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ATO Nº 2244/2017, DE 30 DE NOVEMBRO 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:
EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de
20/12/90, os servidores abaixo relacionados ocupantes do Cargo Comissionado “Secretário
Legislativo”, do Gabinete do Vereador FERNANDO CARNEIRO, a partir de 30/11/2017:
NÍVEL 01
MADSON WAGNER DUTRA DE LIMA
ROSIANE SARMENTO VIEIRA
NÍVEL 03
FRANCINEY MORAES ALBUQUERQUE
PEDRO IVO CARVALHO DE CASTRO
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.
Ver. JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE
Presidente, em exercício
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
_________________________
ATO Nº 2245/2017, DE 30 DE NOVEMBRO 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:
EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de
20/12/90, os servidores abaixo relacionados ocupantes do Cargo Comissionado “Secretário
Legislativo”, do Gabinete do Vereador GLEISSON SILVA, a partir de 30/11/2017:
NÍVEL 01
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES TEIXEIRA
NÍVEL 03
EZEQUIEL COELHO DE MELO
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.
Ver. JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE
Presidente, em exercício
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
_________________________
ATO Nº 2246/2017, DE 30 DE NOVEMBRO 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:
EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de
20/12/90, JOÃO BATISTA SOUZA DE OLIVEIRA ocupante do Cargo Comissionado
“Secretário Legislativo – Nível 01”, do Gabinete do Vereador GUSTAVO SEFER, a partir
de 30/11/2017.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.
Ver. JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE
Presidente, em exercício
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
_________________________
ATO Nº 2248/2017, DE 30 DE NOVEMBRO 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:
EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de
20/12/90, ALCIONE FERREIRA GASPAR ocupante do Cargo Comissionado “Secretário
Legislativo – Nível 01”, do Gabinete do Vereador SILVANO OLIVEIRA DA SILVA
(SARGENTO SILVANO), a partir de 30/11/2017.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.
Ver. JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE
Presidente, em exercício
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
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“ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA SESSÃO
ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA”
Aos trinta 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. Iniciado o Horário do
Expediente, assumiu a presidência da Mesa o vereador Joaquim Campos e o
vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Este comentou sobre a visita que fez à
obra de prolongamento da Avenida João Paulo II. Destacou a importância desta
obra, afirmando que todos os políticos deveriam pensar um pouco mais sobre as
discussões que apenas atrapalham a população. Lamentou que a Praça da Bíblia
tenha se tornado apenas um reduto de mendigos em Belém. Acrescentou que
eleições virão e é preciso separar o joio do trigo. Comentou sobre o custo de uma
eleição que, a seu ver, faz com que os melhores não se elejam. Opinou que as
oportunidades deveriam ser iguais a todos e que os políticos deveriam parar de
brigar e trabalhar mais em prol da população. Avaliou que a obra de ampliação
da Avenida João Paulo II irá desafogar o trânsito e proteger o manancial do
Utinga, destacando que o próximo prefeito tem que ter coragem para fazer o que
é necessário pela cidade. Reassumiu em seguida a presidência da Mesa. Em
aparte, pronunciou-se o vereador Émerson Sampaio. Joaquim Campos comentou
sobre o pronunciamento, na sessão ordinária da última segunda-feira, do
vereador Sargento Silvano em prol da escola sem partido. Parabenizou-o pela
proposição de sessão especial sobre este tema e manifestou-se contra os que só
querem o poder. Frisou que já é prática comum agredir e espancar professores.
Salientou que continuará brigando pelas famílias e por aquilo em que acredita.
Criticou o depoimento de uma senhora, nas redes sociais, em que declarou seu
ódio contra a classe média. Registrou ter formulado um texto denunciando os
que afundaram o país. Pediu que a PMB pare de perseguir os vendedores
ambulantes, pois estes são pessoas que, nesta crise, estão tentando sobreviver.
