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ATO Nº 1298/2017, DE 12 DE JUNHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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 12/06/2017 a 

11/07/2017, com retorno em 12/07/2017: 

Nome do servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Laura Lúcia C. Bastos de Oliveira Orengel 

GNS – Grupo Nível Superior 

Diretoria Jurídica 

2016-2017 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 12 DE JUNHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 1307/2017, DE 15 DE JUNHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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 15/06/2017 a 

14/07/2017, com retorno em 15/07/2017: 

Nome do servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Benício Rodrigues de Andrade Júnior 

GAT – Grupo Atendente 

SEMAP 

2016-2017 

Josué Antonio Reis Ferreira 

GAU – Grupo Auxiliar 

Divisão de Recursos Humanos 

2015-2016 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 15 DE JUNHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 1314/2017, DE 19 DE JUNHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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, 15 (QUINZE) dias 

de férias aos funcionários deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 19/06/2017 a 

03/07/2017, com retorno em 04/07/2017: 

Nome do servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Álvaro Jorge Bezerra de Castro Souza 

GNM – Grupo Nível Médio 

Divisão de Recursos Humanos 

2016-2017 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 19 DE JUNHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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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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“ATA DA 11ª SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA COM O TEMA "MAIS AMOR E 

MENOS TRANSFOBIA" CONFORME O 

REQUERIMENTO Nº190/17 DE PROPOSIÇÃO 

DO EXMO. SR. VEREADOR MAURO FREITAS” 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete às quinze horas, 

na Câmara Municipal de Belém, teve início esta sessão especial sob a presidência do 

vereador Mauro Freitas para discutir o tema "Mais Amor menos Transfobia" bem 

como as políticas públicas voltadas para a população de pessoas trans, conforme 

dispõe requerimento de nº 190/17 de proposição do Exmo. Sr. vereador Mauro Freitas. 

Compuseram a Mesa os senhores Bruna Lorrane (Representando a Prefeitura 

Municipal de Belém), Diogo Monteiro (Presidente da Comissão de Diversidade 

Sexual e combate a homofobia da OAB/PA), Eduarda Lacerda (Coordenadora de 

Políticas das Transvestis e dos Movimentos LGBT), Rafael Carmo (Representando o 

coletivo de Homens Trans), Dr. Juliana Oliveira (Defensora Pública) e Delegada 

Hildenê Moraes (Delegacia de Crimes Homofóbicos). Presentes ainda os vereadores 

Fernando Carneiro, Joaquim Campos, Emerson e Marinor Brito. Justificou a ausência 

o vereador Toré Lima. Fez-se ouvir com respeito os acordes do Hino Nacional 

Brasileiro. O presidente declarou aberta a presente sessão e passando a direção dos 

trabalhos ao vereador Fernando Carneiro fez uso da palavra. Agradeceu a presença de 

todos bem como aos trinta e cinco vereadores pela aprovação unânime do 

requerimento que deu origem a presente sessão. Afirmou ter o presente encontro dois 

objetivos principais o de combater a LGBTfobia e ao mesmo tempo comemorar os 

avanços conquistados nos últimos anos no sentido de diminuir a violência contra essa 

minoria. Preocupa-se com o cometimento de crimes homofóbicos, apresentando dados 

alarmantes mostrando 144 casos de assassinatos por motivação homofóbica no ano de 

2016, nesse ano o número de casos já passa de 33, informou. Parabenizou o trabalho 

do prefeito Zenaldo Coutinho quem, na sua opinião, mais empregou trabalhadores da 

minoria LGBT. Finalizando, acrescentou que bons tempos estão chegando, 

especialmente numa sociedade menos temerosa com relação ao movimento LGBT. O 

vereador Mauro Freitas reassumiu a presidência da sessão e concedeu a palavra ao 

vereador Fernando Carneiro. Este mostrou-se otimista com relação ao futuro e 

convicto da necessidade em ter ousadia para sonhar e assim concretizar os sonhos, mas 

ao mesmo tempo preocupado com a realidade presente já que nem tudo são flores, 

asseverou. Demonstrou que sua preocupação não é vã uma vez que o Brasil lidera o 

ranking de mortes de trans em todo o mundo. Outra preocupação real apresentada por 

este orador foi com relação a oferta de empregos aos trans, pois as portas dos trabalhos 

