardias Borges, Alex Mendonça Maia, Esaú 

da Cunha Araújo, Benedito Jorge da Silva Gama, Eduardo Carlo Melo dos Santos, 

Leida Abdelina Cunha Guerreiro, Lucílio Cesar Souza Moreira, Nazaré da 

Conceição Alves Costa, Rosilene do Socorro Oliveira Gomes. Em homenagem à 

Guarda Municipal de Belém, a Banda da Guarda Municipal de Belém executou a 

música "Parabéns para você". Houve, ainda, a entrega de um bolo que foi cortado e 

os pedaços distribuídos entre os homenageados. Após isso, o presidente Sargento 

Silvano, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão às 

dez horas e cinquenta minutos. Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que 

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

Belém. Salão Plenário Lameira Bitencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos 25 

de setembro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 056, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013. 

Dispõe sobre a instituição da Verba Indenizatória, e 

dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e sua Comissão Executiva 

promulga e publica a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º. Fica instituída a Verba Indenizatória disponibilizada mensalmente a cada 

Gabinete de Vereador, destinada a ressarcir, nos termos fixados em Ato da Comissão 

Executiva da Câmara Municipal de Belém, as despesas com o seu funcionamento e 

manutenção, inerentes ao pleno exercício das atividades parlamentares, consoante 

prevê o artigo 45, XX, da Lei Orgânica do Município de Belém. 

§ 1º. A Verba Indenizatória de que trata o “caput” deste artigo terá seu valor 

estabelecido em ato específico da Comissão Executiva da Câmara Municipal de 

Belém. 

§ 2º. São vedados os ressarcimentos de despesas com: 

I. pagamento de pessoa física contratada em caráter permanente; 

II. aquisição de bens e materiais permanentes, assim considerados os de vida 

útil superior a 02 (dois) anos. 

§ 3º. Em razão da instituição da Verba Indenizatória referida neste artigo, sob 

nenhuma hipótese a Câmara poderá fornecer ou suprir os Gabinetes Parlamentares 

com bens e serviços a serem ressarcidos pela mesma. 

§ 4º. O Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de 

Belém manterá o serviço de operacionalização da Verba Indenizatória de que trata o 

“caput” deste artigo, através do Núcleo de Fiscalização e Controle do Exercício 

Parlamentar – NUCEP. 

§ 5º. O Ato a que se refere o “caput” deste artigo deverá indicar: 

I. as despesas a serem ressarcidas; 

II. os procedimentos para a comprovação das despesas e o pagamento das 

mesmas. 

§ 6º. Toda despesa efetuada deverá ser individual e adequadamente comprovada 

sob pena de não ser ressarcida. 
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§ 7º. A comprovação das despesas de que trata o § 6º, deste artigo será de 

responsabilidade exclusiva do Vereador, podendo ser prestada diretamente por este ou 

pelo respectivo Chefe de Gabinete ou por servidor designado pelo parlamentar para 

este fim, mediante comunicado à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belém. 

§ 8º. Cada despesa efetivada, observada a sua natureza, não poderá exceder o 

limite de dispensa de licitação previsto no Inciso II, do Art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e suas alterações. 

§ 9º. As despesas efetuadas com os recursos de que trata este artigo serão de 

exclusiva responsabilidade do Vereador, sendo que a inadimplência do contratante, 

com referência a estas despesas, não transfere à Câmara Municipal de Belém a 

responsabilidade sobre o seu pagamento. 

§ 10. Cabe única e exclusivamente à Câmara Municipal de Belém, em caráter 

definitivo, avaliar e decidir sobre as contas dos Gabinetes dos Vereadores e tudo que a 

elas diga respeito. 

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações 

orçamentárias da Câmara Municipal de Belém, com sua utilização vinculada e limitada 

ao respectivo exercício financeiro. 

Art. 3º. Cabe ao Controle Interno da Câmara Municipal de Belém promover 

inspeções, orientações e demais providências pertinentes à regularidade da realização 

das despesas custeadas pela Verba Indenizatória de que trata o “caput” do Artigo 1º. 