Em aparte, pronunciou-se o vereador Sargento Silvano, ocasião em que assumiu
a presidência da Mesa o vereador Dr. Elenilson. Émerson Sampaio pediu ao líder
do governo, vereador Fabrício Gama, que dialogue com a PMB para evitar a
retirada dos vendedores ambulantes das ruas. Defendeu que se busquem
alternativas para solucionar este problema e pediu que os trabalhadores
irregulares sejam notificados. Em aparte, manifestou-se o vereador Delegado
Nílton Neves e o vereador Sargento Silvano. Findo o Horário do Expediente,
iniciou-se o Horário de Liderança. Joaquim Campos, pelo bloco PMDB - PHS,
pediu ao vereador Fabrício Gama que sejam filmados os agentes da PMB que
estão se apropriando das mercadorias dos ambulantes e que este peça um prazo
de um ano ao Prefeito Zenaldo Coutinho para que aqueles trabalhadores
informais venham a se regularizar. Em aparte, pronunciaram-se os vereadores
Adriano Coelho e Sargento Silvano. Émerson Sampaio, pelo bloco PDT – PP PSL, pediu aos parlamentares paraenses em Brasília para agirem em defesa da
Universidade Federal do Pará. Esta sofreu um grande corte de verbas,
prejudicando os projetos que ajudariam na formação dos alunos. Declarou ter
apresentado um requerimento, encaminhado ao Ministério da Educação, para que
este mantenha as portas da UFPA abertas. Salientou que o ProUni abriu portas
para muitos estudantes e apelou aos órgãos competentes para que garantam os
recursos necessários ao funcionamento da Universidade Federal do Pará.
Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN - PR, registrou a
presença do vereador Yuri Pelaes, parlamentar da cidade de Macapá – AP.
Esclareceu, em seguida, que a SECON tem um trabalho difícil dentro do
Município de Belém e, muitas vezes, toma atitudes antipáticas contra vendedores
que estão em situação irregular há muitos anos. Explicou que a PMB tem que
organizar a cidade e são seguidos os procedimentos básicos: os trabalhadores são
notificados e informados sobre os documentos que precisam apresentar, mas não
comparecem à Secretaria de Economia. Acrescentou que muitos feirantes foram
realocados para mercados, criticando a afirmação de que a PMB não faz nada e
apenas recolhe mercadorias dos ambulantes irregulares. Em aparte, pronunciouse o vereador Émerson Sampaio. Fabrício Gama, falando agora pela liderança do
Governo, declarou que o prazo para a retirada das mercadorias recolhidas é de
vinte e quatro horas e que uma grande parte dos vendedores ambulantes estaria
respondendo a processo se a legislação vigente fosse levada ao pé da letra.
Contrapôs, entretanto, que a Prefeitura de Belém quer que as pessoas trabalhem
e conclamou os trabalhadores em situação irregular a entrar em contato com a
SECON. Informou depois que mora na Rua Vileta, entre a Avenida Pedro
Miranda e o Canal da Visconde de Souza Franco. Relatou que, todos os dias, a
PMB retira o lixo ali depositado e, todos os dias, os “burros sem rabo” voltam a
depositar dejetos naquele canal. Defendeu a formação de uma comissão de
vereadores para discutir este problema com a SECON. Em aparte, expressou-se o
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vereador Émerson Sampaio, assumindo, neste ínterim, a presidência da Mesa o
vereador John Wayne. Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC, reiterou o
pedido para se debater a questão dos feirantes, destacando que aqueles que vão à
CEASA são pessoas humildes, mas não querem depender de ninguém. Acordam
cedo para trabalhar e produzir, mas aí aparecem os fiscais da PMB, pegam os
carrinhos com mercadorias e os conduzem até a SECON. Quando tentam retirar
seus bens, trazem apenas os carrinhos, mas não as mercadorias. Denominou
“bandidos do rapa” aqueles que se apropriam dos artigos destes trabalhadores.