são constantemente fechadas para eles levando-os, em sua opinião, para a prostituição 

e consequentemente a vulnerabilidade. Concluindo cobrou a tomada de medidas 

práticas ao final da presente sessão, para assim diminuir os dados alarmantes atingindo 

os LGBTs. Diogo Monteiro agradeceu o convite para estar aqui, ressaltou a 

importância que uma casa legislativa como esta possui, tendo como objetivo 

resguardar os direitos dos cidadãos sejam através de mandatos de esquerda, direita ou 

centro. Informou que as pautas relativas aos direitos civis, a autonomia do corpo e a 

liberdade de expressão são historicamente parte de institutos liberais e que tiveram ao 

longo da história no foco dos debates de movimento liberais em todo o mundo. Disse 

que estará sempre lutando para que os direitos LGBT sejam também uma das 

prioridades dentro da sociedade, concluiu com a frase " por um Pará sem racismo, 

machismo, homofobia e LGBTfobia! ". Marinor Brito orgulha-se de ter parte da 

comunidade LGBT presente nessa sessão e apesar de ter algumas diferenças de 

ideologia política e pontos de vista com o vereador Mauro Freitas, sente-se feliz em 

receber mais um companheiro na luta contra a homofobia e a LGBTfobia. Cobrou uma 

atitude por parte do vereador Mauro Freitas presidente deste poder e um dos 

representantes da Prefeitura Municipal de Belém, no sentido de desencalhar os 

projetos de longas datas apresentados a este poder inclusive por parte desta vereadora 

já nos anos de 1997 e 2000.  Por fim, declarou que a responsabilidade do vereador 

Mauro Freitas é maior do que a de sua bancada já que esta tem uma longa história de 

apoio a causa dos LGBTs, e o vereador Mauro Freitas é praticamente o único da 

bancada do prefeito nessa causa. A Defensora Pública Sra. Juliana Oliveira criticou a 

posição do homem branco, heterossexual e rico, julgando-a como nefasta. Encerrando 

os trabalhos pronunciaram-se muito brevemente os senhores Eduarda Lacerda, 

Delegada Hildenê Moraes, Bruna Lorrane, Rafael Carmo, Michel Duran, Davi 

Miranda. Ao término dos pronunciamentos o senhor Diogo Monteiro, Presidente da 

Comissão de Diversidade Sexual e combate a homofobia da OAB/PA, fez os seguintes 

encaminhamentos: primeiro, cobrou um melhor diálogo entre os LGBTs com o 

objetivo entender como funcionam a prestação de serviço de políticas públicas 

especialmente sobre as leis orçamentárias. Com tal conhecimento será possível 

acompanhar e participar de tomadas de decisões e assim destinar recursos para as 

políticas públicas destinadas ás minorias como os LGBTs.  Segundo, propôs a 

realização de um seminário para discutir cada aspecto do orçamento da prefeitura e 

também do governo do Estado, dessa forma seria mais objetivo o encaixe das 

demandas. O presidente pediu desculpas aos LGBTs em nome da Câmara Municipal 

de Belém, pelo descaso dado a eles nas legislaturas anteriores e espera que mesmo que 

singela a presente sessão seja a primeira de muitas outras a vir e contribua para a 

discussão acerca do assunto. Evocando as Bênçãos de Deus este declarou encerrada a 

presente sessão pontualmente as dezessete horas e trinta minutos, ao som do Hino da 

Cidade de Belém. Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que depois de 

aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão 

Plenário Vereador Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, em 06 de 

abril de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1263/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

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

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

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

CONSIDERANDO que MARCOS SANTOS DO ROSÁRIO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias; 

 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor MARCOS SANTOS DO ROSÁRIO, ocupante do Cargo 

em Comissão “Secretário Legislativo”, gratificação mensal no percentual de 100% 

(CEM POR CENTO) calculado sobre o vencimento-base do cargo Grupo Nível 

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

da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de junho/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA 14ª SESSÃO ESPECIAL DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA A FIM DE 

DISCUTIR O CRESCIMENTO DA 

VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BELÉM, 

CONFORME REQUERIMENTO Nº 162/17 DE 

PROPOSIÇÃO DO EXMO. VEREADOR 

SARGENTO SILVANO” 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete às quinze horas, na 

Câmara Municipal de Belém, teve início esta sessão especial sob a presidência do vereador 

Sargento Silvano para discutir o crescimento da violência no Município de Belém. 

