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ATO Nº 0276/2017, DE 16 DE JANEIRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 
 

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

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

NAZARÉ DE SOUSA PEREIRA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 16/01/2017 a 14/02/2017, correspondente ao 8º triênio 

(2006-2009) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante no Processo nº 373/2010. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 16 DE JANEIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 0278/2017, DE 16 DE JANEIRO 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 funcionários deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 16/01/2017 a 

14/02/2017, com retorno em 15/02/2017: 

 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Luiz Afonso Ferreira de Souza 

GAU – Grupo Auxiliar 

SEDAQ 

2015-2016 

Maria Sampaio Pinto da Silva Torres 

GNM – Grupo Nível Médio 

Divisão de Recursos Humanos 

2015-2016 
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 16 DE JANEIRO DE 2017. 
 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 0311/2017, DE 30 DE JANEIRO 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 funcionários deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 30/01/2017 a 

28/02/2017, com retorno em 01/03/2017: 

 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Cláudia Maria Menezes de Faria 

GNS – Grupo Nível Superior 

À disposição do TRE. 

2015-2016 
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 30 DE JANEIRO DE 2017. 
 

Ver. GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

Presidente, em exercício 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente – PSDC 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

1º Vice-Presidente – PMDB 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

2º Vice-Presidente – PSB 

ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário – PRB 

ELENILSON JOSÉ SANTOS DA COSTA 

2º Secretário – PTdoB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA 

3º Secretário – PR 

JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY 

4º Secretário – Líder do Bloco PSC / PPS 

VEREADORES 

BLOCO PSDC / PTdoB 

PTdoB RILDO DE OLIVEIRA PESSOA – Líder 

BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PEN / PR 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA – Líder 

Solidariedade JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

PEN MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA 

BLOCO PSD / PTC 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Líder 

 GUSTAVO BEMERGUY SEFER 

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR 

 VICTOR ORENGEL DIAS 

BLOCO PMDB / PHS 

PHS IGOR WANDER CENTENO NORMANDO – Líder 

PMDB BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA 

 JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS 

BLOCO PSB / PSDB / PTB 

PSB IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE – Líder 

PSDB NEHEMIAS GUEDES VALENTIM – Líder do Governo 

PTB PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSON 

BLOCO PSC / PPS 

PSC CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO 

PPS WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES 

BLOCO PDT / PP / PSL 

PDT MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO – Líder 

 HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JÚNIOR 

PP JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO 

PSL NILTON SILVA DAS NEVES 

BLOCO PCdoB / PT 

PCdoB ALTAIR DE LIMA BRANDÃO – Líder  
 MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO 
PT AMAURY DE SOUZA FILHO 

BANCADAS 

PSOL MARINOR JORGE BRITO – Líder 

 FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO 

 FRANCISCO ANTONIO GUIMARÃES DE ALMEIDA 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 SIMONE CAROLE CAMPELO KAHWAGE DOS SANTOS 
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ATO Nº 0368/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador IVANILDO 

LUIZ DE FRANÇA, com efeitos a partir de 01/02/2017: 

NÍVEL 02 

KAROLINE TAVARES DOS SANTOS 

KAROLINY VITELLI SILVA 

NÍVEL 03 

KAIO ANTONIO MEDEIROS SANTOS 

SÉRGIO RICARDO CARDOSO DA SILVA 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0117/2017, DE 02 DE JANEIRO 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: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora NATHALYA DE SÁ DA SILVA, 

ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 100% (CEM POR CENTO), calculado sobre o vencimento-base de 

seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a partir 

do mês de janeiro/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0369/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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, SILVIO DO ROSÁRIO CARDOSO, ocupante do Cargo em Comissão 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador IGOR ANDRADE, com 

efeitos a partir de 01/02/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO PRIMEIRO PERÍODO DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 
 

Aos treze dias do mês de fevereiro 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 registrassem suas presenças no painel 

eletrônico. Abertos os trabalhos, usaram da palavra os vereadores inscritos no livro de 

expediente. Dr. Chiquinho comentou um fato ocorrido e noticiado pela imprensa na 

semana passada, que foi a condenação do cidadão Silvinho Santos por extorsão. 

Informou estar sendo, desde o ano passado, alvo de difamação por parte do radialista 

Nonato Ferreira, que recentemente esteve envolvido com uma série de falcatruas, 

estando a polícia à sua procura.  Disse ainda que qualquer vereador pode ser alvo de 

extorsão, pois é um fato corriqueiro em Belém, e somente mencionou este radialista 

porque o senhor Silvinho Santos é dono da empresa onde o mesmo trabalha, o que 

mostra a ligação existente entre eles. Espera que a justiça seja feita, já que a decisão 

vem sendo protelada desde o ano de 2001. Em aparte, pronunciou-se o vereador 

Sargento Silvano. Igor Andrade apresentou no seu discurso o tema da sanção de lei 

abrangendo o aplicativo de transporte Uber. Baseando-se em pesquisas feitas por ele 

sobre o sistema, afirmou que este destrói a competição, já que aumenta o chamado 

preço dinâmico em época de Natal e festas de fim de ano em até 10% do que seria 

cobrado por um táxi. Chamou a concorrência de desleal já que no caso do Uber não 

são cobradas tarifas. Informou que apresentará requerimento cobrando rigor na 

fiscalização deste sistema por parte da SEMOB. Em aparte, falou o vereador Amaury 

Sousa. Adriano Coelho posicionou-se sobre a regulamentação do Uber, defendendo 

que deve existir a livre concorrência, mas em condições iguais. Ponderou que o Uber é 

uma empresa como qualquer outra, então deveria ser taxada da mesma forma que os 

táxis. Em aparte, expressou-se o vereador Gustavo Sefer. Comentaram também o tema 

os vereadores Emerson Sampaio, Igor Andrade e Joaquim Campos. Encerrado o 

Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Nehemias Valentin, pela 

liderança do bloco PSB - PSDB - PTB, tratou das dificuldades enfrentadas pelo país. 

Disse ver no Brasil um país falido, mesmo tendo tantas riquezas. Citou como um dos 

problemas enfrentados pela população, a constante disposição do Governo Federal em 

arrecadar mais e mais impostos, fazendo sangrar as pequenas e médias empresas 

através de cobrança absurda de tributos. Sargento Silvano, pela liderança do bloco 

PSD - PTC, discorreu sobre a paralisação dos policiais militares devido às 

manifestações das mulheres e familiares destes, reivindicando melhorias para a 

categoria, ocorridas no estado do Espírito Santo. Afirmou que em reunião feita com os 

familiares dos militares estes foram desrespeitados e repudiou veementemente a forma 

como o governo vem enfrentando a situação. Fabrício Gama, pela liderança do bloco 

PMN - Solidariedade - PEN - PR, retomou o pronunciamento do vereador Sargento 

Silvano, dizendo concordar com o mesmo. Declarou que a decisão tomada em reunião 

com os familiares dos policiais neste município não representa de forma alguma a 

opinião do prefeito. Pediu desculpas às esposas e familiares dos militares. Citou ainda 

reportagem na TV Liberal sobre o trânsito em Icoaraci. Disse ter ficado preocupado 

com as imprudências e infrações que estão ocorrendo no trânsito daquele distrito. 

Externou ser inadmissível culpar a PMB por esses problemas. Em aparte, comentou o 

vereador Marciel Manão. Émerson Sampaio, pela liderança do PDT - PP- PSL, 

chamou a atenção para um problema histórico no Pará, afirmando ter chegado a hora 

de solucioná-lo, referindo-se aos constantes alagamentos nas cidades; Amaury da 

APPD, pela liderança do PC do B - PT, declarou ser um fato que Belém está toda 

esburacada e a culpa não é somente das empresas responsáveis pela conservação das 

vias, mas também do poder público por não fiscalizar. Afirmou não ter nada contra os 

guardas municipais, mas gostaria de saber o porquê de estes estarem até duas horas da 

manhã em frente do Aeroporto de Belém distribuindo multas, sendo que aquela área 

não é da responsabilidade da PMB e sim da Infraero. Rildo Pessoa, pela liderança do 

bloco PSDC - PT do B, inteirou a plenária sobre a implantação do prontuário 

eletrônico nas unidades de saúde, acrescentando que no momento o sistema encontra-

se sucateado. Informou que vai até dez de dezembro deste ano o prazo para a 

implantação obrigatória do uso de prontuário eletrônico nas unidades de saúde do 

município. Findo o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos vereadores que 

registrassem suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a 

Primeira Parte da Ordem do Dia. Fez-se então um minuto de silêncio em homenagem 

aos senhores Kleber Kleuson de Moraes e Nonato, conhecido como Nonatinho, 

funcionário da Caixa Econômica Federal, ambos falecidos recentemente. Em seguida 

foram aprovadas as atas da 2ª Sessão Ordinária do Primeiro Período da Primeira 

Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura e da Sessão Solene de Abertura dos 

Trabalhos Ordinários do Primeiro Período da Primeira Sessão Legislativa da Décima 

Oitava Legislatura. Foi feita posteriormente a leitura e votação do requerimento do 

vereador Gustavo Sefer solicitando sessão especial, em data a definir, para debater a 

situação do transporte no município (aplicativo Uber). Encaminhou a votação o 

vereador Joaquim Campos, sendo o requerimento aprovado por unanimidade. 