Denunciou que, na Avenida Marquês de Herval com a Travessa Mauriti, há um
bar que coloca suas cadeiras na rua e ninguém faz nada, mas perseguem
feirantes, ressalvando que o Prefeito Zenaldo Coutinho não deve ter
conhecimento disso. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Émerson
Sampaio e Delegado Nilton Neves. Reassumiu então a presidência da Mesa o
vereador Mauro Freitas. Este, em comum acordo com as lideranças partidárias,
suspendeu a sessão e concedeu a palavra, por dez minutos, ao vereador visitante
Yuri Pelaes. Reiniciada a sessão, o presidente solicitou aos parlamentares que
registrassem suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, passou-se à
Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi aprovada então, por acordo de lideranças, a
inversão da pauta priorizando-se a votação dos projetos que concedem títulos
honoríficos e a Medalha Brasão D’Armas de Belém. Em seguida, foram
aprovados por unanimidade os seguintes projetos: projeto que “Concede o Título
Honorífico de Honra ao Mérito aos senhores e senhoras Carlos Queiroz, Cíntia
Magno, Omar Fonseca, Octávio Cardoso, Fernando Araújo, Vera Castro,
Arnaldo Torres, Carla Azevedo, Mauro Neto, Ângela Bazzoni, Clayton Matos,
Mauro Bonna, Gérson Nogueira, Guilherme Augusto Souza, Guilherme Barra,
Nílton Machado Lobato, Marcelo de Souza Nascimento e Hamílton Pinheiro da
Costa Júnior”, relativo ao Processo nº 1778/17, de autoria do vereador Toré
Lima; projeto que “Concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém ao Sr. Jáder
Fontenelle Barbalho Filho”, relativo ao Processo nº 1779/17, de autoria do
vereador Mauro Freitas, a pedido do vereador Igor Normando; projeto que
“Concede a Medalha Brasão D’Armas de Belém aos senhores Camilo Afonso
Zahluth Centeno e Francisco Monteiro Melo”, relativo ao Processo nº 1780/17,
de autoria do vereador Mauro Freitas, a pedido do vereador Toré Lima. Em
seguida, foram aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos: licença
parlamentar de três dias, no período de 04 a 06/09/17, do vereador Fernando
Carneiro; licença parlamentar de três dias, no período de 04 a 06/09/17, do
vereador Bieco; sessão especial com data e hora a combinar para homenagear a
Colônia Libanesa no município de Belém, do vereador Igor Normando; e a
inserção nos Anais da Casa do artigo intitulado “O bullying provoca nota baixa”,
publicado na revista Veja, edição nº 2516, de 08/02/2017, de autoria do vereador
Fabrício Gama. Permaneceu em votação o requerimento do vereador Mauro
Freitas solicitando sessão especial para homenagear a Associação Paraense de
Supermercados – Aspas, tendo feito o encaminhamento os vereadores Mauro
Freitas, Adriano Coelho e Fabrício Gama. Findo o período estabelecido
regimentalmente para a Primeira Parte, foi feita nova verificação de presença.
Havendo quórum, iniciou-se a segunda parte da Ordem do Dia. Passou-se então à
discussão única e votação ao projeto que apõe “veto integral ao Projeto de Lei nº
7400, de 25/01/1988, que dispõe sobre as edificações no Município de Belém e
dá outras providências”, relativo ao Processo nº 702/16, de autoria da Prefeitura
Municipal de Belém. Na votação, o Veto foi mantido com dezenove votos
favoráveis e um voto contrário, sem abstenções. Justificaram seus votos os
vereadores Fernando Carneiro e Adriano Coelho. O presidente declarou então
aprovado o projeto de lei que estabelece “Veto integral ao Projeto de Lei nº
702/16, que altera a Lei nº 7.400, de 25 de janeiro de 1988, que dispõe sobre a s
edificações no Município de Belém”. O vereador Fabrício Gama pediu
posteriormente Questão de Ordem solicitando que os projetos em pauta restantes
fossem votados em bloco, o que foi aprovado pela plenária. Foram então lidos e
aprovados em bloco os seguintes projetos de lei: projeto que “Institui o ‘Dia
Municipal de Informação e Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de
Atenção com Hiperatividade – TDAH’, a ser comemorado anualmente no dia 19