Compondo a mesa os senhores: vereadora Marinor Brito, vereador Joaquim Campos, Luiz 

Carlos Rayol de Oliveira (Comandante do Policiamento da Capital Belém), Carlos Antônio 

dos Santos Lima (Inspetor da Guarda Municipal de Belém), Rodrigo Sales (Comissão de 

Segurança da OAB), Capitão de Corneta (4º Comando do Distrito Naval). Presentes ainda os 

vereadores Fernando Carneiro, Blenda Quaresma, Bieco, Igor Normando, Del. Nilton Neves, 

Fabrício Gama, Sargento Haelton (Corpo de Bombeiros) , Orlandino Silva (presidente da 

Consegue Maracangalha), João Victor dos Santos(Coordenador Municipal de Política 

Publicas), Alciran Vieira, Ana Claudia Magalhães, o Movimento das Mulheres, Charles 

Augusto(Presidente do Projeto Despertar do Barreiro ), Tenente Thiago Camarão, Elizete do 

Socorro Souza, Lucio Mauro, Junior Dantas, Ronald Portal Adão(Delegado Regional da 

Associação Regional dos Guardas Municipais).Todos foram convidados a ouvirem a 

execução do Hino Nacional Brasileiro. Assumiu a presidência a vereadora Marinor Brito que 

por sua vez concedeu a palavra ao vereador Sargento Silvano. Este declarou que a motivação 

principal foi o aumento desenfreado no município apesar do trabalho exemplar da polícia 

civil e militar.  Entende que a questão da violência não se combate somente coma repressão, 

mas também com o trabalho de prevenção e ações sociais de caráter afirmativo voltados 

principalmente aos jovens que são as maiores vítimas da violência. Ficará especialmente 

triste se ao término desta sessão não houver os encaminhamentos necessários no sentido de 

reduzir a violência desenfreada no município de Belém, pontuou. Evocando as bênçãos de 

Deus convidou todos para o debate ora encarado nesta casa. Assumindo a presidência, o 

vereador Sargento Silvano concedeu à palavra a vereadora Marinor Brito. Esta vereadora 

parabenizou o vereador Sargento Silvano pela proposição do amplo debate sobre a segurança 

pública, sobretudo em tempos de matança, registrou. Participou que a situação em Belém, 

região metropolitana e em todo o estado do Pará, beira a barbárie, talvez o que justifique, 

segundo seu juízo, a união de diferentes vereadores de diferentes partidos em prol de um bem 

comum e extremamente importante. Repudia a ausências das autoridades competentes em 

mais uma reunião de interesse coletivo, tal postura, aponta, demonstra a desunião entre os 

órgãos o que propicia o agravamento da situação de violência; Vereador Joaquim Campos, 

disse possuir cerca de vinte e quatro anos de trabalho policial, tendo percebido a escalada 

crescente da violência, tendo inclusive alertado as autoridades competentes sobre isso. 

Nesses últimos anos viu e testemunhou centenas de mães chorando a morte de seus filhos 

que tinham envolvimento com drogas. Parabenizou os representantes das comunidades 

presentes nessa sessão, porque demonstram o empenho com que lutam pela melhoria de sua 

condição, redarguiu. Certamente sairão propostas positivas da presente sessão. Finalizando, 

desejou toda a felicidade do mundo aos que combatem as mazelas provenientes da violência; 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 
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Wilson Neto afirmou, com base em pesquisas recentes, que a juventude é sem dúvidas o 

segmento da sociedade que mais sofre com a violência. Deixou bastante claro que a solução 

para os problemas da sociedade especialmente a violência não virão senão pelo investimento 

em políticas voltadas para jovens. Encerrando colocou a Secretaria Municipal de Juventude à 

disposição para debates no sentido que se busca na sessão bem como parabenizou o vereador 

Sargento Silvano; Vereador Fernando Carneiro parabenizou o vereador Sargento Silvano. 