Art. 4º. A prestação de contas das despesas dos Gabinetes obedecerá à 

apresentação de relatório por natureza de despesa, bem como de comprovantes dos 

pagamentos efetuados pelos Gabinetes Parlamentares, devendo ser disponibilizada, em 

sua integralidade, no site da Câmara Municipal de Belém. 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 2013. 

Art. 6º. Revogam-se a Resolução nº 008, de 21 de março de 2006 e os Artigos 3º, 

4º e 5º, da Resolução nº 079, de 16 de dezembro de 2008. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2013. 

Ver. PAULO QUEIROZ 

Presidente 

Ver. WANDERLAN QUARESMA 

1º Secretário 

Ver. JOSÉ LUIS E. ALMEIDA 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ESPECIAL DO 

SEGUNDO PERIODO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, A FIM DE PRESTAR HOMENAGEM 

AO SINDICATO DOS CORRETORES E DAS 

EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, 

CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA NO 

ESTADO DO PARÁ - SINCOR-PA, CONFORME 

DISPÕE REQUERIMENTO Nº 598/2017, DE 

PROPOSIÇÃO DO EXMO. SR. VEREADOR 

FABRÍCIO GAMA” 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 

quinze horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém para a realização desta sessão 

especial a fim homenagear o Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de 

Seguros, Capitalização e Previdência Privada no Estado do Pará - SINCOR-PA. 

Compondo a Mesa os senhores: vereador Fabrício Gama, Orlando Reis (vice-prefeito de 

Belém), João Braga da Silva (presidente do SINCOR-PA), Elias Martins (presidente do 

Sindicato dos Securitários do Pará ) e Juliana Martins Bezerra (Delegada do Sindicato das 

Seguradoras). O Mestre de Cerimônia convidou todos a ouvirem, em atitude de respeito, 

a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda Sinfônica da Guarda Municipal de 

Belém. Invocando as Bênçãos de Deus o presidente da sessão, vereador Fabrício Gama, 

declarou aberta a presente Sessão. Momento em que o presidente registrou a presença das 

seguintes autoridades André Luiz Araújo Theozeski (vice-Diretor do SINCOR-PA), Luiz 

Carlos Santos (vice-presidente do Sindicato dos Securitários do Pará), Walter Serra Júnior 

(Gerente Comercial da Porto Seguro). Assumindo a presidência, o senhor Orlando Reis, 

concedeu a palavra ao vereador Fabrício Gama. Este Orador mencionou a importância do 

trabalho das seguradoras, que é proteger o maior bem que um ser humano pode ter que é 

sua vida. Comunicou, no entanto, que muitas vezes o trabalho dos seguradores não é 

valorizado. Desculpou-se por ser essa homenagem tão singela se comparado com a 

importância e contribuição à sociedade oferecida pelos homenageados. Após seu 

discurso, o orador reassumiu a presidência. O próximo a se pronunciar foi o senhor Elias 

Martins. Elias Martins parabenizou os profissionais que estão presentes na sessão.  

Concluindo, desejou votos de sucesso aos seguradores e seguradoras, esperando muitos 

outros anos de crescimento. Em seguida discursou a senhora Juliana Bezerra.  Esta 

agradeceu a oportunidade de estar presente nesse momento de homenagem. Relatou ser o 

Sindicato de Seguradores do Pará, um dos mais atuantes pelos quais teve o privilégio de 

trabalhar. Por fim, parabenizou a SINCOR-PA pelos trinta anos trabalho. Dando 

prosseguimento, usou brevemente da palavra o senhor Jorge Rezende. Este orador 

elogiou a categoria dos trabalhadores homenageados nessa sessão, chamando-os de 

guerreiros. Discursou em seguida o senhor João Braga da Silva. Após saudar os 

presentes, afirmou que o povo brasileiro ainda desconhece a cultura do seguro. 

Apresentou um concurso de redação idealizado pela categoria de seguradores, 

abrangendo mais de 100.000 crianças, que virão a ser futuros segurados. Criticou a 

invasão de empresas de fora do estado, no mercado paraense, gerando um déficit na 

arrecadação do - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Concluindo seu discurso, 

agradeceu mais uma vez a presença de todos. Por fim o presidente Fabrício Gama 

concedeu a palavra ao vice-prefeito de Belém, senhor Orlando Reis. Em seu discurso o 

senhor Orlando Reis demonstrou satisfação em estar de volta a essa Casa de Leis. 