de setembro, e a ‘Semana de Informação e Conscientização s obre o Transtorno
do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH’ no Município de Belém”,
relativo ao Processo nº 1158/17, de autoria do vereador Dr. Elenilson; projeto
que “Institui o terceiro sábado do mês de julho como o Dia Municipal da Força
Jovem Universal”, relativo ao Processo nº 1321/17, de autoria do vereador
França; projeto que “Institui no Município de Belém o Dia Municipal do Cantor
e Compositor de Tecnobrega”, relativo ao Processo nº 1131/17, de autoria do
vereador Fabrício Gama; projeto que “Institui no Município de Belém a Semana
de Prevenção e Combate à Depressão”, relativo ao Processo nº 1338/17, de
autoria do vereador França; projeto que “Institui o Dia Municipal do Migrante
Nordestino”, relativo ao Processo nº 1448/17, de autoria do vereador Rildo
Pessoa; projeto que “Institui o Dia Municipal da Ciclomobilidade Urbana no
Município de Belém”, relativo ao Processo nº 1342/17, de autoria da vereadora
Simone Kahwage; projeto que “Institui no Município de Belém o Dia de Nossa
Senhora de Nazaré”, relativo ao Processo nº 1489/17, de autoria do vereador
Mauro Freitas; projeto que “Institui o Dia Municipal da Festividade de São
Pedro do Areião”, relativo ao Processo nº 1167/17, de autoria do vereador Mauro
Freitas; projeto que “Institui o Dia Municipal de Valorização da Vida no
Município de Belém”, relativo ao Processo nº 1182/17, de autoria do vereador
Mauro Freitas; projeto que “Institui o Dia Municipal da Saúde Mental, a ser
comemorado anualmente no dia 03 de outubro, e a Semana Municipal da Saúd e
Mental no Município de Belém”, relativo ao Processo nº 1160/17, de autoria do
vereador Dr. Elenilson; projeto que “Institui o Dia de Conscientização sobre a
Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) no Município de Belém”, relativo ao Processo
nº 1137/17, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves; projeto que “Institui
o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais no Município de
Belém”, relativo ao Processo nº 1124/17, de autoria do vereador Bieco; projeto
que “Institui no Município de Belém a Semana Municipal do Esporte Coletivo”,
relativo ao Processo nº 1322/17, de autoria do vereador Fabrício Gama; e o
projeto que “Institui no Município de Belém a agregação de datas alusivas às
Forças Armadas do Brasil”, relativo ao Processo nº 1119/17, de autor ia do

DIÁRIO OFICIAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
CIRCULAÇÃO: 12, 13, 15 e 16 de fevereiro de 2018.

ANO XXXV
Nº 1773
vereador Mauro Freitas. Passou-se depois à discussão única e votação do projeto
que “Reconhece como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município
de Belém a Sonorização e Estilização Automotiva”, relativo ao Processo nº
1289/16, de autoria do vereador Mauro Freitas. Pronunciaram-se os vereadores
Fernando Carneiro e Sargento Silvano, ficando o projeto em discussão. Findo o
período estabelecido regimentalmente, o presidente Mauro Freitas declarou
encerrada a sessão às onze horas e quarenta e sete minutos. Estiveram presentes
os vereadores: Dr. Elenilson, Mauro Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC PT do B; Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade –
PEN - PR; Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC;
Igor Normando, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco PMDB - PHS;
Nehemias Valentim e Paulo Bengtson, pelo bloco PSB - PSDB - PTB; Dinely e
Wellington Magalhães, pelo bloco PSC - PPS; Adriano Coelho, Delegado Nílton
Neves e Émerson Sampaio, pelo bloco PDT – PP - PSL; Moa Moraes, pelo bloco
PC do B - PT; Dr. Chiquinho, pela bancada do PSOL; Simone Kahwage, pela
bancada do PRB. Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão,
Amaury da APPD, Bieco, Blenda Quaresma, Fernando Carneiro, França, Igor
Andrade, Toré Lima e Victor Dias. Estava licenciado o vereador Gustavo Sefer.