Este ocupa a Vice-Presidência da Comissão de Direitos Humanos e como tal pretende 

desconstruir a ideia de que os Direitos Humanos só defendem bandido. Acha um absurdo a 

falta de valorização do profissional de Segurança Pública colocando o desrespeito com esta 

categoria como um exemplo de violação de direitos humanos; Vereador Fabrício Gama 

transmitiu que não iria fazer discurso político, mas sim em defesa do Policial Militar, 

trabalhando sempre em prol do cidadão de bem. Criticou a forma com muitos policiais são 

tratados, muitas vezes como bandidos até mesmo pela sociedade. Propôs a criação de um 

escritório de advocacia para defender o direito do policial militar evitando que o mesmo não 

seja punido injustamente; também se pronunciaram os senhores Sargento Aelton, vereador 

Igor Normando, Deputado Sargento Tercio, vereador Emerson Sampaio, Del. Nilton Neves, 

Orlandino Silva. O presidente propôs que todos de pé participassem de uma homenagem 

póstuma aos militares mortos bem como a todos os cidadãos comuns vítimas da violência 

desenfreada no estado do Pará. Fez-se ouvir o toque militar fúnebre. Após a Homenagem 

prenunciaram-se ainda os senhores Blenda Quaresma, guarda municipal Portal, Professor 

Michel Montenegro, Armando Dourado, Cabo Campelo, Cabo Alciran, Iranilde Russo, 

Coronel Rayol. Coronel Solano encaminhou a proposta de criação de um fórum permanente 

de debate sobre a questão de segurança pública bem como da situação dos trabalhadores 

daquela área.  Encerrando a presente sessão o presidente acolheu todas as questões 

delineadas na mesma encerrando-a há dezoito horas em ponto. Eu, segundo secretário, lavrei 

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

Municipal de Belém. Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto 

Meira Filho, em 03 de maio de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

RESUMO ATO CONTRATUAL CMB 

                                                                                         

ESPÉCIE: Contrato Administrativo nº 007/2016 

OBJETO: Contratação de empresa especializada e tecnicamente capacitada em 

serviço de informática para LOCAÇÃO e MANUTENÇÃO mensal legal, corretiva, 

adaptativa e evolutiva de Sistema de Informações Governamentais, nos módulos de 

Contabilidade Pública nos moldes do NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 005/2016 

CREDITO DA DESPESA: 

Projeto Atividade: 2170 – Operacionalizações das Ações Administrativas 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte: 1.000 

NÚMERO E DATA DO EMPENHO: 

00294  17/08/2017 

VALOR DO CONTRATO / ANO: R$ 196.980,04 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) meses   

DATA INICIAL DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de agosto de 2017 

CELEBRANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM e LEXSOM 

CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 818.222.861/0002-05 

TESTEMUNHAS: 

HERMÍNIO DE JESUS CARDOSO CALVINHO e RODIMAR MANITO SANTOS 

  

RODIMAR MANITO SANTOS 

Presidente da CPL 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 051, DE 07 DE AGOSTO DE 2017. 

Concede Licença ao Senhor Vereador GUSTAVO 

SEFER, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador GUSTAVO SEFER, de 

acordo com o disposto no Art. 51, inciso II e Art. 65 “caput” da Lei Orgânica do 

Município de Belém, combinado com o Art. 53, da Resolução nº 15, de 16/12/92 – 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém e, considerando deliberação 

plenária na Sessão Ordinária do dia 07/08/2017, na forma do Art. 146, alínea “e”, da 

Resolução nº 15, de 16/12/92, 02 (DOIS) dias de licença, no período de 01 a 02/08 do 

corrente ano, conforme Processo nº 1536/2017. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos ao dia 01 de agosto do ano em curso. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 07 DE AGOSTO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 “ATA DA  TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

No vigésimo segundo dia do mês de maio 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 inscritos. Dr. 

Chiquinho denunciou o abandono do monumento em São Brás, na Praça do Operário, 

que está sendo usado como mictório público. As pessoas são incomodadas com a 

fedentina em uma área próxima ao Terminal Rodoviário, ponto de chegada de turistas e 

pessoas que visitam a capital paraense. Alertou também para a existência de buracos na 

Avenida Centenário, via de grande fluxo de veículos em Belém, que colocam em risco a 

vida dos citadinos que ali trafegam, especialmente dos motociclistas. Amaury da APPD 

comentou que, nesta última semana, o Brasil e o mundo souberam da farsa que foi 

construída para incriminar o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Roussef. No 

Congresso Nacional, dos 513 deputados, 179 foram comprados para votar a favor do 

impeachment de Dilma Roussef, tudo acobertado por grande parte da mídia e pelos 

partidos que não aceitaram a derrota nas eleições de outubro de 2014. Afirmou ser 

necessário agora fortalecer a democracia. Em nome disso, defendeu a realização de 

eleições diretas já para presidente, deputados federais e senadores. Opinou que o juiz 