Justificaram seus votos os vereadores: Sargento Silvano, Amaury da APPD, Fabrício 

Gama, Marciel Manão, Gustavo Sefer, Joaquim Campos e Igor Normando. Passou-se 

em seguida à leitura e votação do requerimento do vereador Amaury da APPD, 

solicitando licença parlamentar no período de 06 a 08/02/2017, sendo este aprovado 

por unanimidade. Fez-se depois a leitura do requerimento do vereador Victor Dias 

solicitando licença parlamentar no período de 20 a 22/02/2017, sendo também 

aprovado por unanimidade. Foi feita então a leitura e votação do requerimento do 

vereador Fernando Carneiro solicitando sessão solene com o tema "100 anos de 

Revolução Russa", sendo este aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o autor 

do requerimento. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente Mauro 

Freitas solicitou aos vereadores que fizessem o registro de suas presenças no Painel 

Eletrônico. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. O 

vereador Henrique Soares pediu então Questão de Ordem solicitando a votação em 

bloco dos seguintes projetos em pauta: processo nº 1462/16, que "Concede a Medalha 

Condecorativa Brasão D'Armas de Belém ao Sr. Helder Sidney Dias Cabral Junior"; 

processo nº 1465/16, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de 

Belém à Sra. Cilene Moreira Sabino de Oliveira Bittencourt" e processo nº 1514/16, 

que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém à Sra. Dra. Nadja 

Nara Cobra Meda", todos de autoria do ex-vereador Orlando Reis. Os projetos 

supracitados foram aprovados em bloco por unanimidade com vinte e sete votos 

favoráveis. Foi posteriormente rejeitado, com vinte e seis votos contrários e nenhum a 

favor, o projeto de lei, relativo ao processo nº 928/14, que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de identificação de passageiros de táxi no Município de Belém, e dá 

outras providências" de autoria do ex-vereador Miguel Rodrigues. Pediu em seguida 

Questão de Ordem o vereador Fernando Carneiro solicitando que o projeto de lei, 

relativo ao processo nº 115/09, que "Cria, em caráter experimental, o Programa de 

restrição ao trânsito de veículos automotores no Município de Belém", fosse suspenso 

até a realização de audiência pública sobre a questão, o que foi aprovado pela plenária. 

A pedido do autor, vereador Mauro Freitas, o projeto, relativo ao processo n° 232/16, 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
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que "Dispõe sobre regras de segurança nos transportes alternativos - vans que circulam 

no Município de Belém e dá outras providências" foi suspenso por vinte e quatro 

horas. Pronunciaram-se sobre o tema os vereadores Joaquim Campos, Fernando 

Carneiro e Amaury da APPD, instante em que o presidente Mauro Freitas encerrou a 

sessão às onze horas e quarenta e cinco minutos, convocando outra para o dia posterior 

em caráter ordinário e em horário regimental. Estiveram presentes os senhores 

vereadores: Dr. Elenilson, Mauro Freitas e Rildo Pessoa 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 Victor Dias pelo 

bloco PSD - PTC; Igor Normando, Blenda Quaresma, Igor Normando, Joaquim 

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

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

Wellington Magalhães pelo bloco PSC -PPS; Adriano Coelho, Del. Nilton Neves, 

Emerson Sampaio e Henrique Soares pelo bloco PDT - PP - PSL;  Dr. Chiquinho, 

Fernando Carneiro e Marinor Brito pela bancada do PSOL; França, Simone Kahwage 

e Toré Lima pela bancada do PRB; Amaury Souza, Altair Brandão e Moa Moraes pela 

bancada do PC do B;   Justificaram suas ausências os vereadores Toré Lima e Marinor 

Brito. Ausente: vereador Zeca Pirão.  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, aos 13 de 

fevereiro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0119/2017, DE 02 DE JANEIRO 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: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor PAULO SÉRGIO CORDEIRO 

PEREIRA, ocupante do Cargo em Comissão “Coordenador de Gabinete – CMB-DAS-

200.3”, no percentual correspondente a 100% (CEM POR CENTO), calculado sobre o 

vencimento-base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de 

expediente, a partir do mês de janeiro/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0370/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA, para exercer 

o Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

IGOR ANDRADE, com efeitos a partir de 01/02/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 
 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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. Havendo quórum, foram 

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

os senhores vereadores(as): Fernando Carneiro, que comentou sobre o debate 

ocorrido na sessão de ontem que tratava de um projeto que proibia o uso de 

película em vans, destacando que este Poder não pode tratar sobre o assunto, 

uma vez que as vans não estão regularizadas, momento em que apresentou um 

relatório oficial da CPI das milícias, citando que pelo menos três milícias foram 

detectadas em Belém e que existem mais de trinta recomendações ao Governo do 

Estado sobre as milícias, ocasião em que teria solicitado ao vereador Silvano que 

provasse a existência de parlamentares do PSDB presos; lamentou que o 

vereador Silvano não foi chamado a atenção em nenhum momento nesta sessão; 

frisou que a truculência não passará nesta Casa. Em aparte, comentou o assunto a 

senhora vereadora Marinor Brito; Blenda Quaresma, que concedeu aparte ao 

senhor vereador Joaquim Campos e discorreu sobre o debate ocorrido ontem, 

destacando a situação em que vive o País com a operação Lava Jato e comentou 

sobre a situação de guerra vivida na Venezuela; parabenizou o vereador Altair 

Brandão por apresentar um projeto em prol dos rodoviários e concluiu 

lamentando o assassinato de uma empresária no bairro Castanheira; Fabrício 

Gama, que registrou o lançamento do Livro do prefeito Zenaldo Coutinho 

intitulado “Baile Dançante”; citou que com a paralização da greve das mulheres 

o padre não permitiu que ninguém entrasse na igreja devido a referida greve, 

momento em que solicitou providências para que os fiéis entrem nas igrejas; 

parabenizou o prefeito pelo seu aniversário nesta data; lamentou a prisão e 

tortura de três repórteres brasileiros na Venezuela, oportunidade  em que o senhor 

presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no 

painel eletrônico. Havendo quórum, os trabalhos foram passados ao Horário das 

Lideranças, tendo usado da palavra os senhores vereadores: Joaquim Campos 

que, pelo Bloco PMDB/PHS, declarou que recebeu convite para participar do 

aniversário do prefeito de Belém e que irá ao aniversário de quem o convidar; 

repudiou a ação do presidente da Venezuela contra aquele povo; parabenizou 

todos os funcionários desta Casa pelo bom recebimento aos novos vereadores; 