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 30 de agosto de 2017.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 2027/2017, DE 24 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 solicitação constante no Ofício nº 324/2017/GABP, datado
de 24/10/2017;
R E S O L V E:
COLOCAR À DISPOSIÇÃO da Prefeitura Municipal de Belém, nos termos do
Art. 141, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, a servidora ELIANA MARIA DA SILVA
GUIMARÃES (GNM-REF.A-P), com ônus para este Poder, com efeitos retroativos a
01/01/2017.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 24 DE OUTUBRO DE 2017.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
“ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
ESPECIAL DO SEGUNDO PERIODO DA PRIMEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA, A FIM DE HOMENAGEAR OS 100
ANOS DA FÁBRICA SANTA MARIA, ÓLEOS E
SABÃO
LTDA,
CONFORME
DISPÕE
REQUERIMENTO Nº 1076/2017, DE PROPOSIÇÃO
DO EXMO. SR. VEREADOR MARCIEL MANÃO”
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove
hora e cinquenta minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém para a realização
desta sessão especial a fim de homenagear os 100 anos da Fábrica Santa Maria, Óleos
e Sabão Ltda. Compondo a Mesa os senhores: José Augusto Monteiro (Sócio
proprietário da Fábrica Santa Maria), José Fragoso Rei (Sócio proprietário da Fábrica
Santa Maria), Francisco Brandão (Vice Cônsul de Portugal), José Costa (Agente
Distrital de Icoaraci), Ivo Amaral (publicitário, jornalista, radialista e comentarista da
TV Liberal), Luiz Otávio Rei Monteiro (Diretor Executivo da Fábrica Santa Maria),
Alberto Francisco Dias Garcez (Diretor do Grêmio Literário Português) e Francisco
França (Presidente do Hospital Beneficente Portuguesa). Justificou sua ausência a
vereadora Marinor Brito. Presidindo a sessão a vereadora Marciel Manão. Após a
composição da Mesa de trabalhos o Mestre de Cerimônia convidou todos a ouvirem,
em atitude de respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida,
invocando as Bênçãos de Deus, o presidente da sessão, vereador Marciel Manão,
declarou aberta a presente Sessão. O mestre de cerimônia registrou a presença dos
senhores Fernando Yamada (Vice-presidente da Associação Paraense de
Supermercados - ASPAS), Fábio França e José Álvares Souza Júnior. Dando
prosseguimento fez uso da palavra o vereador Maciel Manão. Este vereador agradeceu
a presença de todos. Declarou ser uma honra propor a presente sessão em homenagem
a Fábrica Santa Maria. Em seguida apresentou alguns eventos importantes ao longo da
trajetória de 100 anos daquela Fábrica. Em seguida parabenizaram o vereador Marciel
Manão pela iniciativa de homenagear os 100 anos da Fábrica Santa Maria, os senhores
Ivo Amaral, Francisco França e José Costa. Após essas as manifestações, o mestre de
cerimônia convidou os presentes a cantarem os parabéns a Fábrica Santa Maria, em
seguida houve a entrega de um bolo. Por fim, o presidente Marciel Manão convidou
todos a estarem presentes em um pequeno coquetel a ser oferecido ao término da
sessão. O presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão ao
som do Hino da Cidade de Belém 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 30 de novembro de 2017.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
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ATO Nº 0151/2018 - CMB, DE 31 DE JANEIRO DE 2018.
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Belém e pelo Regimento Interno da
CMB e,
CONSIDERANDO a necessidade de organizar o acesso ao Plenário e demais
dependências deste Poder Legislativo;
CONSIDERANDO a reestruturação do espaço exclusivo para os profissionais da
imprensa em geral;
R E S O L V E:
Art. 1º. Acesso e permanência no Plenário de 01 (UM) assessor por Vereador(a),
permitido o revezamento durante as Sessões Ordinárias e Extraordinárias.
Art. 2º. É vedada a permanência no Plenário de pessoas estranhas e funcionários
não autorizados pela Mesa Diretora, com exceção do(a) Vereador(a) e os respectivos
funcionários da Diretoria Legislativa, Serviços do Plenário, Som, Informática,
Taquigrafia, Divisão de Comunicação Social e da Diretoria Jurídica deste Poder
Legislativo.
Art. 3º. O acesso à Sala VIP será de uso exclusivo aos Senhores(as)
Vereadores(as) e autoridades convidadas.
Art. 4º. É vedado aos assessores deste Poder a circulação e permanência no café
do Big.
Art. 5º. O serviço do café do Big é de exclusividade dos Senhores(as)
Vereadores(as) e autoridades convidadas.
Art. 6º. O acesso pela garagem do prédio da Câmara Municipal de Belém
somente será permitido aos Vereadores(as) e Servidores(as) mediante a apresentação
de identidade funcional, sendo proibido o acesso por pessoas estranhas.
Art. 7º. As entrevistas estão restritas à sala de entrevistas.