Sérgio Moro ocultou informações que comprometiam os integrantes do PSDB e de seus 

aliados, fez vista grossa e não os investigou. Considerou que o atual Congresso Nacional 

serve somente para retirar direitos da população brasileira e não a representa porque não 

defende os interesses do povo. Ressaltou que o presidente Temer cairá porque não tem 

sustentação política e está mais perdido do que cego em tiroteio. Zeca Pirão avaliou que 

há centenas de deputados federais, além de senadores, envolvidos nas listas de delação da 

Odebrecht e JBS. Além deles há, certamente, centenas de políticos (no âmbito estadual e 

municipal) também comprometidos com a corrupção. Expressou que a crise política terá 

efeito positivo porque nas próximas eleições o povo saberá escolher melhor, rejeitando 

aqueles que estiverem envolvidos nos escândalos. Lamentou o fechamento das Farmácias 

Populares no país que afeta muito a população mais pobre, que não tem dinheiro para 

comprar os remédios de que necessita. Considerou isto muito grave, pois afeta 

diretamente a saúde das pessoas e demonstra a falta de compromisso e respeito da atual 

gestão federal para com os mais carentes. Disse não ter dúvida de que muitas pessoas vão 

morrer, porque não têm dinheiro para comprar comida quanto mais para comprar 

remédios. Pediu aos vereadores que realizem um debate sobre o assunto e lutem pela 

manutenção destas farmácias, alertando que o desaparecimento destas fará aumentar 

muito o fluxo de pessoas que comparecem aos gabinetes em busca de auxílio. O vereador 

Mauro Freitas justificou então a ausência dos vereadores Fabrício Gama e Simone 

Kahwage e comunicou que se ausentaria da presente sessão às dez horas e trinta minutos 

para participar de uma reunião no Palácio Antônio Lemos visando avaliar os impactos 

financeiros da instalação de ar condicionado nos coletivos urbanos de Belém. Assumiu 

em seguida a presidência da Mesa o vereador John Wayne e o vereador Mauro Freitas 

subiu à tribuna. Este informou sobre o 8º Encontro dos Diretórios Estaduais da Região 

Norte do Partido Social Democrata Cristão (PSDC), ocorrido na CMB no dia 19 de maio 

passado, com a presença de vários presidentes estaduais do partido e de várias lideranças 

nacionais. O presidente nacional do PSDC, deputado federal José Maria Eymael, recebeu 

na ocasião o título de Cidadão de Belém. Comentou estar claro agora que as grandes 

lideranças políticas do país estão comprometidas com a corrupção. Lula, Dilma Roussef, 

Michel Temer, Aécio Neves e muitos outros estão envolvidos e não é razoável defendê-

los. Asseverou ser necessário agora preservar os partidos que têm tradição e construíram 

uma história. Encerrado o Horário do Expediente, passou-se ao Horário de Liderança. 

Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS, listou uma série de gastos do BNDES 

durante os governos do PT beneficiando países africanos e da América Latina totalizando 

bilhões de dólares. Contrapôs que, paradoxalmente, no Brasil estão sendo fechadas as 

Farmácias Populares. Zeca Pirão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR, 

expressou que a quantidade de deputados federais e senadores envolvidos com a 

corrupção é muito grande e não há nenhuma luz no fim do túnel. Considerou que as 

eleições são uma arma para a população dar um basta em tudo isso. Disse esperar que as 

pessoas estejam acompanhando tudo isso, porque sofrendo já estão, e muito, pois faltam 

remédios, não há empregos e faltam investimentos em transporte, saúde, segurança e 

educação. Avaliou que a situação de Belém é gravíssima devido às más gestões 

anteriores. Informou que o Município já perdeu em repasse de verbas mais de 700 

milhões de reais e é preciso que os vereadores, como políticos, não apenas reclamem, mas 

ajam em parceria com o Governo do Estado e com o Governo Federal para tentar resolver 

os problemas do povo. Émerson Sampaio, pelo bloco PDT – PP – PSL, agradeceu a Deus 

por estar de volta a Casa, após os quinze dias em que ficou adoentado. Considerou que o 

problema do país vai muito além dos políticos porque a corrupção está entranhada na 

sociedade brasileira – ela ocorre em todas as esferas, em todos os níveis, de cima a baixo, 

entranhada nas relações sociais. Acrescentou que há políticos corruptos em todos os 

partidos e que não é responsável pelo que outros fizeram – como político de nova 

geração, tem a incumbência de agir de modo diferente, de forma ética e honesta. 