Rildo Pessoa que, pelo Bloco PSDC/PT do B, comentou sobre o 

encaminhamento ao Senado Federal com relação as empresas de comunicações 

como a OI que acumulam dívidas de vinte bilhões de reais e que o Senado 

Federal está estudando a possibilidade de bonificar essas dívidas e defendeu a 

população pra ir as ruas combater esse abuso; Zeca Pirão que, pelo Bloco 

PMN/PR/PEN/Solidariedade, discorreu sobre a questão do lixo, enfatizando que 

a cidade se encontra suja, sendo que as empresas estão sugando a prefeitura por 

não apresentarem um trabalho adequado; comentou sobre a festa em homenagem 

ao prefeito de Belém, declarando que não estava se sentindo confortável a 

participar, uma vez que o povo está em dificuldade e lamentou a existência de 

doentes que estão sem poder fazer ressonância magnética; Igor Andrade que, 

pela Bancada do PSB/PSDB/PTB, comentou sobre a notícia publicada no jornal 

O Liberal intitulada: “Crise deixa os brasileiros mais pobres”, citando que três 

milhões e meio vão descer para a linha da pobreza; parabenizou o prefeito pelo 

lançamento do seu livro de poesias; enfatizou que em Belém a prefeitura não 

está com salários atrasados. Em aparte, comentou o assunto o senhor vereador 

Fabrício Gama; Fernando Carneiro, que pela Bancada do PSOL, se reportou 

sobre a proibição das filmagens nesta Casa, lamentando que não existe proibição 

no Colégio de Líderes e que isso afronta à Constituição Federal; informou que já 

solicitou ao Ministério Público que se posicione contra a decisão de censura 

nesta Casa e apelou ao presidente deste Poder que revogue essa decisão. Em 

aparte, usou da palavra a senhora vereadora Marinor Brito; Altair Brandão que, 

pela Bancada do PC do B, procedeu a leitura de seu pronunciamento referente ao 

requerimento de sua autoria com relação aos assaltos ocorridos nos coletivos de 

Belém, oportunidade em que o senhor presidente solicitou aos senhores 

vereadores que registrassem suas presenças no painel eletrônico. Havendo 

quórum, os trabalhos foram passados a primeira parte da Ordem do Dia, ocasião 

em que foi respeitado um minuto de silêncio em memória da irmã Carmelita 

Maria dos Anjos, solicitado pelo senhor vereador Fabrício Gama. Ato seguinte, 

foi colocado em votação o requerimento apresentado oralmente pelo  senhor 

vereador Rildo Pessoa solicitando a criação do prontuário eletrônico nas 

unidades de saúde de Belém, tendo usado da palavra os senhores vereadores 

Rildo Pessoa e Fabrício Gama e em aparte o senhor vereador Zeca Pirão; 

Marinor Brito e em aparte, o senhor vereado Victor Dias; Toré Lima e Igor 

Andrade. Em votação, o referido requerimento foi aprovado por unanimidade, 

tendo justificado seu voto o autor. Em seguida, foi colocado em votação o 

requerimento de autoria do senhor vereador Fabrício Gama, solic itando inserção 

nos anais da Casa o artigo intitulado: “Secon retoma ação contra espera nas filas 

de bancos”, publicado no jornal O Liberal, do dia 09 de fevereiro de 2017, tendo 

usado da palavra os senhores vereadores: Fabrício Gama, Marinor Brito e 

Sargento Silvano. Encerrada primeira parte da Ordem, ficando o orador com três 

minutos para a próxima sessão, momento em que o senhor presidente solicitou 

aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no painel eletrônico. 

Havendo quórum, os trabalhos foram passados a segunda parte da Ordem do Dia, 

momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador John 

Wayne, sendo colocado em votação o Parecer Contrário ao Projeto de Lei, 

constante do Processo nº 236/16 que Dispõe sobre as condições e as exigências 

necessárias ao adequado exercício da optometria e atividades conexas em 

estabelecimentos óticos sediados no Município de Belém, de autoria da ex-

vereadora Meg, tendo usado da palavra os senhores vereadores Fabricio Gama e 

Mauro Freitas, que reassumiu a condução dos trabalhos. Em votação, o referido 

parecer foi aprovado em votação nominal (26 Sim e nenhum Não), ficando 

rejeitado o referido projeto. Na sequência, foi aprovada por unanimidade a 

suspensão de votação dos seguintes Projetos de Lei: constante do Processo nº 

889/16 que “Altera e consolida, acresce e atualiza dispositivos das Leis nº 8.537, 

de 22.06.06; nº 8.910, de 19.03.12 e nº 8.961, de 14.12.12, sobre normas para a 

execução de serviços de transporte individual de passageiros em veíc ulos de 

aluguel a taxímetro” (ver. Orlando Reis) e, constante do Processo 705/14 que 

“Altera a Lei nº 8.622, de 07 de janeiro de 2008, que Altera a Lei 8.500, que 

Dispõe sobre a construção e funcionamento de postos revendedores dos 

combustíveis automotores – PRCA” (ver. Luiz Pereira). Ato seguinte, foi 

colocado em votação o Projeto de Lei, constante do Processo nº 104/11 que 

“Obriga a instalação de leitores de impressão digital na entrada das agências 

bancárias do Município de Belém”, momento em que foi aprovada por 

unanimidade a suspensão da sessão por cinco minutos. Reaberta a sessão, tendo 

usado da palavra os senhores vereadores Fabrício Gama, com aparte os senhores 

vereadores Sargento Silvano, Joaquim Campos; Dr. Elenilson, com apartes os 

senhores vereadores Fabrício Gama, Henrique Soares e Sargento Silvano; Victor 

Dias, com aparte os senhores vereadores Delegado Nilton Neves e Fabrício 

Gama; Adriano Coelho, com aparte o senhor vereador Fabrício Gama, ficando o 

orador com cinco minutos para a próxima sessão. No ensejo o senhor presidente 

declarou encerrada a presente sessão às onze horas e quarenta e cinco minutos, 

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

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

Rildo Pessoa pelo Bloco PSDC/PT do B; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão 

e Zeca Pirão pelo Bloco PMN/PR/PEN/SOLIDARIEDADE; Gustavo Seffer, 

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

Blenda Quaresma, Joaquim Campos e John Wayne pelo Bloco PMDB/PHS; 

Gleisson, Igor Andrade, Nehemias Valentim e Paulo Bengtson pela Bancada do 
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PSB/PSDB/PTB; Celsinho Sabino e Wellington Magalhães pelo Bloco PT do 

B/PSDC/PPS; Adriano Coelho, Delegado Nilton Alves, Emerson Sampaio e 

Henrique Soares pela Bancada do PDT; Altair Brandão, Amaury Souza 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. Justificado: Dinely. 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 14 de fevereiro de 2017. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0371/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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, IRNACLEI DA COSTA PANTOJA, ocupante do Cargo em Comissão 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador IGOR NORMANDO, 

com efeitos a partir de 01/02/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0124/2017, DE 02 DE JANEIRO 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: 

 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora THAÍS CHAVES DA SILVA, 

ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 100% (CEM POR CENTO), calculado sobre o vencimento-base de 

seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a partir 

do mês de janeiro/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0372/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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: 

 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, MONIQUE LEÃO DELGADO, para exercer o 

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

IGOR NORMANDO, com efeitos a partir de 01/02/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0128/2017, DE 02 DE JANEIRO 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: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Tempo Integral à servidora ANA PAULA ALMEIDA BRASIL, 

ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 50% (CINQUENTA POR CENTO), calculado sobre o vencimento-

base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a 

partir do mês de janeiro/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

“ATA DA PRIMEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 

quatorze horas e três minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém sob a 

presidência do vereador Mauro Freitas que solicitou aos senhores vereadores que 

registrassem suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, foi colocado 

em discussão o projeto de lei, constante do Processo nº 261/16, que “Altera a Lei 

nº 8.741, de 11/05/10 que ‘Dispõe sobre a implantação, no Município de Belém, 

do sistema de transporte de aluguel, de passageiros, de caráter individual, 

denominado Moto -Táxi, o sistema de entrega de mercadorias e em serviços 

comunitários de rua, denominado de Motoboy e o serviço de entrega e coleta de 

pequenas cargas, mediante a utilização de motocicletas, denominado Moto-Frete, 

através da prestação remunerada de serviços de motocicletas’ e dá outras 

providências” de autoria do ex-vereador Orlando Reis. Usaram da palavra os 

vereadores: Sargento Silvano (ocasião em que assumiu a presidência da Mesa o 

vereador John Wayne), Mauro Freitas (com aparte do vereador Adriano Coelho), 

Lulu das Comunidades (quando reassumiu a presidência da Mesa o vereador 

Mauro Freitas), Blenda Quaresma, e Igor Andrade (com aparte dos vereadores 

Delegado Nilton Neves e Bieco). O presidente Mauro Freitas suspendeu então os 

trabalhos por cinco minutos para que houvesse a construção de um consenso 

entre os vereadores. Reaberta a sessão, foram colocadas em votação a emenda nº 

1244, modificativa ao parágrafo 3º do artigo 2º - de autoria da ex-vereadora 

Sandra Batista - e as emendas nº 390 e nº 388 - de autoria do ex-vereador 

Orlando Reis – anexas ao Processo nº 963/16, sendo estas rejeitadas em bloco 

com 24 votos contrários e nenhum voto a favor em votação nominal. A seguir, 

foi feita a leitura do projeto e das emendas a serem contempladas neste. 