Art. 8º. Os profissionais de imprensa em geral, devidamente identificados, farão
uso da sala de entrevistas e do Setor de Comunicação Social.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 31 DE JANEIRO DE 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
“ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA
SESSÃO
ORDINÁRIA DO
SEGUNDO
PERÍODO
DA
PRIMEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA”
No décimo quarto 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, assumiu
a palavra o vereador Émerson Sampaio e parabenizou o Ministro da Integração
Nacional, senhor Hélder Barbalho, e o Prefeito de Belém, senhor Zenaldo
Coutinho, por terem superado a rivalidade política e unido forças em prol do
povo desta cidade. Noticiou que no dia anterior foram liberados, fruto de um
convênio assinado entre a Prefeitura de Belém e Ministério da Integração
Nacional, quase sete milhões de reais para dar início à recuperação da orla de
Mosqueiro. Acrescentou que o Pará ganhou muito por ter um paraense à frente
de um ministério importante. Repassou informação dada à CMB pelo
Governador Simão Jatene de que as obras para recuperação da Rodovia do
Tapanã e da Rua Yamada iniciarão agora e tudo estará pronto até dezembro de
2018. Disse que esta comunicação foi feita em resposta a um requerimento de
sua autoria, aprovado pela plenária da Casa por unanimidade, cobrando a
realização destas obras, pois os recursos para sua consecução – sessenta milhões
de reais, repassados pelo Governo Federal - já estavam desde 2012 na conta do
Estado, sendo que a ordem de serviço já fora assinada desde dezembro de 2013.
Parabenizou o Governador Simão Jatene pela atitude e a gradeceu em nome dos
quase setenta mil habitantes do Tapanã e em nome de mais de meio milhão de
pessoas que serão beneficiadas com a obra. Joaquim Campos pronunciou-se em
seguida e comentou ter sido informado por vereadores da base do Prefeito, na
última terça-feira, de que o dinheiro para as obras de recuperação da orla de
Mosqueiro, apesar do convênio já ter sido assinado, não estaria na conta da
Prefeitura de Belém. Recebeu depois uma mensagem e perguntou então a o
Ministro Hélder Barbalho se havia algum empecilho para a liberação desses
recursos. Entretanto, na mesma terça-feira, dia 12, passado, às dezoito horas,
entrou na conta da PMB o equivalente a 30% dos recursos para o início das
obras, um montante de R$6.935.478,17. Afirmou que houve maturidade e
inteligência por parte do Prefeito Zenaldo Coutinho ao desarmar palanques e
bandeiras e pensar no bem do Município. Considerou que se temos um ministro
titular de uma pasta tão poderosa, nada mais justo que ele beneficie o Estado do
Pará. Alguns desdenham e comentam que Hélder está em campanha. Ressaltou
que o Ministro Hélder tem uma agenda lotada, viajando pelo país participando
de eventos, inaugurando obras, levando benefícios aos estados e assinando
convênios. Declarou que a pequenez de raciocínio, retrógrado e bairrista, é
prejudicial ao nosso crescimento e desenvolvimento. Deste modo, criticam o
Ministro Hélder Barbalho por trazer benefícios para o Estado do Pará.
Expressou, por outro lado, que a oposição precisa existir para que não ocorra a
acomodação da situação. É necessária e salutar a divergência política. Em
relação à crise financeira do Museu Paraense Emílio Goeldi, manifestou que fez
sua parte. Entrou em contato com o Ministro Hélder Barbalho e este, por sua vez
conversou com o Ministro Gilberto Kassab e ambos procuraram o Presidente
Michel Temer, que garantiu a liberação de verbas para evitar a falência daquela
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instituição. Asseverou que o Ministro Hélder tem lutado e conseguido tudo o que
nosso Estado precisa, dentro de suas possibilidades e é necessário reconhecer
isso. Pronunciou-se posteriormente o vereador Altair Brandão e tratou de um
crime que cresce assustadoramente na Região Metropolitana de Belém: os
assaltos aos ônibus urbanos. A população, além de não ter um transporte público
de qualidade e eficiente, passa por humilhações e as pessoas correm o risco de
perder a vida. Tantos trabalhadores rodoviários quanto passageiros sofrem
mutilações e traumas psicológicos causados por esse tipo de crime. Informou
que, há alguns meses atrás, protocolou um projeto de sua autoria chamado Botão
do Pânico. Ao apresentá-lo às autoridades policiais civis e militares, este foi
aceito com entusiasmo. Mas, para sua surpresa, foi informado pela Comissão de
Legislação e Justiça de que o projeto era inconstitucional, pois sua
implementação acarretaria custos para a administração municipal, recebendo
assim parecer contrário daquela comissão. Relatou ter obtido várias assinaturas
entre os demais vereadores para que o referido projeto volte a ser analisado pela
Comissão de Legislação e Justiça. Explicou que este prevê a utilização do
sistema de monitoramento que já é usado por todas as empresas do sistema de
transporte urbano via ônibus em Belém. Atualmente, ele serve somente para
vigiar os trabalhadores, utilizando a localização por GPS. Pelo projeto Botão do
Pânico, este sistema teria conexão direta com o Centro Integrado de Operações –
CIOP e forneceria informações em tempo real sobre a situação nos coletivos que
trafegam na Região Metropolitana de Belém. Poderia ser informada a ocorrência
de sinistros como incêndios e de assaltos com rapidez, além do local exato onde
se encontra o veículo atingido. Em caso de roubo, o CIOP, por sua vez, alertaria
o comando policial da área onde estivesse acontecendo o crime e este acionaria a
viatura mais próxima da ocorrência. Tudo isso poderia dar-se em segundos.