Comparou a situação entre Brasil e Síria, de onde sua família é originária. No Brasil, 

apesar de não haver uma guerra declarada, mata-se mais do que na Síria. Ressaltou que 

não basta apenas mudar os políticos, é necessária uma mudança de atitude por parte da 

população brasileira para que possamos vencer a corrupção. Marinor Brito, pela liderança 

do PSOL, informou que o PSOL deu entrada, na semana anterior, em um dos pedidos de 

impeachment de Michel Temer. Foi o partido responsável por conseguir colocar para fora 

do Congresso Nacional o senhor Eduardo Cunha. A bancada do PSOL, apesar de ser 

pequena, é vibrante e séria e não tem nenhum componente denunciado ou envolvido nos 

escândalos de corrupção. Disse ter certeza de que o povo brasileiro reagirá e será feita 

uma limpeza no país. Declarou que não querem ver Henrique Meirelles governando o 

país. Não querem que mais de cinquenta por cento do orçamento nacional fique nas mãos 

dos banqueiros. Não querem ver grandes fortunas sem serem taxadas enquanto o povo 

sofre com falta de emprego e renda, quando até as Farmácias Populares estão sendo 

fechadas. Nada deterá essa tirania contra o povo a não ser a retirada dessa gangue que se 

enraizou nas instituições públicas de nosso país, criando esquemas fraudulentos, quase 

que permanentes e cotidianos, para desviar o dinheiro do povo brasileiro. Alertou que não 

passa a mão na cabeça nem de Lula nem de Dilma Roussef porque já governaram e não 

tiveram a coragem de enfrentar as mudanças estruturais de que o Brasil precisava. Pelo 

contrário, graças aos acordos feitos nesse período, hoje, essas cobras, essas onças, esses 

monstros estão fazendo isto ao Brasil, ameaçando inclusive a própria Constituição 

Federal. O vereador Altair Brandão solicitou posteriormente um minuto de silêncio pelo 

assassinato, por pistoleiros, do senhor Francisco, vulgo Careca, que era liderança do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do assentamento Guerreiro de 

Deus, ocorrido na sexta-feira anterior e o vereador John Wayne disse que isto seria feito 

no momento apropriado. Dr. Chiquinho, pela liderança da Oposição, relatou ter estado no 

Instituto Médico Legal na manhã do sábado anterior e conversado com alguns integrantes 
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do MST que foram buscar o corpo do companheiro. Lamentou que, apesar das denúncias 

e dos reiterados pedidos, o Governo do Estado não se mobilize, não se pronuncie, não 

tome atitude alguma para combater a violência que está dizimando a juventude. 

Comentou sobre a crise política e o envolvimento em corrupção de Aécio Neves e Michel 

Temer, figurões da política que derrubaram uma presidente eleita de forma mal 

justificada. O PMDB, que participou do governo Dilma Roussef e participa do governo 

Temer, tem suas lideranças no Pará sendo acusadas. O PSDB, que era o “partido dos 

santos”, também está envolvido. Criticou o acordo de delação premiada feito pelo 

Ministério Público Federal com os irmãos Batista, liberados de qualquer punição para 

viver no exterior, com o dinheiro roubado ao povo brasileiro, em um apartamento de 40 

milhões de dólares na cidade de Nova Iorque. Em relação aos problemas locais, avaliou 

que a Saúde no município está abandonada e informou que a Secretaria Municipal de 

Saúde de Belém recebe recursos do Ministério da Saúde para manter o Programa 

Farmácia Básica funcionando. Amaury da APPD, pela liderança do bloco PT – PC do B, 

pediu a saída imediata de Aécio Neves, Michel Temer e de todos os corruptos que 

roubam o país. Findo o período estabelecido regimentalmente, o presidente John Wayne 

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

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

Dia. Foram então postas em votação as atas da 34ª e 35ª sessões ordinárias do 1º período 

da 1ª sessão legislativa desta legislatura, sendo estas aprovadas por unanimidade. Foi feito 

posteriormente um minuto de silêncio pelo assassinato do senhor Francisco, liderança do 