Pronunciaram-se posteriormente os vereadores Amaury da APPD e Fernando 

Carneiro. O vereador Toré Lima pediu então Questão de Ordem solicitando que a 

sessão fosse suspensa para que fossem feitas correções no artigo 8º do projeto, o 

que foi acatado pelo presidente Mauro Freitas, que suspendeu a sessão por cinco 

minutos. Retomados os trabalhos, o presidente consultou a plenária para o 

estabelecimento de um acordo de lideranças que permitisse a inclusão de 

emendas ao projeto. Estabelecido o acordo, foi aprovado o projeto, sendo nele 

contempladas em bloco a emenda relativa ao parágrafo 2º do artigo 3º e a 

emenda relativa aos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º - ambas de autoria do ex-

vereador Orlando Reis; a emenda relativa ao artigo 3º, parágrafo 2º, inciso I - 

alíneas a, b, c, d, e – e a emenda relativa ao artigo 3º, inciso II, de autoria da ex-

vereadora Sandra Batista, anexas ao Processo nº 963/16; e também em bloco 

foram aprovadas a emenda coletiva nº 389, assinada por todos os vereadores, 

relativa a todo o projeto, a emenda nº 392, relativa ao artigo 3º e ao artigo 11º - 

de autoria do vereador Mauro Freitas – e a emenda nº 393, relativa ao artigo 8º - 

de autoria dos vereadores Fernando Carneiro e Amaury Souza. O presidente 

Mauro Freitas declarou, então, encerrada a presente sessão às 15 horas e 51 

minutos. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas pelo  bloco PSDC - 

PT do B; Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN - PR; 

Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Victor Dias, pelo bloco PSD - PTC; 

Blenda Quaresma, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco PMDB - PHS; 

Igor Andrade, Nehemias Valentim e Paulo Bengtson, pelo bloco PSB – PSDB - 

PTB; Celsinho Sabino e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC - PPS; Adriano 

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

bloco PDT – PP - PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco do PC do 

B - PT; Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro, pela bancada do PSOL; França, 

Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB. E eu, segundo secretário, 

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

da Câmara Municipal de Belém, Salão Plenário Lameira Bittencourt, no Palácio 

Augusto Meira Filho, aos 23 de fevereiro de 2017. 
 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0375/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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 em Comissão 

“Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador JOHN WAYNE, com efeitos a 

partir de 01/02/2017: 
 

NÍVEL 01 

AGNALDO DA COSTA BORCEM 

DAVI CORRÊA DA SILVA 

DIEGO DA SILVA MATIAS 

EDIBERTO AVELAR 

JOZIELMA AZEVEDO MARQUES 

LUIZ FERNANDO LISBOA 
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 0373/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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 em Comissão 

“Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador JOAQUIM CAMPOS, com efeitos 

a partir de 01/02/2017: 

NÍVEL 01 

BRUNO MONTEIRO LINS 

NÍVEL 05 

GILBERTO DE SOUZA E SILVA 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

ATO Nº 0135/2017, DE 02 DE JANEIRO 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: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Tempo Integral à servidora FRANCINETE SANTOS SOARES, 

ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 50% (CINQUENTA POR CENTO), calculado sobre o vencimento-

base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a 

partir do mês de janeiro/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

ATO Nº 0374/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador JOAQUIM 

CAMPOS, com efeitos a partir de 01/02/2017: 

NÍVEL 01 

GILBERTO DE SOUZA E SILVA 

JOSÉ MÁRIO SILVA SANTOS 

KEVISON TEIXEIRA ALEIXO 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

“ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

No décimo quinto dia do mês de fevereiro 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, fizeram uso da palavra os vereadores: 

Fabrício Gama, que convidou os vereadores presentes a participar do lançamento do 

livro do prefeito Zenaldo Coutinho, Marés Lançantes, a ocorrer no Complexo Feliz 

Lusitânia, na Igreja de Santo Alexandre, no Salão de Eventos, no dia de hoje. 

Expressou tratar-se de um livro de poesias em que surge a figura do caboclo 

apaixonado que conta nossa história e nossas raízes. Parabenizou e elogiou, em 

seguida, o empresário Marcos Klautau pela iniciativa de construir o primeiro teatro 

particular de Belém - situado este no Shopping Grão Pará, sendo de ótimo nível, 

moderno e bem construído - e colocá-lo à disposição da CMB, da Prefeitura de Belém 

e do público belenense para apresentação de peças infantis gratuitamente; Delegado 

Nílton Neves, que repercutiu a divulgação do resultado da redação do último Enem em 

que setenta e sete participantes obtiveram nota máxima, sendo um deles o paraense 

Yuri Fadi Geha. Parabenizou-o e destacou o caso deste como exemplo de dedicação 

do aluno somada a uma educação de qualidade. Ressaltou então a importância da 

leitura, interpretação de texto e redação no ensino básico para diminuir o índice de 

analfabetismo funcional e aumentar o índice de aprovação de nosso alunado nos 

exames. Neste sentido, elogiou a iniciativa do prefeito Zenaldo Coutinho de criar o 

Pré-Vestibular Municipal (PVM), implementado ainda em seu primeiro mandato, mas 

que hoje tem perspectivas de expansão para os distritos de Icoaraci e Mosqueiro – 

assumiu, neste ínterim, a presidência da Mesa o vereador Toré Lima; Sargento 

Silvano, que relatou ter visitado, no dia anterior, um acampamento de mulheres de 

policiais militares em Belém e ouvido suas demandas e queixas, inclusive sobre a 

agressão sofrida por uma delas por parte de um capitão da PM. Disse ter ficado 

sensibilizado com tudo que ouviu e presenciou e questionou por que o Governo 

Estadual recusa-se a negociar com estas mulheres. Expressou que aos policiais 

militares é vedada a greve. Não podem manifestar-se, emitir suas opiniões. Declarou 

que ele mesmo, como policial, sofreu com essa imposição. Contou ter sido transferido 

para o interior, mudado de quartel, colocado até para guardar as muralhas do Presídio 

de Americano porque fazia questionamentos que, embora corretos, incomodavam. 

Questionou: por que o policial não pode reivindicar seus direitos como as outras 

categorias de trabalhadores? A lei não permite e o policial é como um burro em que 

são colocados antolhos para que seja levado aonde se queira, amordaçado para que não 

fale. Ressaltou que as esposas de policiais fazem uma manifestação pacífica, 

reivindicando direitos líquidos e adquiridos, e não cometem crime nenhum. 

Acrescentou que estas mulheres enfrentam hoje uma luta de Davi contra Golias. São 

mães de família que sofrem junto com seus maridos e vieram à rua reivindicar seus 

direitos, mas a população não está sofrendo porque a polícia está atuando 

normalmente. Entretanto, uma parte da imprensa as julga como criminosas e joga a 

população contra o movimento. Em aparte, pronunciou-se o vereador Joaquim 

Campos; Lulu das Comunidades, que falou sobre um projeto de lei de sua autoria, a 

ser apresentado na próxima semana, cujo objetivo é reativar a concha acústica situada 

na orla de Icoaraci dando oportunidade aos cantores da terra. Pediu aos vereadores que 

também tiveram votos no distrito para juntar forças no sentido de deixar a orla da vila 

o mais linda possível. Anunciou que fará um projeto para dar formação e capacitação 

aos vendedores de água de coco da localidade para que estes prestem um melhor 

atendimento ao público. Comunicou que protocolou ofício junto à 10ª ZPOL para que 

se tomem providências quanto ao alto volume dos sons automotivos que prejudicam os 

moradores e demais frequentadores da orla.  Externou que também pedirá ajuda à 

Guarda Municipal, oficializando um documento para que esta possa estar lá dando 

mais segurança. Em aparte pronunciaram-se os vereadores Marciel Manão e Adriano 

Coelho. Reassumiu então a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Encerrado 

o Horário do Expediente, teve início o Horário de Liderança. Joaquim Campos, pelo 

bloco PMDB – PHS, informou que as aulas na Escola Municipal Padre Leandro 

Pinheiro, situada no bairro do Guamá, foram suspensas no dia anterior por falta de 

merenda escolar. Lamentou o ocorrido e disse ter solicitado explicações à SEMEC 

sobre o fato, tendo recebido a informação de que a escola será abastecida. Avisou ao 

prefeito Zenaldo que a boa ou má atuação dos secretários recai sobre o gestor 

municipal porque ele é o responsável pela escolha destes como titulares das 

secretarias. Aditou que o Tribunal de Contas dos Municípios tem um site 

(www.tcm.pa.gov) onde há um link para o registro de ausência de merenda nas escolas 

municipais. Emerson Sampaio, pelo bloco PDT - PP – PSL, informou que Belém está 

entre as piores cidades do país nos quesitos saneamento básico (13ª pior) e violência 

urbana (9ª cidade mais violenta do Brasil e 26ª mais violenta do mundo). O patrimônio 

histórico está se deteriorando, com as praças abandonadas e precisando de 

revitalização – destacou o caso da praça do Conjunto Cordeiro de Farias, no bairro do 

Tapanã, que hoje virou um verdadeiro lixão. Ressaltou a necessidade de promover as 

mudanças necessárias para a melhoria da cidade como a regularização do transporte 

alternativo. Acrescentou que Belém tem inúmeros problemas e precisa muito da 

atuação dos vereadores para aprovar projetos que a beneficiem - independentemente 

de bandeiras ou legendas - para que as melhorias cheguem de fato ao povo que paga a 

conta. Expôs que os parlamentares não podem desperdiçar tempo e energia em 

disputas e brigas inúteis. Toré Lima, pela liderança do PRB, informou estar sendo 

julgada em última instância pelo Tribunal de Justiça do Estado a ação rescisória de 

22,45% a que os servidores municipais de Belém têm direito. Inteirou a plenária de 

que esta ação está em trâmite desde 1992, já tendo passado pelas esferas estadual e 

federal do Poder Judiciário. Externou que os servidores municipais estão dispostos a 

negociar com a Prefeitura de Belém para reaver seus direitos. Tratou a seguir do 

recebimento de uma certidão já transitada em julgado - da parte do advogado dos 

servidores, senhor Jáder Dias - assegurando a incorporação de 11,85% da URV de 

março de 1994 aos funcionários públicos municipais. Expressou que, apesar das 

dificuldades quanto ao aspecto financeiro da questão, alternativas serão buscadas para 

contemplar os direitos dos servidores da CMB. Sargento Silvano, pelo bloco PSD – 

PTC, pediu aos demais parlamentares atenção para as demandas dos mototaxistas. 

Informou a plenária de que o novo projeto de lei que regulamenta esta atividade 

profissional no Município de Belém está sendo elaborado conjuntamente, atendendo 

às especificações técnicas da equipe da SEMOB, às reivindicações da categoria e com 

a participação deste parlamento. Pediu aos seus pares agilidade na aprovação deste 

projeto, que brevemente entrará em pauta. Destacou a seguir matéria publicada neste 

dia no jornal O Liberal com o título “Praça Batista Campos festeja 113 anos” onde se 

expõe o abandono daquele logradouro. Acrescentou que há várias praças em Belém, 

além da citada, que estão merecendo cuidados e reformas, pois têm muitos problemas: 

segurança, limpeza, urbanismo entre outros. Disse saber que o prefeito Zenaldo 

Coutinho tem o desejo de trabalhar pelo melhor. Solicitou, por requerimento verbal, 

que seja inserida nos Anais da Casa a referida reportagem.  Neste momento, a 

presidência da Mesa foi assumida pelo vereador John Wayne. O vereador Mauro 

Freitas, pela liderança do bloco PSDC – PT do B, externou que a Casa há muito tempo 

luta pela regulamentação da categoria dos mototaxistas. Lembrou que na legislatura 

passada esta foi reconhecida legalmente, faltando, entretanto, alguns ajustes ao projeto 

então aprovado. Ponderou que projetos importantes e abrangentes devem ser assinados 

e encaminhados por mais de um vereador, em um esforço conjunto. Expressou que a 

Mesa Diretora decidiu seguir este caminho promovendo um amplo consenso 

abrangendo a categoria destes trabalhadores, a equipe técnica da SEMOB e os 

parlamentares da CMB para construção de um projeto que contemplasse as justas 

reivindicações dos mototaxistas, atendesse às especificações técnicas da SEMOB e 

beneficiasse a população com a melhoria do transporte público alternativo. Isto foi 

feito com sucesso, estando o texto em fase de finalização, devendo ser posto logo em 

votação na semana seguinte. Agradeceu a participação dos vereadores neste processo e 

defendeu a construção coletiva de projetos importantes, de grande relevância. Fabrício 

Gama, pelo bloco PMN - Solidariedade – PEN – PR, tratou dos prejuízos para o 

Estado do Pará da chamada Lei Kandir, que isentou da cobrança do ICMS os produtos 

destinados à exportação. Os estados deveriam ser compensados dessas perdas através 

de lei complementar que, no entanto, nunca foi criada. Findo o período estabelecido 

regimentalmente, o presidente Mauro Freitas encerrou o Horário de Liderança. Fez-se 

http://www.tcm.pa.gov/
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então a verificação de presença e, havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da 

Ordem do Dia. Retomou-se a apreciação e votação do requerimento do vereador 

Fabrício Gama solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal 

O Liberal, edição do dia 09/02/17, caderno Atualidades, página 03, intitulada 

“SECON retoma ação contra espera nas filas de bancos”. Encaminharam à votação os 

vereadores Sargento Silvano, Toré Lima (com apartes do vereador Joaquim Campos e 

da vereadora Simone Kahwage), Gleisson Oliveira e Rildo Pessoa. Posto em votação, 

o requerimento foi aprovado por unanimidade.  Passou-se então à leitura e votação do 

requerimento do vereador Zeca Pirão solicitando três dias de licença parlamentar, no 

período de 20 a 22/02/2017, sendo este aprovado por unanimidade. Foi, em seguida, 

posto em votação o requerimento do vereador Rildo Pessoa solicitando dois dias de 

licença parlamentar, no período de 21 a 22/02/2017, sendo este também aprovado por 

unanimidade.  Fez-se posteriormente a leitura e votação do requerimento do vereador 

Ivanildo França solicitando a realização de uma sessão especial, no dia 30/03/2017 às 

15 horas, sobre o Dia Mundial da Juventude, sendo este aprovado por unanimidade. 

Justificaram seus votos os vereadores França, Fabrício Gama, Sargento Silvano, 

Gustavo Sefer, Toré Lima e Gleisson Oliveira. Passou-se posteriormente à leitura e 

votação do requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando inserção nos Anais da 

Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, edição do dia 29/01/2017, intitulada 

“1ª Igreja Batista do Pará completa 120 anos”. Assumiu então a presidência da Mesa o 

vereador Gleisson Oliveira e o vereador Mauro Freitas fez o encaminhamento. Após 

isto, encerrou-se o período regimental da Primeira Parte da Ordem do Dia, ficando o 

requerimento em votação. O presidente Gleisson Oliveira pediu aos demais 

parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Neste ínterim, reassumiu a 

presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Havendo quórum, iniciou-se a 

Segunda Parte da Ordem do Dia. Retomou-se então a discussão única e votação do 

projeto que “Obriga a instalação de leitores de impressão digital na entrada das 

agências bancárias do Município de Belém”, referente ao Processo nº 104/11, de 

autoria do ex-vereador Raul Batista. Na discussão, pronunciaram-se os vereadores 

Adriano Coelho (com aparte do vereador Joaquim Campos), Amaury Sousa, Gleisson 

Oliveira, Sargento Silvano (com aparte do vereador Joaquim Campos), Marciel Manão 

(com aparte do vereador Fabrício Gama), Mauro Freitas (quando voltou a assumir a 

presidência da Mesa o vereador Gleisson – em aparte, pronunciou-se o vereador 

Émerson Sampaio) e Gustavo Sefer, ficando o referido projeto em discussão. 

Encerrado o período regimental, o presidente Gleisson Oliveira encerrou a sessão às 

onze horas e quarenta e cinco minutos. Justificaram suas ausências os vereadores: 

Altair Brandão, Delegado Nílton Neves e Fernando Carneiro. Estiveram presentes os 

vereadores: Dr. Chiquinho e Marinor Brito, pelo PSOL; Moa Moraes e Amaury da 

APPD, pelo Bloco PT - PC do B; Mauro Freitas, Rildo Pessoa e Dr. Elenilson, 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, Igor Normando, Joaquim 

Campos e John Wayne, pelo bloco PMDB - PHS; Gleisson Oliveira, Igor Andrade, 

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

Sabino, Dinely e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, 

Émerson Sampaio e Henrique Soares, pelo bloco PDT – PP – PSL; 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 quinze 

de fevereiro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0137/2017, DE 02 DE JANEIRO 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: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Tempo Integral ao servidor HARRYSON RANIERY OLAYA DE 

LIMA LEITE, ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, no 

percentual correspondente a 50% (CINQUENTA POR CENTO), calculado sobre o 

vencimento-base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de 

expediente, a partir do mês de janeiro/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0378/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

ANDRESSA MARIA VIEGAS DA SILVA, para exercer o Cargo em Comissão 

“Assessor Especial – CMB-DAS-200.2”, no Gabinete da Presidência, com efeitos a 

partir de 01/02/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

“ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

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

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

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

Iniciado o Horário do Expediente, fizeram uso da palavra os vereadores: Joaquim 

Campos, que informou ter sido convidado pelo prefeito Zenaldo Coutinho e pelo 

Ministro da Integração Nacional, senhor Hélder Barbalho, para um evento em 

Mosqueiro. Defendeu que é necessária a união entre políticos de partidos diferentes 

em prol da comunidade. Acrescentou que o ministro Hélder obteve um aporte de 

recursos de 25 milhões de reais, para recuperação da orla de Mosqueiro. Considerou 

que é o primeiro passo a ser dado para a revitalização total da ilha, um incentivo ao 

turismo que ajudará a resgatar a economia local. Tratou em seguida da Lei Kandir, que 

prejudica sobremaneira o Estado do Pará, pois isenta de cobrança de ICMS produtos 

destinados à exportação. As mineradoras retiram o minério e nada fica para o Estado, 

somente o buraco. Relatou ter conseguido, como jornalista e apresentador de televisão, 

fechar uma usina de passivos ambientais existente em Ulianópolis, mas os resíduos 

tóxicos desta e de outras empresas não foram ainda retirados. Aditou que há uma lei 

estadual que proíbe o transporte e armazenamento de produtos tóxicos, mas esta não é 

respeitada. Inteirou a plenária de que somente nos últimos dez anos, devido à Lei 

Kandir, o Pará perdeu cerca de 21 bilhões de reais em ICMS. Externou que enquanto o 

Estado não receber a compensação por essas perdas não haverá real crescimento e não 

devemos nos iludir com o anunciado superávit na balança comercial estadual, pois o 

Governo Estadual e as prefeituras não recebem os repasses correspondentes. 

Conclamou os parlamentares a pressionar os deputados federais paraenses para que 

lutem pela regulamentação da Lei Kandir, pois não podemos mais ser usurpados como 

sempre fomos. Em aparte, pronunciou-se o vereador Fabrício Gama; Rildo Pessoa, que 

falou sobre a Lei Municipal nº 9209 (de 11/05/2016, resultante de um projeto de sua 

autoria) que proíbe a cobrança de multas e taxas aos proprietários de veículos 

apreendidos em vias públicas devido a roubo. Relatou que geralmente o proprietário 

tem a informação de que o veículo se encontra no pátio da SEMOB, após ter sido 

usado para a prática de delitos e em seguida abandonado em via pública. Não caberia 

mais neste caso a cobrança de qualquer tipo de taxa. Informou à plenária ter entrado 

com um requerimento junto à SEMOB para que dê uma resposta à CMB sobre como 

esta lei está sendo aplicada, para que o parlamento municipal possa acompanhar. 

Afirmou ter sido informado de que agora as pessoas têm inicialmente que pagar as 

multas e taxas e depois precisam entrar na Justiça para reaver os valores pagos. Em 

aparte, expressaram-se os vereadores Joaquim Campos e Delegado Nilton Neves; 

Marinor Brito, criticou a falta de sensibilidade do prefeito Zenaldo Coutinho por não 

promover o desfile oficial do carnaval este ano em Belém. Disse que o clima nas 

escolas de samba da cidade é de muita tristeza, pois Belém chegou a ter o terceiro 

maior carnaval do Brasil e tem a terceira escola de samba mais antiga do país, o 

Rancho Não Posso me Amofiná. Comentou em seguida a reportagem do programa 

Fantástico, da Rede Globo, no último domingo, que coloca o município de 

Ananindeua como o pior do Brasil em termos de saneamento e Belém como um dos 

piores neste quesito. Expressou que isto expõe as vísceras dos governos do PSDB no 

Pará e dá uma sensação de impotência frente à falta de unidade e disposição do 

segmento político para resolver e enfrentar os problemas de saneamento em Belém e 

no restante do Estado. Alertou que há a prática de sucatear e expor publicamente a 

inoperância das empresas públicas para depois privatizá-las e que se pretende, em 

verdade, privatizar a COSANPA. Denunciou que a coleta de lixo em Belém virou alvo 

de barganha política, sendo pela segunda vez no governo Zenaldo dispensada a 

licitação para a contratação da empresa executante. Informou que a deposição do lixo 

voltará a ser feita no Aurá porque a empresa que atualmente presta o serviço - 

ilegalmente instalada em área de proteção ambiental em Marituba - está tendo 

dificuldades de atuar porque o prefeito Zenaldo Coutinho não paga. Acrescentou que a 

comunidade que ainda vive no Aurá está morrendo de fome porque os catadores 

ficaram sem o lixo e sem alternativa de fonte de renda. Encerrado o Horário do 

Expediente, passou-se ao Horário de Liderança. Assumiu então a presidência da Mesa 

o vereador Mauro Freitas. Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS, relatou o caso 

de um taxista cujo carro foi roubado e acabou sendo levado ao pátio da SEMOB. Teve 

então que pagar a quantia de três mil reais para reavê-lo, em detrimento da Lei nº 

9209, que isenta de taxas e multas o proprietário do automóvel nesta situação. 

Declarou ser necessário que a SEMOB forneça à CMB as informações sobre o número 

de veículos particulares que lá estão e a situação em que se encontram. Em aparte, 

pronunciou-se o vereador Sargento Silvano. Adriano Coelho, pelo bloco PDT – PP – 

PSL, confessou que se sente muito incomodado com as demandas de ex-vereadores, 

que perturbam com telefonemas e ações constantes e não deixam os espaços ocupados 

antes nas estruturas do Município de Belém. Exortou os novos vereadores a trabalhar e 

ter uma postura firme com relação a este problema. Fez a seguir um pedido à empresa 

concessionária da obra do BRT para que tenha mais zelo pelas vias e pela fluidez do 

trânsito local. Contou ter passado quase uma hora para percorrer um trecho de apenas 

cinquenta metros devido ao péssimo estado da pista em uma área próxima ao trecho 

em construção. Reportou-se posteriormente ao caso de tentativa de feminicídio da 

jornalista Dandara de Almeida, cuja divulgação pela mídia local criou polêmica 

gerando reação do Sinjor-PA (Sindicato dos Jornalistas do Pará) devido ao destaque 

dado à vítima em detrimento do fato ocorrido. Fernando Carneiro, pela liderança da 

Oposição, expressou ter ficado envergonhado ao assistir à reportagem exibida pelo 

Fantástico no último domingo pela posição ocupada por Belém e Ananindeua no 

quesito saneamento. Acrescentou que não se pode deixar de lamentar esse fato e de 

cobrar políticas públicas para reverter esse quadro. Tratou em seguida do tema da 

violência pública no Estado do Pará. Considerou que uma guerra vem sendo travada 

na cidade de Belém e em outras localidades, com policiais e pessoas comuns sendo 

mortas, e que o Estado está perdendo esse embate contra a criminalidade. Inteirou a 

plenária sobre um relatório que mostra o aumento da violência contra jornalistas no 

Brasil e no Pará, especificamente. Destacou que entre os autores destes atos violentos 

contra profissionais da imprensa figuram na terceira posição políticos e assessores de 

políticos.  Disse esperar que, na CMB, enterre-se, de uma vez por todas, qualquer 
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tentativa de cerceamento à liberdade de imprensa. Elogiou a iniciativa da nova Mesa 

Diretora de criar um espaço específico para receber a imprensa durante as sessões 

legislativas, ressalvando que isso não pode servir de moeda de troca para o 

cerceamento da liberdade. Asseverou que é preciso dar aos jornalistas boas condições 

de trabalho, mas - mais do que isso – é necessário garantir o que a Constituição 

Federal e a Declaração dos Direitos Humanos estabelecem: a liberdade de veiculação 

de informações, a liberdade de imprensa. Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC, 

reportou-se ao assassinato de policiais no Estado do Pará, informando que nos últimos 

dois dias três agentes da lei foram assassinados e dois outros foram baleados. Declarou 

que isso parece não sensibilizar ninguém, pois ninguém cobra a apuração desses 

crimes. Aditou que o Governo Estadual trata os policiais militares com desprezo. 

Externou que todas as categorias têm sindicatos que as representam, mas os policiais 

não têm e ficam à mercê do Governo, que faz o que quer. Quem está morrendo são 

trabalhadores que não têm representatividade: ninguém pode falar porque é ameaçado 

de prisão. Chamou a atenção da OAB, da imprensa, das entidades defensoras dos 

direitos humanos, do Ministério Público e da população em geral para a situação da 

categoria. Acrescentou que a cidade de Belém vive um caos, a segurança pública vive 

um caos, policiais morrem e ninguém faz nada. Em aparte, pronunciou-se o vereador 

Altair Brandão. Dr. Chiquinho, pela liderança do PSOL, expressou que é necessário 

responsabilizar os governos do PSDB pelo caos existente em Belém e no Pará, pois o 

partido governa o Estado e a capital já há duas décadas – com um intervalo de apenas 

quatro anos. Comentou que não foi a esquerda - os representantes do PSOL ou outro 

partido - que expuseram Belém e Ananindeua como cidades que apresentam índices de 

saneamento básico que estão entre os piores do Brasil, foi a Rede Globo, tradicional 

aliada das forças conservadoras no país. Disse ser triste assistir à morte de policiais e à 

humilhação que estes trabalhadores passam, com baixos salários e descaso em seus 

equipamentos. Insistiu que pessoas devem responsabilizadas porque esta situação não 

é fruto do acaso e sim de uma política de descaso para com a população do Estado, 

comandada pelo PSDB e seus aliados. Afirmou que o impressiona há muito tempo o 

fato de não haver, por parte do Governo Estadual, uma só nota de solidariedade na 

imprensa à categoria dos policiais e de desculpas à população pela situação de 

insegurança existente no Pará: simplesmente ignoram o drama social vivido, ignoram 

que pais e mães de família estão sendo assassinados pelo crime. Sugeriu que a CMB 

elabore um documento, assinado por todos os vereadores, cobrando providências ao 

governador Simão Jatene, para que este tome alguma atitude. Considerou estranha a 

atuação da SEMOB, que utiliza o serviço de guincho de uma empresa e esta recebe 

por veículo guinchado, o que se torna um grande negócio. Denunciou que mesmo 

carros legalizados são guinchados por qualquer motivo porque isso dá lucro e dá 

margem à cobrança de propinas. Fabrício Gama, pelo bloco Solidariedade – PEN – 

PR, louvou a iniciativa do presidente Mauro Freitas de estabelecer acomodações para 

a imprensa na CMB, de forma decente e eficaz. Findo o período estabelecido 

regimentalmente, o presidente Mauro Freitas encerrou o Horário de Liderança. Fez-se 

então a verificação de presença e, havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da 

Ordem do Dia. Foi então aprovada por unanimidade a ata referente à 3ª Sessão 

Ordinária do Primeiro Período da Primeira Sessão Legislativa desta legislatura. O 

vereador Henrique Soares pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e 

interstício dos projetos em pauta nesta Primeira Parte, o que foi aprovado por 

unanimidade. Fez-se então um minuto de silêncio pelas mortes de policiais ocorridas 

nos últimos dias, atendendo a requerimento verbal do vereador Sargento Silvano. 

Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador John Wayne. Passou-se então à 

leitura do requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando inserção nos Anais da 

Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, edição do dia 29/01/2017, intitulada 

“1ª Igreja Batista do Pará completa 120 anos”. Encaminhou a votação o autor do 

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

Sargento Silvano. Reassumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador Mauro 

Freitas. Fez-se depois a leitura do requerimento do vereador Émerson Sampaio 

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

Pará, edição do dia 18/02/2017, intitulada “Amizade interrompida à bala, dupla é 

assassinada”.  Encaminharam a votação os vereadores Émerson Sampaio, 

Sargento Silvano, Gleisson Oliveira, Igor Normando, Marinor Brito e Fabrício 

Gama (com aparte do vereador Sargento Silvano), sendo o requerimento 

aprovado por unanimidade. Em seguida, foi feita a leitura do requerimento do 

vereador Toré Lima solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria publicada 

no jornal O Liberal, edição do dia 15/02/2017, intitulada “Banpará investe em 

tecnologia e inaugura espaço conceito digital”, ficando este em votação. 

Encerrado o período regimental da Primeira Parte, o presidente Mauro Freitas 

solicitou que os parlamentares fizessem o registro de suas presenças e, 

posteriormente, encerrou a sessão, às dez horas e quarenta e cinco minutos, para 

a realização de uma reunião do Colégio de Líderes onde seriam tomadas decisões 

relativas à pauta que ocupará as discussões da Casa após o carnaval. Estavam 

licenciados os vereadores Zeca Pirão, Víctor Dias e Gustavo Sefer. Justificaram 

suas ausências os vereadores: Nehemias Valentim e Paulo Bengtson. Estiveram 

presentes os vereadores: Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo 

PSOL; Moa Moraes, Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo Bloco PT - PC do 

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

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

– PR; Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Blenda 

Quaresma, Igor Normando, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco PMDB – 

PHS; Gleisson Oliveira e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

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

Adriano Coelho, Émerson Sampaio, Delegado Nílton Neves e Henrique Soares, 

pelo bloco PDT – PP – PSL; 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 fevereiro de 

2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

ATO Nº 0139/2017, DE 02 DE JANEIRO 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: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Tempo Integral à servidora MARIA DE NAZARÉ COSTA 

RODRIGUES, ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, no 

percentual correspondente a 50% (CINQUENTA POR CENTO), calculado sobre o 

vencimento-base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de 

expediente, a partir do mês de janeiro/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

ATO Nº 0387/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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: 

 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador JOHN 

WAYNE, com efeitos a partir de 01/02/2017: 

NÍVEL 01 

CARLA ZENAIDE CRUZ CHAVES 

IRACENILCE CARDOSO PINHEIRO 

JENIFER PINHEIRO ALVES 

MARCOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 

MARIZE AMORIM DE JESUS 

MICHAEL KILDARE FAVACHO DO NASCIMENTO 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

ATO Nº 0388/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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, JOSEANE DO CARMO MOREIRA, ocupantes do Cargo em Comissão 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador JOSÉ DINELY, com 

efeitos a partir de 01/02/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

ATO Nº 0140/2017, DE 02 DE JANEIRO 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: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Tempo Integral à servidora MARIA DO SOCORRO RODRIGUES 

TEIXEIRA, ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 50% (CINQUENTA POR CENTO), calculado sobre o vencimento-

base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a 

partir do mês de janeiro/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

“ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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. Havendo quórum, foram abertos os trabalhos, 
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momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador John Wayne, 

tendo usado da palavra os senhores vereadores Mauro Freitas que comentou 

matéria no jornal O Liberal referente a violência contra os homossexuais, 

ocasião em que se manifestou solidário ao parceiro agredido  e defendeu 

requerimento de sua autoria que irá apresentar contra esse tipo de crime; 

comunicou que fará uma sessão especial para tratar do assunto; informou que 

ontem esteve na Semaj, bem como na Semob junto a representantes dos 

mototaxistas tratar da reorganização da categoria da referida classe, enfatizando 

que amanhã às treze horas estará recebendo os mototaxistas em sessão 

extraordinária no sentido de debater o assunto, alertando a todos o vereador não 

recebe nada por realizar sessão extraordinária; declarou que ontem recebeu a 

imprensa e sindicato dos jornalistas e que estará organizando para que os 

profissionais da classe esteja entrando nesta casa com mais satisfação; frisou que 

a sala de Comunicação social foi denominada de Emanoel O de Almeida é que 

esta sala será homenageada com o seu nome; informou que irá fazer de tudo para 

inaugurar o auditório desta Câmara; Emerson Sampaio, que enfatizou matéria 

contra um ataque a travesti, destacando que é totalmente contra a violência e 

defendeu o combate contra a mesma; comentou sobre a força tarefa do 

Ministério Público pra diminuir o número de presos nas cadeias, relatando que 

esta é a Justiça brasileira; defendeu movimento contra a violência instalada no  

País; citou que a mãe de uma aluna de uma creche do bairro do Tapanã recebe 

uma lista imensa de material para a creche municipal Elvira Quadros; informou 

que o preso custa R$ 2.400,00 mês enquanto uma criança R$ 1200,00 por ano. 

Em apartes, usaram da palavra os senhores vereadores Sargento Silvano e 

Joaquim Campos; Fernando Carneiro, que fez uma ponderação sobre o que foi 

colocado sobre a questão da violência, perguntou se os ministros e secretários 

não sabem da informação prestada pelo senhor vereador Emerson Sampaio sobre 

os custos de preso e um estudante; informou que no País se paga três bilhões por 

mês de juros aos banqueiros em detrimento da educação e segurança; defendeu 

que é necessário nominar os responsáveis por essas questões e cobrar as 

medidas, ficou com três minutos para a próxima sessão. Passados os trabalhos ao 

Horário das Lideranças, tendo reassumido a condução dos trabalhos o senhor 

vereador Mauro Freitas. Em seguida, usaram da palavra os senhores vereadores: 

Delegado Nilton Neves que, pela Bancada do PDT, discorreu sobre a questão da 

violência, destacando que como delegado de Polícia, declarou que quem deveria 

estar como secretário de segurança deveria ser um delegado de carreira, 

observando que é muito difícil fazer trabalho de delegado no  interior devido à 

falta de material e de segurança; defendeu a colocação de policiais nas ruas; 

citou que o meliante vê o policial armado vem logo atirando e sugeriu ao 

delegado Vilmar que vá pra delegacia. Em apartes, usaram da palavra os 

senhores vereadores Joaquim Campos e Sargento Silvano, momento em que 

reassumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador John Wayne: Mauro 

Freitas que, pelo Bloco PSDC/PT do B, solicitou aos vereadores que informem 

seus vereadores para as comissões que desejarem; informou que amanhã estará 

sendo realizada uma sessão extraordinária para tratar sobre a questão dos 

mototaxistas, momento em que procedeu a leitura da convocação dos senhores 

vereadores para tantas sessões quantas forem necessárias para debater e votar o 

projeto dos mototaxistas; lembrou que na última sexta feira esta Casa foi 

convidada a ir a Mosqueiro para verificar in loco a questão da erosão em 

Mosqueiro, parabenizou o presidente Temer pela liberação dos recursos para 

viabilizar a questão a solução do problema naquela ilha, assumindo em seguida a 

presidência dos trabalhos; Fabrício Gama que, pelo Bloco 

PMN/PEN/Solidariedade, parabenizou a postura desta Casa por participar em 

Mosqueiro de uma visita, lembrando que o prefeito convidou os vereadores para 

participarem; citou que não é obrigatório a mãe de criança levar shampoo e 

outras, somente a que for de uso pessoal; citou que não há nenhuma orientação 

pra que se leve todo esse material; citou que foi informado que foi cancelado 

esse tipo de pedido da creche citada; informou que a secretaria de educação 

liberou quase o dobro de vagas para os alunos. Em aparte, usou da palavra o 

senhor vereador Emerson Sampaio; Fabrício Gama que, pela Liderança do 

Governo, comentou que a Justiça decidiu por unanimidade que os estados 

indenizem em menos de quinze dias as famílias dos presos assassinados nos 

presídios; achando que essa atitude é um absurdo; registrou que a ex-

superintendente da Semob se meter na questão, associação dos barbeiros, citando 

que não é culpa da Semob, usando a estrutura sem o consentimento do prefeito. 

Em aparte, usou da palavra o senhor vereador Joaquim Campos; Sargento 

Silvano que, pelo Bloco PSD/PTC, declarou que ontem recebeu um vídeo da 

secretaria de mobilidade urbana o secretário filmou, uma casa da moeda, 

imaginando pra onde vai esse dinheiro, destacando que a ex-superintendente o 

tratou com arrogância, frisando que o prefeito não está mancomunado com essa 

situação, ocasião em que pediu que fosse investigada essa situação, e concluiu 

repudiando a situação, oportunidade em que o senhor presidente solicitou aos 

senhores vereadores que registrassem suas presenças no painel eletrônico. 

Havendo quórum, os trabalhos foram passados a primeira parte da Ordem do 

Dia, ocasião em que foi aprovada por unanimidade a solicitação formulada pelo 

senhor vereador Henrique Soares de dispensa de interstício e leitura do projeto 

em pauta e, dando sequência a votação do requerimento formulado pelo senhor 

vereador Toré Lima, solicitando inserção nos anais da Casa a matéria  publicada 

no jornal O liberal, edição de 15/02/2017, intitulada: Banpará investe em 

tecnologia e inaugura espaço conceito Digital’, tendo usado da palavra o seu 

autor e em seguida o referido requerimento foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, foi colocado em discussão o requerimento formulado pela senhora 

vereadora Marinor Brito, solicitando uma sessão especial, com data a combinar, 

para debater o tema da Campanha da Fraternidade 2016, com foco no 

saneamento básico no desenvolvimento, na saúde integra l e na qualidade de 

vida, tendo usado da palavra os senhores vereadores(as): Marinor Brito e 

Fernando Carneiro, ficando o mesmo aprovado por unanimidade. Ato seguinte, 

foi colocado em votação o requerimento de autoria do senhor vereador Sargento 

Silvano, solicitando inserção nos anais da Casa o artigo intitulado: “Fila dupla 

em escolas paralisa o trânsito, publicada no jornal o Liberal do dia 07 de 

fevereiro de 2017, tendo usado da palavra os senhores vereadores Sargento 

Silvano, Fabrício Gama, com aparte o senhor vereador Sargento Silvano; 

Fernando Carneiro, Toré Lima, com aparte o senhor vereador Amaury da APPD; 

Amaury da APPD, Igor Andrade, com aparte o senhor vereador Fabrício Gama, 

ficando o orador com dois minutos para a próxima sessão, momento em que o 

senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas 

presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, os trabalhos foram passados a 

segunda parte da Ordem do Dia, e dando sequência a discussão do Projeto de 

Lei, constante do Processo nº 104/11 que Obriga a instalação de leitores de 

impressão digital na entrada das agências bancárias do Município de Belém”. Em 

votação nominal (23 Não, 02 Sim e 01 Abstenção) o referido Projeto foi 

rejeitado. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de Lei, constante do 

Processo nº180/16 que “Revoga o inciso V do art. 75 da LOMB” (Assunto – 

retira a atribuição privativa do prefeito de matéria tributária, abertura de crédito 

e outros) de autoria do senhor vereador Fernando Carneiro, tendo usado da 

palavra os senhores vereadores Amaury da APPD, Fernando Carneiro. Em 

seguida, foi colocado em votação o art. 1º do citado projeto, tendo usado da 

palavra os senhores vereadores Henrique Soares, Amaury da APPD, Dr. 

Chiquinho, Fernando Carneiro, Marinor Brito pela Liderança da Oposição, em 

votação nominal (15 Não, 05 Sim) o referido Projeto foi rejeitado, tendo 

justificado seu voto o senhor vereador Fernando Carneiro e Amaury da APPD. 

No ensejo, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às onze 

horas e quarenta e cinco minutos, marcando outra para amanhã, à hora 

regimental e em caráter ordinário, lembrando que amanhã a partir das quatorze 

horas será realizada sessão extraordinária destinada a votação do Projeto dos 

mototaxistas. Estiveram presentes os senhores vereadores: Dr. Elenilson e Mauro 

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

Bloco PMN/PR/PEN/SOLIDARIEDADE; Lulu das Comunidades e Sargento 

Silvano pelo Bloco PSD/PTC; Blenda Quaresma, Joaquim Campos e John 

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

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

pelo Bloco PT do B/PSDC/PPS; Adriano Coelho, Delegado Nilton Alves, 

Emerson Sampaio e Henrique Soares pela Bancada do PDT; Amaury Souza 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: Altair Brandão e Nehemias Valentim. 

Licenciado: Gustavo Seffer, Rildo Pessoa e Zeca Pirão. 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 21 de fevereiro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0182/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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

de 20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 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 GLAUBER ALVAREZ SÁ está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias, 

 

R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR ao servidor GLAUBER ALVAREZ SÁ, ocupante do Cargo em 

Comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 50% 

(CINQUENTA POR CENTO) calculado sobre o vencimento-base do Cargo Grupo 

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

Anexo I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de janeiro/2017. 

 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0389/2017, DE 01 DE FEVEREIRO 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: 

 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, LAYNA CAROLLINE MARQUES MARTINS, 

para exercer o Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do 

Vereador JOSÉ DINELY, com efeitos a partir de 01/02/2017. 
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
 