Afirmou que não haveria despesas para o poder público porque estas seriam
bancadas pelos empresários do setor. Fez, em seguida, um apelo aos vereadores
para que o ajudem a aprovar este projeto, que já foi mais uma vez encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça para ser analisado novamente. Pediu que esta
comissão tenha sensibilidade, pois este projeto é de suma importância não
apenas para os trabalhadores rodoviários, mas para toda a população de Belém.
Amaury da APPD disse que a orla de Mosqueiro realmente precisa com urgência
da intervenção da Prefeitura Municipal de Belém. Exemplificou que na praia do
Murubira e na Praia Grande as ondas a cada dia derrubam mais o cais. Encerrado
o Horário do Expediente, teve início o Horário de Liderança. Joaquim Campos,
pelo bloco PMDB – PHS, comentou que o projeto citado pelo vereador Altair
Brandão é de suma importância para a população de Belém, pois pode salvar
vidas, tanto de trabalhadores rodoviários quanto da população usuária do sistema
de transporte coletivo. Pediu apoio aos demais vereadores para a aprovação
deste. Em aparte, pronunciaram-se os vereadores Toré Lima e Amaury da APPD.
Émerson Sampaio, pelo bloco PDT – PP – PSL, registrou, com muita tristeza,
que a UFPA está paralisando muitas das suas atividades por irresponsabilidade
governamental. Informou que esta foi a universidade federal que mais perdeu
com o corte de recursos estabelecido pelo Governo Federal, dentre as quarenta e
seis instituições federais de ensino superior atingidas. Considerou que isto é um
verdadeiro crime contra o futuro do Brasil. Um país para desenvolver -se precisa
investir em educação, ciência e tecnologia. Referiu que na semana anterior
entrara com um requerimento nesta Casa solicitando que fosse feita uma
comunicação aos senadores e deputados federais do Pará para que intervenham
junto ao Governo Federal para impedir que a UFPA feche as portas. Apelou
também ao Ministro Hélder Barbalho para que intervenha junto ao Ministério da
Educação e ao Presidente Michel Temer para que não deixem a UFPA morrer.
Houve uma perda de 34% em seu orçamento e muitos projetos de pesquisa estão
sendo paralisados por falta de recursos. Em aparte, pronunciou -se o vereador
Amaury da APPD. Lulu das Comunidades, pelo bloco PSD – PTC, comentou
sobre a sessão especial realizada por sua iniciativa para discutir sobre os
serviços prestados pela Rede Celpa à população paraense. Externou que esta teve
repercussão na imprensa, fazendo depois a leitura de comentários publicados na
coluna Repórter 70, do jornal O Liberal, edição deste dia. Agradeceu aos
vereadores que apoiaram a realização da sessão. Acrescentou que as famílias de
baixa renda não conseguem pagar a tarifa social porque o limite de consumo
estabelecido (100 kWh) é muito baixo. Para gastar somente isso em um mês as
pessoas teriam que dispor de apenas um ventilador em casa. Considerou
inadmissível que, sendo o Pará um Estado produtor de energia elétrica, o povo
paraense tenha que pagar uma tarifa caríssima pelo serviço. Disse que lut ará
também para que haja uma ampliação do limite mínimo de consumo de energia
na aplicação da tarifa social, pedindo ajuda aos demais vereadores neste sentido.