MST, atendendo à solicitação do vereador Altair Brandão. Passou-se depois à leitura do 

requerimento do vereador Igor Normando solicitando três dias de licença parlamentar, no 

período de 17 a 19 de maio deste ano, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se em 

seguida a leitura do requerimento do vereador Amaury da APPD solicitando que a 

Câmara Municipal de Belém se manifeste em apoio à luta dos professores da rede 

estadual de ensino pelo cumprimento da lei que estabelece o piso nacional da categoria e 

por reformas nas escolas estaduais. Encaminharam a votação os vereadores Marinor 

Brito, Joaquim Campos, Fernando Carneiro, Amaury da APPD, Émerson Sampaio e 

Marciel Manão. O vereador Henrique Soares pediu então Questão de Ordem solicitando 

que a votação fosse feita no painel, o que foi aprovado por unanimidade pela plenária. Na 

votação, não houve quórum e o presidente John Wayne encerrou a sessão às dez horas e 

quarenta e um minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Delegado Nílton 

Neves, Fabrício Gama, Igor Andrade, Paulo Bengtson, Rildo Pessoa, Sargento Silvano, 

Simone Kahwage, Toré Lima e Víctor Dias. Estiveram presentes os vereadores: Dr. 

Elenilson e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – PT do B; Marciel Manão, Zeca Pirão e 

Bieco, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades e Sargento 

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

bloco PMDB – PHS; Gleisson e Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, Émerson Sampaio e Henrique Soares, 

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

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

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

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

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

dia vinte e dois de maio de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 052, DE 07 DE AGOSTO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

ADRIANO COELHO, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Fica concedido ao Senhor Vereador ADRIANO COELHO, de 

acordo com o disposto no Art. 51, inciso I, alínea “d” e Art. 65 “caput” da Lei 

Orgânica do Município de Belém, combinado com o Art. 53, da Resolução nº 15, de 

16/12/92 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém e, considerando 

deliberação plenária na Sessão Ordinária do dia 07/08/2017, na forma do Art. 146, 

alínea “d”, da Resolução nº 15, de 16/12/92, 01 (UM) dia de licença parlamentar, no 

dia 07/08 do corrente ano, conforme Processo nº 1554/2017. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 07 DE AGOSTO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
 

RESOLUÇÃO Nº 054, DE 09 DE AGOSTO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

IGOR ANDRADE, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador IGOR ANDRADE, de 

acordo com o disposto no Art. 51, inciso I, alínea “d” e Art. 65 “caput” da Lei 

Orgânica do Município de Belém, combinado com o Art. 53, da Resolução nº 15, de 

16/12/92 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém e, considerando 

deliberação plenária na Sessão Ordinária do dia 09/08/2017, na forma do Art. 146, 

alínea “d”, da Resolução nº 15, de 16/12/92, 05 (CINCO) dias de licença parlamentar, 

no período de 16 a 20/08 do corrente ano, conforme Processo nº 1605/2017. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 09 DE AGOSTO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

PORTARIA Nº 0332/2017, DE 09 DE AGOSTO DE 2017. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 

 

R E S O L V E: 

FACULTAR o expediente da Secretaria da Câmara Municipal de Belém, bem 

como suspender os trabalhos legislativos no dia 14 de agosto do corrente ano 

(segunda-feira). 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 09 DE AGOSTO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

___________________________ 

 

 “ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ESPECIAL A FIM DE HOMENAGEAR O 

SINDICATO DAS INDUSTRIAS MINERAIS DO 

PARÁ -SIMINERAL POR SEU TRABALHO 

MERITÓRIO DE APROXIMAÇÃO DAS 

ATIVIDADES MINERAIS A NOSSA REALIDADE 

PARAENSE, CONFORME REQUERIMENTO 

Nº410/17 DE PROPOSIÇÃO DO EXMO. SR. 

VEREADOR FABRICIO GAMA” 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 

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

especial a fim de homenagear o sindicato das industrias minerais do Pará -

SIMINERAL por seu trabalho meritório de aproximação das atividades minerais a 

nossa realidade paraense, desempenho verificado nos últimos dez anos, segundo 

publicação do 6º Anuário Mineral do Pará 2017, lançado em 13/03. Presidiu a 

presente sessão o vereador Fabrício Gama. Este convidou a fazer parte da mesa os 

senhores: Vereador Mauro Freitas, José Fernando Junior Gomes (Presidente do 

SIMINERAL), Marly Germano (Diretora de Geologia, Mineração e Transformação 

Mineral - SEDEME), Adnan Demachki (SEDEME), José Leal (gerente da 

associação de geólogos do Pará), Rubens magno (presidente da ADVB/PA), 

Alexandre Carvalho (Presidente do sindicato dos portos do Pará), Raul Porto 

(instituto Brasileiro de Mineração), Giovane Maiorana (ORM), José Jaci Ribeiro 

Aires.  Presentes ainda os senhores Igor Normando, Fabrizio Guaglianone 

(SEBRAE), Eduardo Shinji Yamamoto. Justificou a ausência os vereadores 

Sargento Silvano e Celsinho Sabino. O mestre de cerimônia convidou a todos em 

respeito apreciar a banca sinfônica da Guarda Municipal de Belém, entoar o Hino 

Nacional da República Federativa do Brasil. Prosseguido o presidente deferiu a 

palavra ao senhor vereador Mauro Freitas. Este saudou um a um os componentes da 

mesa expressando-se honrado em estar diante de um movimento que na sua opinião 

é um dos pilares que mantém o estado do Pará em pé. Apresentou para os 

homenageados a forma com que a Câmara Municipal de Belém tem trabalhado nos 

primeiros meses desta legislatura, enaltecendo o fato de ser esta a   Câmara que 

mais produz projetos de leis e na qual os vereadores são mais atuantes. Espera que 

ao término dessa sessão os homenageados aqui presentes sintam-se orgulhosos em 

ver esta Casa de leis cumprindo seu dever. Em seguida o presidente convidou a 

todos para assistir a uma apresentação em vídeo idealizado pela em sua própria 

homenagem e resumindo seu trajeto de dez anos de existência. O senhor José 

Fernando Junior Gomes Presidente da SIMINERAL também fez apresentação 

usando recursos de vídeos exaltando o papel social da mineração bem como a 

inexistência de qualquer sociedade moderna sem o uso mineral. Feito isso o 

presidente da sessão, vereador Fabricio Gama, indagou o presidente da 

SIMINERAL, José Fernando Junior Gomes o porquê da inexistência de indústrias 

de base para beneficiar o minério extraído no estado do Pará, já que isso acarretaria 

a queda nos preços e aumento de qualidade dos produtos feitos aqui e também 

contribuir para com a exportação para outros estados do Brasil e até mesmo para 

outros países. Em resposta ao presidente da SIMINERAL esclareceu que no 

momento   o que se sabe fazer no estado nessa área é somente extração de minério. 

Para esclarecer seu ponto de vista, comparou a mineração no estado com o 

vendedor de gado que vende tão somente o mesmo devido a sua incapacidade de 

produzir a bota e o cinto. No entanto já existe incentivo para que empresas se 

instalem na região, pontuou. Lembrou que já existe a cadeia completa de extração 

de bauxita no Pará, sendo a extração dela feita em Paragominas, a transformação de 

alumina e alumínio em Barcarena e ainda em Barcarena a fabricação de cabos na 

empresa argentina Alubar fechando o ciclo. O senhor Fabrizio Guaglianone 

parabenizou a trajetória positiva da SIMINERAL para o estado do Pará no que se 

refere a desenvolvimento e geração de emprego e renda. Parabenizou os 

personagens desse meio por colocar o setor produtivo ainda mais próximo da 

Câmara Municipal de Belém. Pronunciaram-se brevemente os senhores vereador 

Victor Dias, vereador Igor Normando, Rubens Magno Junior,  Giovanni Maiorana. 

Por último usou da palavra o vereador e proponente da presente sessão Exmo. Sr.  

Fabrício Gama. Valorizou a aproximação da Câmara Municipal de Belém com a 

classe empresarial pois é especialmente esse setor que geral o emprego para 

trabalhador e gera riquezas para o estado, defendendo o emparelhamento entre a 

classe política e a classe empresarial. Este orador agradeceu a presença de todos na 

presente sessão em mais um importante debate bem como aos vereadores que 

propiciaram a realização da presente sessão. Prosseguindo, o presidente da sessão 

declarou, ao som do Hino da Cidade de Belém, então a presente sessão encerrada as 

dezessete horas. 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 24 de maio de 

2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
 