Parabenizou a justa homenagem proposta pelo vereador Fabrício Gama. Reiterou a 

importância da arrecadação do ISS pelo município, correspondendo a mais de 35 milhões 

de reais em arrecadação cerca de 10% de toda a arrecadação do município. Para finalizar, 

colocou-se à disposição da categoria para a construção de possíveis pautas de trabalhos. 

Após o discurso do senhor Orlando Reis, o presidente da sessão apontou a importância da 

união entre o prefeito, vice-prefeito e a Câmara dos Vereadores para enfrentar a crise e 

fazer as coisas do jeito certo. Por fim o presidente Fabrício Gama, agradeceu a presença 

de todos e declarou encerrada a presente sessão às dezesseis horas, ao som do Hino da 

Cidade de Belém. Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada, 

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

Lameira Bitencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos 25 de setembro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 2006/2017, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, 

conforme ESCALA DE FÉRIAS; 

 

R E S O L V E: 

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

(TRINTA) dias de férias aos servidores deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 

16/10/2017 a 14/11/2017, com retorno em 15/11/2017: 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Márcio Valério Farias Martins 

GAT – Grupo Atendente 

SAGEP 

2016-2017 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 16 DE OUTUBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

“ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 

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

vereador Joaquim Campos que solicitou aos senhores vereadores o registro de suas 

presenças. Abertos os trabalhos e não havendo oradores a fazer uso da palavra em 

Horário de Expediente, passou-se ao Horário de Liderança. Assumiu a presidência o 

vereador Fernando Carneiro. Pela Liderança do bloco PMDB-PHS, vereador Joaquim 

Campos demonstrou preocupação com a ausência dos vereadores na presente sessão. 

Registrou a presença dos alunos do Colégio Dom Bosco que estão em visita com o 

objetivo de compreender o funcionamento desta Casa. Também demonstrou pesar pelo 

fato de estarem presentes nesta sessão ordinária, somente dois vereadores justo no dia 

da visita dos estudantes. Reassumiu a presidência o vereador Joaquim Campos. Em 

seu pronunciamento o vereador Fernando Carneiro, pela liderança do PSOL, lamentou 

o fato da visita dos alunos da Escola Dom Bosco a esse Poder Legislativo, ocorrer 

justamente no dia em que estavam presentes, até então, somente dois vereadores. 

Disse ainda não entender o os fatos que motivaram os demais vereadores a estarem 

com o prefeito em detrimento da presente sessão ordinária. O presidente, Joaquim 

Campos, registrou a presença do vereador Altair Brandão. Findado pronunciamento do 

vereador Fernando Carneiro e não havendo mais oradores a fazer uso da palavra, o 

presidente encerrou o Horário de Liderança e solicitou aos vereadores o registro de 

suas presenças. Não havendo quórum, o presidente, conforme regimento interno, 

solicitou que fossem aguardados dez minutos até a nova verificação de quórum. 

Permanecendo ausência de quórum, o presidente encerrou a presente sessão às nove 

horas e trinta e dois minutos. Estiveram presentes os vereadores Altair Brandão pelo 

Bloco PC do B-PT e Fernando Carneiro. E eu, segundo secretária, lavrei a presente 

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

de Belém. Salão Plenário Lameira Bitencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, 26 de 

setembro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1941/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art. 111, da Lei 

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

DAS DORES BARBOSA DA CRUZ ARAÚJO, pertencente ao Grupo Nível Médio – 

Ref. A, do Quadro PERMANENTE, durante o período de 02/10/2017 a 30/11/2017, 

correspondente a 30 (TRINTA) dias (RESTANTES) da licença prêmio referente ao 9º 

triênio (2007/2010) e 30 (TRINTA) dias referentes ao 10º triênio (2010/2013) de 

serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante dos 

Processos nº 031/2012 e 953/2013, respectivamente. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
 