Dinely, pelo bloco PSC – PPS, apresentou alguns dados relativos ao projeto de
reforma da previdência social defendido pelo Governo Federal. Opinou que a
implementação desta reforma será uma crueldade com a grande maioria dos
trabalhadores brasileiros. A mudança na legislação só afetará aqueles que, até a
data da promulgação da reforma, ainda não forem aposentados ou não tiverem
preenchido os requisitos para a aposentadoria segundo as regras atuais.
Preocupou-se com os trabalhadores que tem uma lida pesada (pedreiros,
lavradores, pescadores, etc.), pois estes terão um longo tempo de espera até
aposentar-se, questionando se terão condições físicas para fazê -lo. Divulgou, em
seguida, notícia publicada no jornal Diário do Pará relatando a expulsão do
vereador Moa Moraes do Partido Comunista do Brasil. Solidarizou -se com o
colega parlamentar, caracterizando-o como um vereador de garra, lutador, fiel e
evangélico. Paulo Bengtson, pelo PTB, expressou também apoio ao vereador
Moa Moraes e ofereceu-lhe o abrigo de seu partido. Avaliou que agora o
parlamentar ficará mais livre para expor suas ideias e terá também mais
liberdade nas votações, podendo agir de acordo com sua consciência. 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. Não havendo quórum, aguardou-se o intervalo de dez minutos. Findo
este período, fez-se nova verificação de presença. Permanecendo a falta de
quórum, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às dez horas e sete
minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, Fabrício Gama, Víctor
Dias, Gustavo Sefer, Adriano Coelho, Delegado Nílton Neves, Fernando
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Carneiro, Marinor Brito, França, Simone Kahwage e Toré Lima . Estiveram
presentes os vereadores: Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – PT do B; Lulu das
Comunidades e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Joaquim Campos e
John Wayne, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson, Paulo Bengtson, Igor Andrade
e Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC –
PPS; Émerson Sampaio, pelo bloco PDT – PP – PSL; Altair Brandão, Amaury da
APPD e Moa Moraes, pelo bloco PC do B – PT; 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, P alácio
Augusto Meira Filho, dia quatorze de setembro de 2017.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
PORTARIA Nº 0033/2018, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BELÉM, no uso de suas atribuições delegadas pela
Lei nº 8.078/2001, e,
CONSIDERANDO disposto no Memorando s/nº,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor LUIZ HELENO ALFAIA DA SILVA (GAU-REF.AP), CPF nº 330.782.622-00, suprimento de fundos no valor de R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais) com finalidade para despesas com material de consumo, com período
de aplicação de 30 (TRINTA) dias, observando a classificação orçamentária abaixo:
111.01.031.0012.2.091.339030 – FR 1001 – R$ 1.600,00
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 22 DE JANEIRO DE 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
___________________________
ATO Nº 0192/2018 - CMB, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Belém e pelo Regimento Interno da
CMB e,
CONSIDERANDO a necessidade de organizar o acesso ao Plenário e demais
dependências deste Poder Legislativo;
CONSIDERANDO a necessidade da manutenção da rede lógica, elétrica e
sistema de informação do Salão Plenário;
R E S O L V E:
Art. 1º. Suspender as Sessões Plenárias, retomando-as no dia 19 de fevereiro de
2018, em horário regimental.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 2243/2017, DE 30 DE NOVEMBRO 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:
AUTORIZAR o Senhor Vereador MAURO CRISTIANO FREITAS a viajar para
Manaus – AM, no período de 29/11/2017 a 01/12/2017, para firmar parceria para
implantação da Câmara Compartilhada, em Belém, a convite do Sr. Vereador
WILKER BARRETO (PHS), presidente da Câmara Municipal de Manaus, atribuindolhe 03 (três) diárias, nos termos do Art. 2º, da Resolução nº 046/2003, de 16/06/2003.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.
Ver. JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE
Presidente, em exercício
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 2247/2017, DE 30 DE NOVEMBRO 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:
EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502,
de 20/12/90, os servidores abaixo relacionados ocupantes do Cargo Comissionado
“Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador JOAQUIM CAMPOS, a partir de
30/11/2017:
NÍVEL 01
ERICKSON MIRANDA DE SOUZA
PAMELA YASMIN DE NORONHA AVELAR
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.
Ver. JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE
Presidente, em exercício
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário

