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RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

ATO Nº 1001/2018, de 15 de junho de 2018. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

 

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

7.502, de 20/12/90, 30 (trinta) dias (restantes) de licença prêmio à servidora ANA ROSA DE 

SOUSA PEREIRA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A – Permanente, durante o 

período de 15/06/2018 a 14/07/2018, correspondente ao 6º triênio (2001-2004) de serviços 

prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no Processo nº 

016/2009. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 15 de junho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 0906/2018, de 01 de junho de 2018. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO o disposto do Art. 80, § 1º, Inciso XI, e Art. 81, da Lei nº 7.502,  de 

20/12/90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre a concessão 

automática de Adicional por Tempo de Serviço, devido por triênios de efetivo exercício; 

R E S O L V E: 

 

CONCEDER, ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(es) ao Quadro Permanente, 

abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% (cinco por cento), passando 

a perceber 55% (cinquenta e cinco por cento) de sua(s) respectiva(s) remuneração(ões), a 

partir de Junho/2018. 

Nome do Servidor                                  Matrícula        Grupo funcional/Cargo 

Francisco de Assis da Silva Sudário        125369             Grupo Atendente - GAT-REF. A 

Gilmar Batista Gomes                              125261             Grupo Nível Médio – GNM-REF. A 

Ivanildo Lobato do Nascimento               125458             Grupo Auxiliar – GAU-REF. A 

José Maria de Castro Pedroso                  137979              Grupo Nível Médio – GNM-REF. A 

Pedro Moraes França                               138479             Grupo Nível Médio – GNM-REF. A 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de junho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

ATO Nº 0907/2018, 01 de junho de 2018. 

                                                                                                                                                                  

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO o disposto do Art. 80, § 1º, Inciso XI, e Art. 81, da Lei nº 7.502, de 

20 de 20/12/90, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre a concessão 

automática de Adicional por Tempo de Serviço, devido por triênios de efetivo exercício; 

R E S O L V E: 

 

CONCEDER, ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente(es) ao Quadro Permanente, 

abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% (cinco por cento), passando 

a perceber 60 % (sessenta por cento) de sua(s) respectiva(s) remuneração(ôes), a partir de 

Junho/2018. 

Nome do Servidor                                       Matrícula     Grupo funcional/Cargo 

                                                                                                                                                      Germano João Albuquerque de Noronha      146110          Grupo Nível Superior-GNS-REF.A 

                                                                                                                                                      Humberto Paulo Gomes dos Santos              125490          Grupo Auxiliar-GAU-REF.A 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de junho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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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/PSDB 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Líder 

 GUSTAVO BEMERGUY SEFER 

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR 
PSDB 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 

 



22  
DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 16, 17, 18, 19 e 20 de julho de 2018. 

ANO XXXV 

Nº 1795 
 

 

 

 

       PORTARIA Nº 330/2018, DE 30 DE JUNHODE 2018.      

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

      RESOLVE: 

      DISPENSAR nos termos do Art. 45 da Lei nº 7.502/90, de 20.12.90, a servidora 

ROSANGELA MARIA DE CAMPOS PEREIRA, pertencente ao Grupo Nível 

Médio Ref. A – Permanente, do exercício da função gratificada “Chefe do Serviço de 

Assistência à Mesa em Plenário – SEMEP-CMB-DAÍ-101.2”, a partir de 30.06.2018.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 30 DE JUNHO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

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

PORTARIA Nº 0351/2018, DE 01 DE MAIO DE 2018.     

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

      RESOLVE: 

      DESIGNAR a servidora ELIANA ARANTES CÂMARA, pertencente ao Grupo 

Auxiliar Ref. A – Permanente, para exercer a função gratificada “Chefe do Serviço de 

Assistência à Mesa em Plenário – SEMEP-CMB-DAÍ-101.2”, com efeitos a partir de 

01.07.2018.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE MAIO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

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

 

ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No sexto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove 

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

Mauro Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 

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

vereadores inscritos. Toré Lima leu trecho de evangelho segundo Mateus (versículos 

de 18 à 21) tecendo paralelo entre os ensinamentos ali contidos e os dias atuais onde 

não é tão fácil perdoar o próximo. Informou sobre requerimento de sua autoria 

solicitando a realização de sessão especial versando sobre tema da Campanha da 

Fraternidade 2018. Afirmou não ser possível resolver o problema da segurança 

pública por meio do uso da violência. Declarou ainda que a maior lição do 

evangelho é ensinar a todos a estarem preparados para praticar o perdão. Zeca Pirão 

informou estar tentando convencer o prefeito a sanar os problemas enfrentado por 

moradores de algumas ruas de Belém que estão na lama ou debaixo d'água. Cobrou 

a construção, em nosso Estado, de um centro de diagnóstico em ressonância e 

tomografia a fim de que os mais pobres tenham acesso a um tratamento digno. 

Assumiu a presidência o vereador Dr. Elenilson. Mauro Freitas apontou a 

importância do turismo para a Região Norte, contrastando a disputa existente nesse 

setor entre o Pará e o Amazonas; encerrado o Horário de Expediente teve início o 

Horário de Liderança. Pela Liderança do bloco PSDC-AVANTE, Mauro Freitas 

destacou o empenho da atual Mesa Diretora no sentido de modernizar a Câmara 

Municipal de Belém. Agradeceu o vereador Igor Normando pela possibilidade de 

estar em audiência na Câmara Municipal de Manaus onde este vereador constatou a 

diferença existente em termos de modernidade entre aquele Poder Legislativo e a 

esta Casa de Leis. Prometeu entregar ao término de seu mandato nas mãos da nova 

Mesa uma Câmara modernizada. Pela Bancada do PRB, vereador Toré Lima 

demonstrou preocupação com a presença dos senhores vereadores nas sessões 

ordinárias que têm sido escassas. Propôs a modificação do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Belém de tal forma que seja garantido as nove horas da 

manhã o quórum para o andamento das sessões. Vereador Fabrício Gama, pela 

Liderança do Governo, informou sobre projeto idealizado pela Prefeitura Municipal 

de Belém com o objetivo de oferecer moradia para funcionários do município, com 

apartamentos de dois quartos cozinha e área de lazer completos. Informou ainda que 

o projeto terá em três etapas sendo a entrega da primeira etapa em 2020 com 

apartamentos no valor de 120 mil reais e subsídios da prefeitura de 20 mil reais. 

Fabrício Gama, pelo bloco PMN-PR-PEN, parabenizou a Prefeitura Municipal de 

Belém pela seriedade na administração pública. Amaury da APPD, pelo bloco PC 

do B - PT, falou sobre a situação o turismo na cidade de Belém afirmando não 

existir ainda uma infraestrutura adequada para receber turistas. Cobrou maior 

estrutura de transporte, segurança e hotelaria nas praias e balneários existentes em 

Belém. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se em seguida a verificação de 

presença. Não havendo quórum, aguardou-se os dez minutos regimentais para só 

então nova verificação de quórum. Findado o tempo estipulado e após o vereador 

Mauro Freitas reassumir a presidência, verificou-se a presença de quórum. Iniciou-

se a Primeira Parte da Ordem do Dia.  Foram aprovados por unanimidade os 

seguintes requerimentos: solicitando licença parlamentar para o dia 07 de março de 

2018 (autoria do vereador França); solicitando sessão especial para comemorar os 

40 anos do HEMOPA (autoria do vereador Mauro Freitas). Assumiu a presidência o 

vereador Dr. Elenilson. Usou da palavra o autor do requerimento, vereador Mauro 

Freitas. Justificou seu voto o vereador Rildo Pessoa; solicitação de inserção nos 

anais da Casa de Matéria intitulada "Apreendidos 500 quilos de medicamentos 

irregulares", do jornal O Liberal, edição de 10/08/2018 (autoria do vereador 

Fabrício Gama). Usou da palavra o autor do requerimento, vereador Fabrício Gama; 

solicitando três dias de licença parlamentar no período de 07 a 09 de março de 2018 

(autoria do vereador John Wayne); solicitando realização de sessão especial para 

comemorar os 90 anos da Assembléia de Deus em Icoaraci - Ministério ligado a 

COMIEADEPA (autoria do vereador Marciel Manão). Usou da palavra o autor do 

requerimento, vereador Marciel Manão; solicitando a realização de sessão especial 

para o mês de abril em comemoração ao Dia do Futebol (autoria do vereador Bieco). 

Foi aprovado por vinte (20) votos favoráveis e nenhum (00) contrário a realização 

de sessão solene em alusão ao "Maio Amarelo" no dia 03 de maio de 2018 às 15h 

(autoria do vereador Celsinho Sabino). A votação foi realizada em painel eletrônico 

conforme requisitado pelo vereador Rildo Pessoa através de questão de ordem 

aprovada. Usaram da palavra os vereadores Celsinho Sabino e Rildo Pessoa. 

Justificou seu voto o vereador Fabrício Gama. Assumiu a presidência o vereador 

John Wayne. Terminado o horário regimental da Primeira Parte, foi feita nova 

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

Dia. Entrou em discussão única e votação o projeto constante no processo nº 

077/2017 que "Determina a limpeza imediata nas ruas de Belém, após a realização 

de maratonas, corridas, circuitos e afins, e dá outras providencias”, de autoria do 

vereador Henrique Soares. Usaram da palavra os vereadores Mauro Freitas (com 

aparte do vereador Henrique Soares), Rildo Pessoa (com aparte do vereador 

Henrique Soares), Fernando Carneiro e Adriano Coelho. Foi feita a leitura do Art. 1º 

com emenda do próprio autor do projeto. Posto o projeto em votação, não houve 

quórum. Através de questão de Ordem o vereador Toré Lima evocou o artigo 143 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, para que seja feita a análise das 

frequências dos vereadores pela Mesa Diretora. Atendida a solicitação por parte da 

Mesa, o presidente John Wayne encerrou a presente sessão às onze horas e vinte 

minutos, convocando os senhores vereadores para a sessão especial a ocorrer às 

quinze horas do corrente dia com o tema: "Saúde da mulher e suas causas mortis", 

bem como para a sessão ordinária do dia 07 de março de 2018. Estiveram presentes 

os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – 

Avante; Zeca Pirão, Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – 

Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades e Víctor Dias, pelo bloco PSD – 

PTC; John Wayne, Igor Normando e Blenda Quaresma, pelo bloco PMDB - PHS; 

Moa Moraes, Paulo Bengtson, Gleisson, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo 

bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino e Dinely, pelo bloco PSC – PPS; 

Adriano Coelho, Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; 

Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Fernando Carneiro pelo PSOL; Toré 

Lima, Simone Kahwage e França, pelo PRB; Émerson Sampaio, pelo PP. Estavam 

sob licença parlamentar os vereadores  Gustavo Sefer, Sargento Silvano, Altair 

Brandão, Dr. Chiquinho, Marinor Brito, Joaquim Campos. Ausente o vereador. 

Wellington Magalhães. 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 06 de março de 

2018.      

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove 

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

Lima, que solicitou aos demais parlamentares que registrassem suas presenças no 

painel eletrônico. Usaram então da palavra os vereadores inscritos em livro de 

expediente. Marinor Brito comentou sobre o aumento da violência e o cerceamento de 

direitos. Demonstrou preocupação com o impacto na sociedade paraense da greve dos 

Correios. Afirmou que a sociedade está prestes a sofrer um ataque devido à retirada do 

Estado da responsabilidade pelos serviços públicos, substituindo-o pela iniciativa 

privada sem um devido controle de qualidade. Um exemplo disso, afirmou, foi a 

privatização, aqui no Pará, das empresas Rede CELPA e Vale do Rio Doce. Segundo 

informou, os serviços prestados pelos Correios são considerados como um dos 

melhores oferecidos pelo Estado brasileiro e esta empresa pública está prestes a ser 

vendida para o setor privado. Findo este pronunciamento, o vereador Joaquim Campos 

assumiu a presidência da Mesa e o vereador Toré Lima subiu à tribuna. Este, em seu 

discurso, leu o trecho do evangelho do dia (Mateus, capítulo 18, versículo 32). Falou 

depois sobre a importância do tema da Campanha da Fraternidade 2018 que trata da 

superação da violência. Mencionou a aprovação de requerimento de sua autoria para a 

discussão deste tema através da realização de sessão especial com o objetivo de refletir 

e contribuir para o fim da violência em nossa sociedade. Concluiu afirmando que não 

será possível findar a violência por meio de mais violência. Em seguida, reassumiu a 

presidência da Mesa. Fabrício Gama, em seu pronunciamento, isentou a Câmara 

Municipal de Belém de qualquer responsabilidade no que diz respeito ao crescimento 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 

Sede: Palácio “Vereador Augusto Meira Filho” 
End: Travessa Curuzu, nº 1755 – Marco 
CEP: 66093-802  Belém – Pará 
Homepage: www.cmb.pa.gov.br 
Editado: Divisão de Comunicação Social – DICOS/CMB 
Responsável: Flávia Moreira Garcia de Lima – Chefe DICOS 
Registro nº 2719 – DRT / PA 
Impresso: Setor de Imprensa Oficial – SIOF/CMB 
Responsável: Elisa Bronze Correa – Chefe SIOF 



ANO XXXV 

Nº 1795 

DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 16, 17, 18, 19 e 20 de julho de 2018. 33  
 

da violência. Disse que a culpa no caso da violência nos estádios é daquela pessoa que 

não tem condições de se comportar dignamente nos jogos. Em aparte, comentaram os 

vereadores Sargento Silvano e Joaquim Campos. Encerrado o Horário de Expediente, 

teve início Horário de Liderança, instante em que assumiu a direção dos trabalhos o 

vereador Mauro Freitas. Pela liderança do bloco PMDB-PHS, Joaquim Campos falou 

sobre os valores exagerados cobrados dentro dos estádios de futebol. Afirmou que não 

existe justificativa para uma pessoa dirigir embriagado. Comentou o acidente, ocorrido 

na última sexta-feira, ocasionado pela imprudência de um motorista que resultou na 

morte de uma criança. Afirmou esperar que o condutor do veículo seja detido e 

responda pelo crime. Pela liderança do bloco PMN – PR – PEN – SOLIDARIEDADE, 

Zeca Pirão comentou já ter denunciado no passado três integrantes da torcida 

organizada do Clube do Remo. Afirmou que as atitudes violentas de torcedores se 

devem ao mau costume. Cobrou a discussão de questões importantes não somente 

dentro desta Casa de Leis, mas também nas ruas e na Prefeitura. Pela liderança do PSD 

– PTC, Sargento Silvano falou sobre as constantes mortes de policiais. Informou que 

mais um suspeito de ter assassinado um agente de segurança pública morreu durante 

troca de tiros com a Ronda Ostensiva Tática Metropolitana – ROTAM. Por esta ação, 

este vereador parabenizou os agentes de segurança pública, especialmente os policiais 

civis e militares que estão constantemente arriscando suas vidas. Em Questão de 

Ordem aprovada, o vereador Dr. Chiquinho solicitou um minuto de silêncio pela morte 

do ativista Paulo Sérgio Almeida Nascimento, representante da Associação dos 

Caboclos, Indígenas e Quilombolas, assassinado no último dia 12 de março. Pela 

liderança do PSOL, Marinor Brito afirmou que o governo do estado tem negligenciado 

o grande número de mortes no campo e a matança indiscriminada de trabalhadores 

rurais. Mencionou que foram negados pedidos de proteção ao senhor Paulo Sérgio 

Almeida Nascimento, que exercia função social importante diante dos descasos no 

combate aos crimes ambientais. Afirmou que a culpa pela maioria dos crimes 

ocorridos no estado deve-se à negligência do governador Simão Jatene diante das 

denúncias. Afirmou ainda que na região onde o ativista foi morto ocorrem diversos 

outros tipos de crimes. Em nome da bancada do PSOL, deixou seu repúdio pelos 

crimes cometidos no campo. Pela liderança da oposição, Dr. Chiquinho mencionou 

matéria publicada em jornal impresso de grande circulação em Belém sobre o atraso na 

execução das obras das unidades de pronto atendimento - UPA. Segundo informou, a 

UPA da Terra Firme foi inaugurada sem ter as devidas condições de funcionamento. 

Quando indagadas, as autoridades da Prefeitura pedem calma e afirmam estarem 

deslocando servidores de outras unidades como, por exemplo, deslocamento de 

médicos do HPSM do Guamá. Concluiu que esta prática é absurda porque ocasiona 

transtornos àquele hospital. Acha inadmissível a atual situação da saúde no Município. 

Pela bancada do PRB, Toré Lima deixou claro que jamais falou mal da polícia do 

estado, mas sim de quem a comanda, já que não são tomadas atitudes efetivas no 

sentido de minorar a violência. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente 

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

Ordem do Dia. Foi feito então um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao 

ativista Paulo Sérgio Almeida Nascimento. Após esta homenagem, foram aprovados 

por unanimidade os seguintes requerimentos: solicitando a realização de sessão 

especial para comemorar o Dia Nacional do Escoteiros (autoria do vereador Adriano 

Coelho); solicitando inserção nos anais da Casa, matéria do jornal O Liberal intitulada 

“DEAM registra 57 estupros em 7 meses” (autoria da vereadora Simone Kahwage); 

solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria do jornal O Liberal intitulada 

“Doador de medula óssea terá prioridade” (autoria do vereador Gustavo Sefer); 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria do jornal Diário do Pará intitulada 

“Líder comunitário que protestou contra a Hydro assassinado” (autoria do vereador 

Fernando Carneiro). Fez o encaminhamento o autor do requerimento. Assumiu, neste 

ínterim, a presidência da Mesa o vereador John Wayne. Também encaminharam a 

votação os vereadores Sargento Silvano, Joaquim Campos e Dr. Elenílson; solicitando 

inserção nos Anais da Casa artigo intitulado “PSSICA e a Amazônia de Edyr Augusto” 

(autoria do vereador Fabrício Gama); solicitando realização de sessão especial, em 

data a combinar, sobre o Dia Mundial da Juventude (autoria do vereador França); 

solicitando a realização de sessão especial para comemorar os 164 anos da Benemérita 

Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará (autoria do vereador Marciel Manão). 

Ficou em votação o requerimento de autoria do vereador Sargento Silvano solicitando 

Voto de Repúdio ao relator de IPM TEN. CEL. QOPM Júlio Cezar da Silva Saraiva e 

ao IPM (Inquérito Policial Militar) por condenar atos praticados pelo vereador 

Sargento Silvano em pleno exercício de seu mandato, usando as mídias sociais, para 

fazer denúncias e divulgando seu trabalho em prol dos policiais militares. Usaram da 

palavra os vereadores Toré Lima, Fernando Carneiro e o autor do requerimento. 

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

Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. Passou-se então à 

discussão do projeto que “Cria a Semana de Educação Ambiental e do 

Desenvolvimento Sustentável nas Escolas Públicas do Município de Belém e dá outras 

providencias”, de autoria do vereador Toré Lima (processo nº 2019/17). Assumiu 

então a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Pronunciou-se o autor do 

projeto, vereador Toré Lima. Assumiu a presidência o vereador John Wayne. Também 

se pronunciaram os vereadores Mauro Freitas (com aparte do vereador Lulu das 

Comunidades), Zeca Pirão (com aparte do vereador Toré Lima), Victor Dias, 

Nehemias Valentim (com aparte do vereador Amaury da APPD), Emerson Sampaio, 

Lulu das Comunidades e Fabrício Gama (com aparte dos vereadores Igor Andrade e 

Gleisson), ficando o projeto em discussão. Encerrado o horário regimental da Segunda 

Parte da Ordem do Dia, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às onze horas e 

quarenta e cinco minutos, convocando os vereadores para a sessão extraordinária 

marcada para as doze horas do presente dia para a discussão e votação do projeto de lei 

nº 2629/15 que “Institui o bônus-moradia para a execução de obras e serviços de 

engenharia no âmbito do Município de Belém e dá outras providencias” (de autoria da 

Prefeitura Municipal de Belém). Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. 

Elenilson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – AVANTE; Bieco, Fabrício Gama, 

Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN – PR – PEN – SOLIDARIEDADE; 

Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Victor Dias, pelo bloco 

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

PHS; Gleisson, Igor Andrade, Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Bengtson, 

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

Pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, 

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

bancada do PSOL; Simone Kahwage, França e Toré Lima, pela bancada do PRB; 

Emerson Sampaio pela bancada do PP, justificou sua ausência o vereador Del. Nilton 

Neves. Estava sob licença parlamentar o vereador Altair Brandão. 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 Bittencourt, no 

Palácio Augusto Meira Filho, 13 de março de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATA DA  DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove 

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

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

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

inscritos. Mauro Freitas comentou a inauguração do elevado da Avenida Augusto 

Montenegro. Parabenizou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de 

Belém – SEMOB pela liberação do funcionamento do elevado. Afirmou ter sempre 

acreditado na viabilidade do BRT e não consegue entender o descontentamento dos 

moradores com uma obra que irá findar os transtornos, no que se refere a mobilidade 

urbana, na capital ainda que cause um transtorno momentâneo ao tráfego. Declarou 

que apresentará a esta Casa um projeto de lei com o objetivo de criminalizar quem 

destrói ou rouba o patrimônio público bem como aqueles que recebem o produto desse 

tipo de crime. Alegou que o BRT é a única obra importante de mobilidade urbana que 

a cidade de Belém teve em sua história. À parte comentou o vereador Emerson 

Sampaio. Assumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Emerson Sampaio 

comentou a repercussão do assassinato da vereadora da capital do Rio de Janeiro 

Marielle Franco. Afirmou que não iria se manifestar sobre esse assassinato, entretanto, 

este vereador se sentiu incomodado com uma série de comentários que vem 

examinando. Declarou ser inadmissível que a morte de Marielle Franco seja usada 

como palanque político por todas as partes, tanto pela direita quanto da esquerda. Ela 

não morreu, afirmou, por ser negra, lésbica ou ter vindo da periferia e sim por viver em 

um país onde a impunidade compensa. Apelou aos movimentos que pedem justiça pela 

morte da vereadora para que também protestem contra um sem número de assassinatos 

que ocorrem todos os anos no país. À parte comentaram os vereadores Dr. Elenilson e 

Fabrício Gama. Amaury da APPD argumentou que o vereador Emerson está 

equivocado em sua leitura acerca do assassinato da vereadora Marielle Franco, pois em 

seu entendimento este acontecimento não está sendo usado como palanque político e o 

fato de estarem repercutindo esse crime é em razão da senhora Marielle Franco ser 

uma figura pública. Encerrado o Horário de Expediente teve início o Horário de 

Liderança. Pela Bancada do PRB, Toré Lima, mencionou visita que fez juntamente 

com o Ministro da Integração Nacional do Brasil Helder Barbalho, que inaugurou dia 

16 de março a Unidade Móvel Flutuante de Atendimento do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) Belém I -  PREV Barco - com capacidade de atender até 1. 200 

pessoas por mês e que beneficiará a população do Arquipélago do Marajó. Apontou 

como sendo uma grande conquista daqueles moradores que não conseguem um 

atendimento por estarem longe das grandes cidades. Por este motivo o vereador Toré 

Lima parabenizou o Governo Federal através do Ministério da Integração Nacional. 

Pela bancada do PP, Emerson Sampaio, informou sobre projeto de revitalização "Porto 

Futuro" que tem um orçamento estimado de 30 milhões de reais, convidando o 

vereador Amaury da APPD a visitar as áreas portuárias da cidade de Belém para 

conhecer as obras que vem sendo realizadas naquele local. Confessou que num 

primeiro momento não acreditou na viabilidade dos projetos idealizados pelo Ministro 

Helder Barbalho, mas que ao visitar o canteiro de obras mudou de opinião. Por fim, 

ponderou que muitas críticas vêm sendo feitas ao Ministro Helder Barbalho, mas 

ninguém nega que este ministro vem destinando muitos recursos para o estado do Pará. 

Assumiu a presidência o vereador Dr. Elenilson. Pela Liderança do bloco PSDC – 

AVANTE, Mauro Freitas falou sobre as obras portuárias realizadas em Belém. 

Chamou atenção para o fato de apesar de Belém ser cercado por águas o potencial 

hídrico da cidade tem sido por muito tempo negligenciado tanto pelo Poder Executivo 

quanto pelo Poder Legislativo. Pelo bloco PC do B – PT, Amaury da APPD externou o 

desejo de ver uma maravilhosa orla em Belém. Pela liderança do bloco PSD – PTC, 

Lulu das comunidades, criticou a concessionária de energia elétrica CELPA Equatorial 

pelos constantes transtornos causados aos consumidores. Informou sobre requerimento 

que apresentará a essa Casa solicitando ao Ministério Público Federal a determinação 

da remoção imediata das caixas blindadas dos bairros Parque Guajará bem como das 

comunidades Tocantins, 26 de outubro, Tenoné, Eduardo Angelin, Polimix, Aguas 

Negras, Fé em Deus e Parque dos Pinheiros. Como um dos motivos do pedido que fará 

citou o injustificável aumento na fatura de energia após a instalação das caixas 

blindadas. Reassumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Pela Liderança do bloco 

PMN – PR – PEN – SOLIDARIEDADE, Fabrício Gama defendeu maior investimento 

em obras na capital. À Parte comentou o vereador Adriano Coelho. Momento em que o 

presidente Mauro Freitas solicitou a realização de um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao senhor Claudio Henrique Pinto e à vereadora Marielle Franco 

e a seu motorista Anderson Gomes. Após a realização da homenagem houve a 

verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do 

Dia. Após votação foram aprovadas por unanimidade as Atas da 1ª sessão 

extraordinária, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª sessões Ordinárias e 4ª sessão especial todas do Primeiro 

Período da Segunda Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura. Fez-se então a 

leitura dos itens constantes na pauta desta parte e o vereador Gustavo Sefer pediu 

Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício dos projetos 

correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. Foi feita então a leitura do 

requerimento do vereador Sargento Silvano solicitando o envio de Voto de Repúdio ao 

relator de IPM TEM CEL QOPM Júlio Cezar da Silva Saraiva, e ao IPM (Inquérito 
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Policial Militar). Fez o encaminhamento o vereador Gustavo Sefer (com aparte do 

vereador Sargento Silvano). Na votação, o requerimento foi aprovado com dezessete 

votos a favoráveis. Também após a leitura foram aprovados por unanimidade os 

seguintes requerimentos: solicitando licença parlamentar no período de 19 a 21 de 

março de 2018 (autoria da vereadora Blenda Quaresma); solicitando licença 

parlamentar no período de 19 a 21 de março de 2018 (autoria do vereador Paulo 

Bengtson); solicitando licença parlamentar no período de 19 a 21 de março de 2018  

autoria do vereador Marciel Manão) e solicitando licença parlamentar nos dias de 20 e 

21 de março de 2018 ( autoria da vereadora Zeca Pirão); Fez-se posteriormente a 

leitura do requerimento dos vereadores Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho solicitando 

envio de Voto de Repúdio à Desembargadora  Marília Castro Neves (TJ-RJ) e ao 

Deputado Federal Alberto Fraga (DEM - DF), por difamar, nas redes sociais, a ex-

vereadora Marielle Franco (PSOL - RJ), associando-a ao crime organizado. Fizeram os 

encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro, Adriano Coelho e Fabrício Gama. 

Rildo Pessoa solicitou a votação nominal. Na votação, computaram-se dezessete votos 

a favor e uma abstenção ficando, portanto, aprovado o requerimento. Justificaram seus 

votos os vereadores Fernando Carneiro, Amaury da APPD, Dr. Chiquinho, Toré Lima 

e Gustavo Sefer. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou 

aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Havendo quórum, 

iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Passou-se então a discussão única e 

votação do projeto que “Cria a Semana de Educação Ambiental e do Desenvolvimento 

Sustentável nas Escolas Públicas do Município de Belém e dá outras providencias”, 

referente ao processo nº 2019/17, de autoria do vereador Toré Lima. Na discussão 

pronunciaram-se os vereadores Fabrício Gama, Rildo Pessoa, Simone Kahwage (com 

aparte do vereador Toré Lima) e Fernando Carneiro. O vereador Toré Lima pediu 

Questão de Ordem solicitando a votação do projeto juntamente com suas emendas em 

bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Foi feita posteriormente 

a leitura do projeto e de suas emendas. Posto em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Toré Lima e Fernando Carneiro. O 

presidente comunicou então a aprovação do projeto referente ao processo nº 2019/17. 

Passou-se em seguida à discussão única e votação do projeto de lei, referente ao 

processo nº 840/17, que “Proíbe o uso, por profissionais da área da Saúde, de 

equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho no Município de 

Belém e dá outras providencias”. Nesse ínterim assumiu a presidência o vereador 

Gustavo Sefer. Na discussão pronunciou-se o autor do projeto bem como os 

vereadores Mauro Freitas, Fernando Carneiro e Rildo Pessoa (com aparte dos 

vereadores Sargento Silvano, Fernando Carneiro e Mauro Freitas), permanecendo o 

projeto em discussão. Encerrado o período regimental, o presidente Gustavo Sefer 

encerrou a sessão às onze horas e quarenta e cinco minutos. Estiveram presentes os 

vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenilson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – 

AVANTE; Bieco, Fabrício Gama, pelo bloco PMN – PR – PEN – 

SOLIDARIEDADE; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades, Sargento Silvano, pelo 

bloco PSD – PTC; Igor Normando e John Wayne, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson 

Silva, Igor Andrade, Nehemias Valentim, Moa Moraes, pelo bloco PSB – PSDB - 

PTB; Celsinho Sabino, Dinelly, Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; 

Adriano Coelho, Del. Nilton Neves e Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL; Altair 

Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, Fernando 

Carneiro pela bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada 

do PRB; Emerson Sampaio pela bancada do PP. Justificaram ausências os vereadores 

Joaquim Campos e Victor Dias. Estavam sob licença parlamentar os vereadores 

Blenda Quaresma, Marciel Manão, Paulo Bengtson, Marinor Brito e Zeca Pirão. 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 março de 2018.           

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA  VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 

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

vereador Mauro Freitas. Este convidou os parlamentares a registrarem suas 

presenças. Abertos os trabalhos, fizeram uso da palavra em Horário de Expediente 

os vereadores inscritos. Toré Lima relembrou com emoção a participação do 

Paysandu Sport Club na Copa Libertadores da América de 2003, especialmente a 

vitória por um a zero sobre o Boca Juniors em pleno estádio La Bombonera. 

Fabrício Gama comentou o fato de um homem embriagado ter invadido a UPA da 

Sacramenta e tentado agredir os funcionários. Elogiou o trabalho árduo realizado 

pelos funcionários daquela UPA que é referência dentro do Município de Belém. 

Deixou seu apoio aos funcionários daquela unidade de saúde. Em aparte, comentou 

o assunto o vereador Toré Lima. Após o vereador Toré Lima assumir a presidência, 

usou da tribuna o vereador Mauro Freitas. Este chamou a atenção para a onda de 

notícias falsas divulgadas na internet. Demonstrou sua indignação com o áudio que 

recebeu, no qual um homem afirmava que o vereador Sargento Silvano havia sido 

executado à metralhadora. Declarou serem salutares as críticas que os vereadores 

vêm recebendo, mas pondera que estes não são responsáveis por todos os problemas 

ocorridos no Município, Estado ou País. Reassumiu depois a presidência da Mesa o 

vereador Mauro Freitas. Em seguida, o vereador Fernando Carneiro comentou a 

recente greve dos rodoviários, que durou cinco dias. Criticou a não participação da 

Prefeitura nas negociações com os rodoviários. Encerrou-se então o Horário de 

Expediente e teve início o Horário de Liderança.  Pela bancada do PRB, Toré Lima 

prestou solidariedade à categoria dos rodoviários pela greve, porém com alguma 

ressalva, já que o ganho com esta não foi o esperado e os transtornos aos usuários 

foram grandes. Cobrou uma manifestação da Comissão de Transporte desta Casa, 

para esclarecer o que vem acontecendo na cidade e apresente dados oficiais acerca 

dos valores pagos aos rodoviários. Pela liderança do PSB - PSDB - PTC, Igor 

Andrade disse - sobre a greve dos rodoviários - que apesar do protesto em forma de 

greve ser válido, não é aceitável impedir outros de trabalharem. Defendeu que, para 

não lesar a população, os rodoviários poderiam fazer uma greve não com a 

paralisação dos serviços, mas com as catracas abertas, desta forma a população não 

seria prejudicada. Pela liderança do bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, 

Fabrício Gama informou sobre decisão judicial impondo punições aos rodoviários 

grevistas, por entender que a greve se tornou abusiva. Disse que o conselho da 

SEMOB está atento ao andamento da greve dos rodoviários, no entanto este órgão 

não possui o direito de intervir na paralisação. Pontuou que isso não significa que o 

prefeito Zenaldo Coutinho esteja omisso. Pela liderança do PSOL, Dr. Chiquinho 

solidarizou-se com a greve dos rodoviários, criticando a repressão sofrida pelos 

manifestantes. Cobrou coerência dos vereadores no que se refere às melhorias na 

qualidade do transporte na cidade de Belém. Recordou que o projeto de lei de sua 

autoria, obrigando a implantação de ar condicionado nos ônibus, foi rejeitado pela 

maioria dos vereadores. Pela liderança da Oposição, Marinor Brito revelou as 

condições precárias do transporte público em Belém. Afirmou existir uma relação 

de promiscuidade no transporte público na cidade que vem se revelando não 

somente em forma de denúncia, mas através de uma ação civil pública contra o 

secretário de Transporte Estadual, Cléber Ferreira, contra o diretor de transporte 

Paulo Mariano e contra a empresa Engeterra Construções. Informou ainda que a 

denúncia se refere a dezoito milhões de reais a serem ressarcidos aos cofres 

públicos. Pelo bloco PSDC - Avante, Dr. Elenílson parabenizou o secretário 

municipal de Saneamento, Claudio Mercês, pelo excelente trabalho à frente da 

SESAN. Parabenizou ainda o prefeito Zenaldo Coutinho. Encerrado o Horário de 

Liderança, o presidente solicitou a verificação de presença. Havendo quórum, teve 

início a Primeira Parte da Ordem do Dia. Através de Questão de Ordem, aprovada 

por unanimidade, o vereador Dr. Elenílson solicitou a dispensa de leitura e 

interstício dos projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia. Fez-se 

depois a leitura e votação do requerimento do vereador Igor Normando - convite em 

caráter de urgência, do secretário de estado de Segurança Pública e Defesa Social do 

Pará, senhor Luiz Fernandes Rocha, para prestar esclarecimentos sobre os índices de 

criminalidade e assassinatos no Município de Belém. Tal requerimento foi aprovado 

por maioria (doze votos favoráveis, seis contrários e duas abstenções). Justificaram 

seus votos os vereadores vereador Sargento Silvano, Zeca Pirão, Émerson Sampaio, 

Marinor Brito, Fernando Carneiro e Rildo Pessoa. O vereador Lulu das 

Comunidades registrou depois o falecimento do pastor Getúlio, que foi um dos 

idealizadores da Marcha para Jesus. O vereador Sargento Silvano solicitou depois 

reforço na segurança desta Casa de Leis com a instalação de detectores de metais. 

Em seguida, após a leitura, foi aprovado requerimento de autoria do vereador 

Celsinho Sabino solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 14 a 16 

de maio do ano corrente. Posteriormente, ficou em discussão o requerimento de 

autoria do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de sessão especial, no dia 

oito de junho do ano corrente, para comemorar os 70 anos da Sociedade Bíblica do 

Brasil - SBB. Encaminharam a votação os vereadores Mauro Freitas (após o 

vereador John Wayne ter assumido a presidência da Mesa), Sargento Silvano, 

Simone Kahwage e Nehemias Valentin. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia, o presidente solicitou nova verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-

se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Estando os projetos em pauta suspensos ou 

necessitando de quórum qualificado, não havendo quórum qualificado para a 

votação e inexistindo matéria em pauta em condição de ser discutida e votada, o 

presidente John Wayne encerrou a sessão às dez horas e cinquenta minutos. 

Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa, 

pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, Fabrício Gama, Zeca Pirão e Marciel Manão 

pelo bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade; Víctor Dias, Lulu das Comunidades e 

Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando,John Wayne pelo bloco 

PMDB – PHS; Igor Andrade, Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Bengtson, 

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

pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, 

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

bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; 

Émerson Sampaio pela bancada do PP. Justificaram suas ausências os vereadores 

Altair Brandão, Blenda Quaresma e Delegado Nílton Neves. Estavam sob licença 

parlamentar os vereadores Joaquim Campos e Paulo Bengtson. 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 24 de abril de 2018.           

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
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RGF – Anexo I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea “a”                           1,00 
 

DESPESA COM PESSOAL 

DESPESAS EXECUTADAS 

(Últimos 12 meses) 

LIQUIDADAS 

(a) 

INSCRITAS EM 

RESTOS A PAGAR 
NÃO 

PROCESSADAS 

(b) 

Despesas com Pessoal (Últimos 12 

Meses)  

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 

66.492.221,52 

 

57.150.851,52 

 

 

 

Pessoal Ativo 

Vencimentos, Vantagens e Outras  

Obrigações Patronais 

Benefícios Previdenciários 

Pessoal Inativo e Pensionistas 

Aposentadorias, Reserva Reforma 
Pensões 

Outros Benefícios Previdenciários 

Outras despesas de pessoal 

decorrentes de contratos de 

terceirização (§ 1º, do art. 18, da 

LRF) 

57.150.851,52 

57.150.851,52 

7.794.388,79 

 

 

 

DESPESAS NÃO COMPUTADAS 
(§ 1º, do art. 19, da LRF) (II) 

 

1.546.981,21 

 

Indenizações por Demissão e 

Incentivos à Demissão 

Voluntária 

Decorrente de Decisão Judicial 

de Período Anterior ao da 

Apuração 
Despesas de Exercícios 

Anteriores de Período Anterior 

ao da Apuração 

Inativos e Pensionistas com 

Recursos Vinculados 

 

 

1.546.981,21 

 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 
 

0,00 

DESPESA LÍQUIDA COM 
PESSOAL (III) = (I – II) 

 

64.945.240,31 

 

GRUPO: Tabela 1.0 Demonstrativo 
da com pessoal 

 

 

 

Quadro: DTP e apuração do 

Cumprimento do Limite Legal   

  

Rótulo Padrão 

DTP e Apuração do Cumprimento do 

Limite Legal 

DTP – Apuração 

do 
Cumprimento 

Legal 

 

 VALOR % 

DTP e Apuração do Cumprimento do 

Limite Legal 

  

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 2.485.477.484,69  

(-) Transferências obrigatórias da União 
relativas às Emendas individuais (V) (§ 

13º, art.166 da CF 

 

 

0,00 

 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA 

(VI) 

2.485.477.484,69  

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP 

(VII) = (IIIa + IIIb) 

 

64.945.240,31 

 

2,61 

LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e 

III, do art. 20 da LRF) – 6% 

 

149.128.649,08 

 

6,00 

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x 

VIII) (Parágrafo Único, do art. 22 da 

LRF)  

 

141.672.216,63 

 

5,70 

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90xVII) 

(Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF 

134.215.784,17  

5,40 

Fonte: DEFIN/CMB 
 

Na esfera municipal, 60% assim distribuídos: 

- 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, 

quando houver; 

- 54% para o Executivo. 
 

MAURO CRISTIANO FREITAS: 426.105.672-00 

Assinado de forma digital por Mauro Cristiano Freitas 
 

Ver. MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente da CMB 

 

JOSÉ ANTONIO AUAD DA SILVEIRA: 131.996.172-04 

Assinado de forma digital por José Antonio Auad da Silveira 

JOSÉ ANTONIO AUAD DA SILVEIRA 

Diretor Controle Interno/CMB 
---------------------------- 

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e 

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

do vereador Gleisson. Este fez o registro nominal da presença dos parlamentares. 

Abertos os trabalhos fizeram uso da palavra em Horário de Expediente os 

vereadores inscritos. Toré Lima comunicou que esteve em reunião na SEMOB, 

atendendo ao pedido dos vereadores deste Poder, a fim de saber dos próprios 

técnicos e engenheiros responsáveis informações sobre o projeto de macrodrenagem 

da Bacia do Tucunduba. Comentou que sua impressão, após a reunião, foi a de que 

as obras serão concluídas. Informou que estará novamente visitando as obras do 

Tucunduba, só que desta vez com a presença de líderes comunitários. Convidou 

depois os parlamentares para audiência pública, que ocorrerá no dia quinze de junho 

do corrente ano, onde a SEMOB prestará esclarecimento sobre a execução dos 

projetos em andamento. Fabrício Gama falou sobre reportagem que assistiu 

contando a triste história de uma mulher e mãe, que era analfabeta e sofria 

constantes constrangimentos por não saber assinar seu próprio nome. Segundo a 

reportagem, foi o próprio filho desta, um estudante do ensino fundamental, que a 

ensinou a escrever seu nome. O vereador Fabrício Gama disse, estarrecido, ser 

inaceitável que, em pleno século XXI, existem pessoas analfabetas. Outra questão 

abordada pelo parlamentar foi o bullying que é a causa de muitos suicídios de jovens 

e adolescentes. Disse que isto deve ser abordado com seriedade pela Prefeitura por 

se tratar de um tema sério e que esta prática deve ser combatida. Marinor Brito 

comentou sobre o pronunciamento do vereador Fabrício Gama a respeito das 

consequências negativas do bullying para o desenvolvimento psicológico de 

crianças e jovens. Comentou também sobre a demora na entrega do sistema BRT, 

obra que já se arrasta há nove anos e com vários indícios de superfaturamento. 

Sobre esta afirmou que ninguém é capaz de responder quando será concluída. 

Encerrado o Horário de Expediente teve início o Horário de Liderança. Pelo bloco 

PMDB - PHS, Joaquim Campos demonstrou indignação com dois pareceres 

apresentados por esta Casa de Leis, através de seu setor jurídico, a respeito de um 

requerimento e um projeto de lei apresentados pelo parlamentar. Informou que o 

requerimento apresentado se refere à conscientização e prevenção da Síndrome do 

Alcoolismo Fetal - SAF. Disse que, segundo informou o setor jurídico da Câmara 

Municipal de Belém, seu requerimento infringe o artigo 75 da Lei Orgânica do 

Município de Belém. O projeto de lei proposto obrigaria os hospitais e demais casas 

de saúde no Município a informar imediatamente às autoridades policiais sobre a 

entrada de pacientes com ferimento por arma de fogo e também teve parecer 

desfavorável.  Declarou então que irá recorrer do parecer. Toré Lima, pela liderança 

do PRB, parabenizou a torcida e a diretoria do Paysandu Sport Club pela conquista 

do bicampeonato da Copa Verde. Comunicou sobre a liberação ambiental para a 

construção de um Centro de Treinamento - CT do clube. Convidou os parlamentares 

a prestigiarem-na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, às 

quatorze horas e trinta minutos de hoje - a entrega oficial da licença ambiental ao 

Paysandu. Dr. Chiquinho, pela bancada do PSOL, externou a impressão de estar em 

uma cidade abandonada pela Prefeitura. Afirmou que esta não vem cumprindo as 

leis aprovadas neste parlamento. Criticou o não cumprimento da exigência de 

permanência de, pelo menos, um assistente social nas escolas municipais para o 

atendimento dos alunos. Em aparte, comentou o assunto a vereadora Marinor Brito. 

Pela oposição, Marinor Brito disse comungar das idéias expressas pelo vereador 

Fabrício Gama acerca da prevenção contra o bullying. Afirmou que os problemas 

decorrentes da prática de bullying nas escolas poderiam e podem ser minimizados 

com a presença de dois profissionais - um psicólogo e um assistente social - para 

prestar orientações aos alunos e professores. Zeca Pirão, pela liderança do PMN - 

PR - PEN - Solidariedade, disse estar atento aos pronunciamentos dos vereadores no 

dia de hoje, mas que discorda deles em alguns pontos. Em seu entendimento, os 

problemas recorrentes no Município de Belém devem-se à péssima gestão dos 

governos anteriores. Revelou que - ao fiscalizar e apontar erros num projeto a ser 

executado pelo Município, sob a gestão do então prefeito de Belém, Duciomar 

Costa - foi alvo de chacota dos engenheiros responsáveis pelo projeto. No entanto, 

após a execução da obra, verificou-se que ele tinha razão. Este foi um exemplo que 

apresentou de má gestão, mas afirmou existir outros. Encerrado o Horário de 

Liderança, houve a verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Primeira 

Parte da Ordem do Dia. Após votação, foram aprovadas por unanimidade as atas da 

2ª sessão extraordinária, da 30ª sessão ordinária, das 9ª e15ª sessões especiais, da 2ª 

sessão solene do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura. 

Em seguida, após a leitura foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria 

do vereador Gustavo Sefer solicitando inserção nos Anais da Casa matéria publicada 

no portal eletrônico de Serviços do DETRAN, dia 14/05/2018, com endereço: 

https://sne.denatran.serpro.gov.br/#/. Encaminharam à votação os vereadores 

Sargento Silvano e Toré Lima. Justificaram seus votos os vereadores Gustavo Sefer 

e Nehemias Valentim. Ficou em Discussão o requerimento da vereadora Simone 

Kahwage solicitando a realização de sessão especial com o tema: Alusão aos 28 

anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Encaminharam à votação a 

autora do requerimento bem como os vereadores Fabrício Gama, Nehemias 

Valentin, e Sargento Silvano.  Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o 

presidente solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. 

Não havendo quórum, o presidente encerrou a presente sessão as dez horas e 

cinquenta minutos. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenilson e Rildo Pessoa, 

pelo bloco PSDC – AVANTE; Bieco, Fabrício Gama, Zeca Pirão e Marciel Manão 

pelo bloco PMN – PR – PEN – SOLIDARIEDADE; Victor Dias, Gustavo Sefer, 

Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Joaquim Campos, Igor Normando, pelo 

bloco PMDB – PHS; Gelisson, Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Bengtson, 

pelo bloco PSB – PSDB - PTB; Dinelly, Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – 

PPS; Del. Nilton Neves e Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão e 

Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho e Marinor Brito pela 

bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; 

Emerson Sampaio pela bancada do PP. Justificou sua ausência os vereadores Del. 
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Nilton Neves. Estavam sob licença parlamentar os vereadores Fernando Carneiro e 

França. 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 21 de maio de 2018.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERIODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA 

 Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 

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

Pirão, que convidou os senhores vereadores a registrarem suas presenças no painel 

eletrônico. Abertos os trabalhos, usaram da palavra os vereadores inscritos. Igor Andrade 

desejou a todos uma excelente semana, para que possam lutar pelo bem comum, em prol 

da sociedade. Externou sua indignação com a atual situação fiscal do país. Disse que, já 

na semana passada, o preço da gasolina vinha em constante aumento. Em contato com os 

feirantes, tomou conhecimento das dificuldades desta categoria em repassar os aumentos. 

Ainda sobre a greve, argumentou que muitos insumos importantes deixaram de ser 

entregues, especialmente os hospitalares e alimentícios. Demonstrou tristeza com a 

calamidade causada pela greve dos caminhoneiros, mas ponderou serem legítimas as suas 

reivindicações e que a greve dos caminhoneiros veio revelar a importância da categoria. 

Findo este discurso, assumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Zeca Pirão 

demonstrou alegria ao analisar, junto com sua equipe, o quanto já fora feito por Belém. 

Listou o grande número de obras concluídas na cidade como, por exemplo, a entrega de 

38 km de asfalto somente entre os anos de 2016 e 2017. Sargento Silvano recordou que o 

vereador Dr. Chiquinho certa vez o chamou de bandido e miliciano. Afirmou não ter o 

vereador Dr. Chiquinho qualquer moral para falar de sua pessoa. Comentou que este 

parlamentar falta sistematicamente às sessões nesta Casa de Leis. Declarou ainda que as 

faltas do vereador Dr. Chiquinho às sessões se devem ao fato deste acumular outras 

funções públicas. Em aparte, manifestou-se o vereador Paulo Bengtson. Encerrado o 

Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pelo bloco PMN - PR - PEN - 

Solidariedade, Marciel Manão agradeceu ao prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, por tê-

lo recebido para discutir problemas relevantes ao Distrito de Icoaraci. Afirmou que 

Icoaraci ainda não aprendeu a votar direito, mas felizmente elegeu-o por ser um morador 

da área e assim pleitear as reivindicações daquela localidade. Pela liderança do bloco 

PSD - PTC, Gustavo Sefer comentou sobre o desenrolar da greve dos caminhoneiros, que 

já dura sete dias e que tem impacto em todos os setores da sociedade. Disse que, assim 

como ele, a grande maioria da população apoia os protestos da categoria pois julgam 

legítimas as reivindicações. Pela liderança do bloco PSB - PSDB - PTC, Nehemias 

Valentim disse que o presidente Michel Temer deve renunciar, pois não há condições de 

governar, considerando que o país possui oficialmente mais de 13 milhões de 

desempregados. Expressou acreditar, entretanto, ser o número de desempregados ainda 

maior que o informado oficialmente. Pela liderança do governo, Fabrício Gama 

comentou sobre a gravidade das denúncias feitas pelo vereador Sargento Silvano sobre a 

falta de moral e ética do vereador Dr. Chiquinho e que estas devem ser apuradas. 

Acrescentou ainda às denúncias do vereador Silvano uma suposta invasão comandada 

pelo vereador Dr. Chiquinho a uma certa localidade onde posteriormente seria criado um 

hospital. Declarou ter interesse na abertura de investigações para apurar a gravidade das 

denúncias feitas. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Paulo Bengtson, Gustavo 

Sefer e Igor Andrade. Pela liderança do bloco PSDC - Avante, o vereador Rildo Pessoa 

parabenizou o vereador Dr. Elenílson pelo trabalho conjunto que estão desenvolvendo no 

sentido de apresentar e valorizar o turismo no estado do Pará. Informou que esteve em 

um circuito de bicicleta pelos municípios de Marudá e Marapanim. Neste estavam 

pessoas de todo o país conhecendo as belezas naturais da região. Apontou como 

característica marcante do Pará sua diversidade em fruticultura, que infelizmente não 

recebe incentivo e o estado acaba recebendo frutas vindas principalmente do Nordeste. 

Em seu entendimento, situações como esta da fruticultura são absurdas, já que o 

potencial de produção agrícola no Pará é muito grande. Falta, entretanto, investimento na 

produção. Encerrado o Horário de Liderança, houve a verificação de presença. Havendo 

quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia. Após votação, foi aprovada por 

unanimidade a ata da 22ª sessão ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 

Décima Oitava Legislatura. Assumiu então a presidência da Mesa o vereador John 

Wayne. Em seguida, após sua leitura, foi aprovado por unanimidade o requerimento de 

autoria do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de sessão especial para 

discutir as ações do Boulevard Gastronômico. Encaminharam a votação os vereadores 

Fabrício Gama, Igor Andrade, Zeca Pirão e Sargento Silvano. Justificou seu voto o autor 

do requerimento, vereador Mauro Freitas. Após isto, através de Questão de Ordem 

aprovada pela plenária, o vereador Mauro Freitas solicitou a suspensão da sessão por dez 

minutos para que os parlamentares tivessem uma conversa com as lideranças dos taxistas 

que trabalham em Belém, presentes na galeria. Do momento em que a sessão foi 

interrompida até a sua retomada passaram-se vinte e quatro minutos. Após o reinício da 

sessão, sob a presidência do vereador Mauro Freitas, encerrou-se a primeira Parte da 

Ordem do Dia. O presidente solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Entrou então 

em discussão única e votação o processo nº 436/17, de autoria do vereador Sargento 

Silvano, que "Acrescenta o inciso VII da Lei Ordinária nº 7.055/77 - Código de Postura 

contra o causador de pichação de postes, árvores, abrigos de paradas de coletivos, placas 

de sinalização ou qualquer lugar de uso público do Município de Belém". Discutiram o 

projeto os vereadores Sargento Silvano, Zeca Pirão e Rildo Pessoa (com aparte do 

vereador Dr. Elenilson). Posteriormente, o presidente solicitou a leitura do projeto com 

sua emenda. Após a leitura, usaram da tribuna os vereadores Toré Lima (com aparte do 

vereador Sargento Silvano), Fabrício Gama e Henrique Soares. Assumiu depois a 

presidência da Mesa o vereador John Wayne. Em seguida, usou da tribuna o vereador 

Mauro Freitas. Após este pronunciamento, entrou em votação a emenda ao referido 

projeto, sendo esta aprovada por unanimidade com dezoito votos favoráveis. Justificaram 

seus votos os vereadores Adriano Coelho e Delegado Nílton Neves. Posteriormente, 

entrou em votação o artigo primeiro. Não havendo quórum, o presidente encerrou a 

sessão às onze horas e cinquenta minutos. Estiveram presentes os vereadores: Dr. 

Elenílson, Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – Avante; Zeca Pirão, Bieco, 

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

Sefer, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; John Wayne,  Blenda 

Quaresma, pelo bloco PMDB - PHS; Moa Moraes, Paulo Bengtson, Gleisson, Nehemias 

Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely e Wellington 

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

Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão,  pelo bloco PC do B – PT; Marinor Brito 

pelo PSOL; Toré Lima, Simone Kahwage, pelo PRB. Justificaram suas ausências os 

vereadores Celsinho Sabino, Joaquim Campos e Marinor Brito. Estavam sob licença 

parlamentar os vereadores Fernando Carneiro e França. 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 28 de maio de 2018.      

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

ATA DA  PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

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

do vereador Mauro Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

registro de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, o vereador Mauro 

Freitas pediu ao vereador John Wayne que assumisse a presidência da Mesa. 

Pronunciaram-se então os vereadores inscritos. Joaquim Campos expressou que 

durante o recesso parlamentar e o período de carnaval, houve a edição de portarias 

pela PMB. Uma delas alterava a forma de cobrança do IPTU e foi embargada na 

justiça pela ação dos vereadores do PSOL e isto provocou celeuma porque as 

pessoas que já pagaram não sabem como receberão de volta o que foi pago 

adicionalmente. Criou-se o impasse e as autoridades municipais responsáveis 

disseram que estes contribuintes serão ressarcidos, talvez com um desconto no IPTU 

do ano que vem. Foi informado também aos que querem pagar segundo o modo 

antigo que compareçam à SEFIN para receber o boleto. Considerou que, em 

qualquer caso, cria-se mais dificuldade e trabalho para as pessoas, ainda mais 

quando se considera o aumento do preço da passagem do transporte coletivo por 

ônibus na cidade. Lembrou que foi contrário ao projeto da PMB que mudava a 

forma de cobrança deste imposto, mas este foi retirado de pauta e voltou em forma 

de decreto. Repercutiu depois o caso de policiais militares que vieram, no dia 

16/02/2018, de Santana do Araguaia - a mais de mil quilômetros de distância da 

capital, uma viagem de dois dias - até Belém para participar de uma audiência no 

Ministério Público Militar. Chegando aqui, receberam a notícia de que esta fora 

transferida para o mês de setembro. Julgou que isto foi um desrespeito porque os 

policiais vieram até a capital com recursos próprios, não sendo ressarcidos por isso, 

e deixaram desguarnecida a cidade onde atuam. Questionou o motivo de não terem 

sido ouvidos em Santana do Araguaia, já que lá existe um juiz e um promotor. Em 

aparte, pronunciou-se o vereador Sargento Silvano. Toré Lima comentou a respeito 

da instalação de computadores em plenário - um para cada vereador, o que 

representa o início da almejada informatização nesta Casa - e da inauguração da 

Sala de Imprensa Eládio Malato. Avaliou que isto é importante para que a atividade 

parlamentar seja mais ágil e competente. Parabenizou o presidente deste Poder, 

vereador Mauro Freitas pela gestão profícua à frente da CMB. Considerou depois 

que a intervenção militar no Rio de Janeiro visa tirar o foco dos problemas 

existentes no país, como se somente ocorresse violência neste estado. Observou que 

nos levantamentos estatísticos do Ministério da Segurança Nacional, nove estados 

constam como apresentando grande crescimento da violência. Surpreendentemente, 

o Pará não aparece entre os mais violentos do país. Neste, segundo fora divulgado 

pela imprensa na semana anterior, uma pessoa é assassinada a cada duas horas. 

Entretanto, o governo Jatene não vê nisto um problema grave que precisa ser 

enfrentado. Repercutiu a notícia do assassinato, à luz do dia, da senhora Patrícia 

Dias Azevedo quando trabalhava vendendo tacacá no bairro do Curió-Utinga, 

localidade onde também mora o governador Simão Jatene. Ironizou dizendo que, 

certamente, a violência não chega ao Condomínio Jardim Itororó onde o governador 

vive.  Relatou que, em dezembro passado, teve oportunidade de entrar no referido 

condomínio e viu, dentro deste, três viaturas da Polícia Militar, mas lá fora o povo 

estava desassistido. Noticiou também o falecimento, ocorrido no dia anterior, do 

senhor Edir Evangelista Dias, morador da Rua Dois de Junho, na Terra Firme. Este 

morreu após ter sua casa invadida pelas águas do canal do Tucunduba e passar três 

dias secando o imóvel. Criticou o governador Simão Jatene pela demora na 

realização da macrodrenagem da bacia do Tucunduba - obra reiniciada no ano 

passado, após ficar paralisada por seis meses. Isto traz sérias consequências 

principalmente para os moradores dos bairros da Terra Firme, Guamá e Marco, que 

ficam dentro d’água. Lembrou que este projeto recebe verbas da União, sendo 

executado pelo Governo Estadual, mas está mais lento do que correnteza de poço. 

Expressou que há tempos vem à tribuna chamar a atenção do governador para estes 

graves acontecimentos, mas nada acontece. Informou que a audiência pública para 

discutir a macrodrenagem do Tucunduba está marcada para o início do mês de 

março vindouro. Conclamou os demais vereadores a trabalhar em prol da população 

que já não aguenta mais as enchentes e a violência. Lembrou que fora aprovado 

neste plenário, no ano anterior, requerimento determinando a visita de uma 

comissão de parlamentares desta Casa à Rede Celpa em busca de uma explicação 

para as cobranças abusivas nas contas de energia elétrica dos consumidores 

paraenses. Denunciou que agora a companhia está realizando um poste amento de 

forma irregular, totalmente fora do alinhamento, nos bairros de Canudos e Marco. 

Em aparte, pronunciaram-se os vereadores Sargento Silvano e Lulu das 
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Comunidades. Marinor Brito posicionou-se contra a reforma da Previdência, cuja 

votação pode ocorrer ainda no início deste ano no Congresso Nacional. Externou 

que o grande capital se move, em todos os sentidos, para aprová-la, afirmando que o 

povo pobre e trabalhador e o funcionalismo público devem pagar pelos desmandos e 

pela falta de contribuição dos que não foram taxados até hoje – grandes fortunas, 

grandes grupos empresariais, banqueiros e monopolistas da comunicação, entre 

outros. Afirmou que o PSOL está irmanado na luta contra esta reforma. Quanto à 

intervenção militar no Rio de Janeiro, ponderou que o exército foi treinado para 

atuar contra inimigos - fora do território nacional, protegendo o Brasil contra 

ameaças externas - e não para criminalizar os pobres. Opinou que combater a 

violência não significa atacar as populações das periferias e favelas. Disse que a 

política da truculência, do mero ataque frontal, colocando a polícia como alvo de 

bandidos, fracassou no Brasil e continuará fracassando. Defendeu que a intervenção 

que o Rio de Janeiro e o Brasil como um todo precisam é uma intervenção social – 

os problemas concretos que atingem a população devem ser enfrentados, os direitos 

fundamentais devem ser garantidos. De outro modo, a bandidagem continuará 

vencendo - traficando, matando e levando a juventude das favelas para o crime 

organizado. Deve haver recursos para dar dignidade às pessoas, tirando-as da 

vulnerabilidade. Parabenizou em seguida a bancada do PSOL pela atuação desta 

junto à Justiça, obtendo a suspensão da portaria que aumentava o valor do IPTU em 

Belém, uma vitória para o povo de nossa cidade. Agora lutam contra o aumento 

abusivo no preço da passagem dos coletivos em nossa capital. Encerrado o Horário 

do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Joaquim Campos, pelo bloco 

PMDB – PHS, disse que o exército deve trancar os defensores dos direitos humanos 

em uma gaveta para poder trabalhar. Informou que nasceu no Rio de Janeiro, 

frequentava a Rocinha e, naquela época, não havia tanto protecionismo para 

bandidos. Pediu que o exército também intervenha no Pará e enfrente os terroristas 

travestidos de trabalhadores sem-terra, que atacam fazendas, destroem o patrimônio 

das pessoas, ateiam fogo em caminhões, arrasam lavouras e roubam o gado. Opinou 

que, após o período do Regime Militar, criou-se um élan de proteção ao crime, 

justificando a delinquência como resultado da falta de políticas sociais. Em aparte, 

pronunciaram-se os vereadores Zeca Pirão e Sargento Silvano. Toré Lima, pela 

bancada do PRB, retomou o tema da violência na sociedade e afirmou que a única 

forma de superar o problema é investir em políticas públicas, priorizando a 

educação. Comentou que, contrariamente, houve diminuição dos investimentos 

federais no setor educacional nos últimos anos. Asseverou que não se conseguirá 

diminuir a violência colocando o exército nas ruas: isto é uma falácia. Afirmou que 

para fazê-lo é necessário investir em educação e dar salário digno aos trabalhadores. 

As crianças e os jovens devem receber formação para que não enveredem pela senda 

do crime. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Zeca Pirão, Sargento Silvano e 

Paulo Bengtson. Marinor Brito, pelo PSOL, lembrou que no Brasil não há a pena de 

morte e a função do exército não é matar, pois estamos em um estado democrático 

de direito e as regras devem ser seguidas por todos. Expressou depois que o direito 

de ir e vir das pessoas na cidade de Belém está cerceado pelo aumento abusivo no 

preço das passagens de ônibus. Inteirou a plenária de que, segundo o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o referido 

aumento não poderia ultrapassar 3%, correspondente à reposição da inflação no 

período. Infelizmente, lamentou, não é possível questionar judicialmente esta 

decisão do prefeito porque é dele a prerrogativa de homologação da tarifa. O 

aumento concedido foi de mais de 7% e impactará na vida do cidadão comum, 

sobretudo dos mais pobres que precisam do transporte coletivo. Entretanto, a 

segurança e a qualidade do transporte não estão garantidas, assim como o 

funcionamento das linhas durante as vinte e quatro horas do dia. Garantiu que a 

bancada do PSOL tentará reverter esta situação, mesmo após a homologação da 

tarifa. Dr. Chiquinho, pela liderança da Oposição, referiu que convivemos 

diariamente com a violência. Isto se dá devido à falta de políticas públicas, mas 

também devido à inépcia do governador Simão Jatene e do prefeito Zenaldo 

Coutinho. Avaliou que o Carnaval de Belém foi tratado de forma desrespeitosa pela 

PMB, sendo mais um atestado de incompetência retirar a festa de um local que foi 

construído para abrigá-la, colocando-a em uma área que ficou debaixo d’água. 

Ademais, considerou que isto foi uma agressão ao povo e à cultura do carnaval em 

nossa cidade. Comentou que, nos últimos anos, Belém esvazia-se no período do 

carnaval porque não há o que fazer na cidade: é a falência da cultura popular. Além 

disso, há o aumento abusivo do preço das passagens de ônibus e a tentativa de 

passar por cima deste Poder com o aumento do IPTU através de uma portaria. Em 

aparte, pronunciou-se a vereadora Marinor Brito. Igor Andrade, pelo bloco PSB – 

PSDB – PTB, parabenizou o presidente da CMB, vereador Mauro Freitas, pela 

iniciativa ao promover a valorização do legislativo municipal. Disse em seguida que 

o prefeito Zenaldo Coutinho teve a coragem de reformar o HPSM Mário Pinotti, 

construiu a UPA da Sacramenta, entregou recentemente a UPA da Terra Firme e 

comprou o Hospital Samaritano para servir como hospital de retaguarda. Recordou 

que, por outro lado, a ex-presidente Dilma Roussef - em campanha pela reeleição, 

quando esteve em Belém - prometeu comprar o Hospital Porto Dias e não o fez. A 

Estratégia Saúde da Família contava com apenas 26 equipes completas quando 

Zenaldo assumiu a Prefeitura em primeiro mandato e hoje há mais de cem. 

Expressou que fica surpreso e indignado quando vereadores da oposição sobem à 

tribuna para falar mal da gestão municipal atual em relação à saúde. Externou que o 

ex-prefeito Edmílson Rodrigues foi campeão em conceder aumentos no valor das 

passagens de ônibus em Belém, mas os vereadores que hoje são oposição, na época 

eram parte da base, não se opuseram a isso, nada falavam. Em aparte, pronunciou-se 

o vereador Dr. Elenílson. Findo o horário estabelecido regimentalmente, encerrou-se 

o Horário de Liderança. Fez-se neste momento a verificação de presença. Havendo 

quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram posteriormente postas 

em votação e aprovadas por unanimidade pela plenária as atas: referentes à 34ª, 41ª, 

42ª, 47ª, 48ª, 49ª, 53ª, 56ª, 58ª e 59ª sessões especiais; referentes à 66ª, 67ª, 69ª, 71ª, 

72ª, 73ª, 76ª, 78ª, 80ª, 82ª, 89ª, 91ª, 94ª, 95ª, 96ª, 97ª, 98ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª e 103ª 

sessões ordinárias; referentes à 14ª, 16ª, 17ª e 19ª sessões extraordinárias e 

referentes à 8ª, 13ª e 11ª sessões solenes, todas estas relativas ao Segundo Período 

da Primeira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi feito posteriormente um 

minuto de silêncio, atendendo à solicitação do vereador Mauro Freitas, em 

homenagem póstuma ao senhor Roberto dos Santos Brandão, servidor do 

HEMOPA. Fez-se depois a leitura do requerimento do vereador John Wayne 

solicitando dois dias de licença parlamentar, no período de 21 a 22 de fevereiro 

vindouro, sendo este aprovado por unanimidade. Passou-se em seguida à leitura do 

requerimento do vereador Toré Lima solicitando a inserção nos Anais da Casa das 

reportagens intituladas “Prefeitura de Belém homologa aumento da passagem de 

ônibus para R$3,30” e “Zenaldo autoriza aumento de passagem para R$3,30”, 

publicadas nas edições online dos jornais G1-Pará e Diário do Pará, 

respectivamente, no dia 17 de fevereiro deste ano, e requerendo também que este 

Poder envie atencioso expediente ao prefeito de Belém, senhor Zenaldo Coutinho, 

solicitando-lhe que reconsidere a decisão de reajustar o valor da tarifa do transporte 

coletivo de Belém. Fizeram o encaminhamento os vereadores Toré Lima, Amaury 

da APPD, Émerson Sampaio, Sargento Silvano e Joaquim Campos, sendo o 

requerimento aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores 

Toré Lima, Marinor Brito, Fernando Carneiro e Mauro Freitas. Terminado o horário 

regimental da Primeira Parte, foi feita nova verificação de presença. Havendo 

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

discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que “Revoga a 

Lei nº 8831, de 04 de maio de 2011, que proibiu o uso de celular ou qualquer outro 

tipo de instrumento de comunicação móvel à distância nas agências bancárias 

instaladas no Município de Belém”, relativo ao Processo nº 190/17, de autoria do 

vereador Émerson Sampaio. Na discussão, pronunciaram-se os vereadores Sargento 

Silvano (com aparte do vereador Émerson Sampaio), Marinor Brito, Adriano 

Coelho, Toré Lima (com aparte do vereador Joaquim Campos), Fabrício Gama (com 

apartes dos vereadores José Dinely e Amaury da APPD) e Igor Andrade (com 

apartes dos vereadores Fabrício Gama e Émerson Sampaio). O vereador Sargento 

Silvano solicitou então que a votação fosse feita nominalmente, proposição acatada 

pela Mesa. Fez-se então a leitura do artigo 1º do projeto. Posto este em votação, não 

houve quórum e o presidente John Wayne encerrou a sessão às onze horas e 

quarenta e cinco minutos. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo 

Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – Avante; Zeca Pirão, Bieco, Fabrício 

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

Comunidades, Gustavo Sefer, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – 

PTC; John Wayne, Igor Normando, Blenda Quaresma e Joaquim Campos, pelo 

bloco PMDB – PHS; Moa Moraes, Paulo Bengtson, Gleisson, Nehemias Valentim e 

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

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

Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC 

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

Lima, Simone Kahwage e França, pelo PRB; e Émerson Sampaio, pelo PP. Eu, 

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

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira 

Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 19 de fevereiro de 2018.           

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA QUARTA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

REALIZADA COM O TEMA "FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA 

VIOLÊNCIA, TENDO COMO LEMA: EM CRISTO SOMOS TODOS IRMÃOS 

(MATEUS: 23,8)", DE PROPOSIÇÃO DO EXMO. SR. VEREADOR TORÉ 

LIMA.     

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e 

cinquenta e cinco minutos, na Câmara Municipal de Belém, teve início esta sessão 

especial sob a presidência do vereador Toré Lima. O presidente convidou a assumir 

seus lugares na composição da Mesa os senhores: Sra. Sílvia Rego (delegada e 

secretaria de Segurança Pública), padre Bruno Secni (representando a Arquidiocese 

de Belém), padre Edmir José da Silva (representando a Paróquia de São Raimundo), 

Jorge Bruno (assessor do deputado federal José Priante) e diácono Edson Oliveira 

(Comunidade Santa Rita de Cássia). Composta a Mesa, o presidente Toré Lima 

convidou todos a ouvir, em atitude de respeito, a execução do Hino Nacional 

Brasileiro pela Banda Sinfônica da Guarda Municipal de Belém. Posteriormente, 

discursou o vereador Toré Lima e leu trecho do Evangelho segundo João. Ao 

término da leitura, argumentou não ser viável cessar a violência através do uso da lei 

do "olho por olho e dente por dente". Alertou que, sobre essa forma de combater o 

mal, Jesus já pregava "aquele que fere com a espada com a espada será ferido". 

Citou pesquisa realizada pelo Fórum Nacional de Segurança Pública mostrando que, 

entre o ano 2005 a 2015, a violência na cidade de Belém cresceu 91%, o que 

representa cerca de 72 mortes por 100 mil habitantes - o dobro do número de 

ocorrências no estado do Rio Janeiro. Por fim, parabenizou a Conferência Nacional 

dos Bispos - CNBB pela iniciativa em debater tema de tamanha importância. O 

vereador Émerson Sampaio pronunciou-se em seguida e declarou que a corrupção 

não é somente cometida pelo político, tratando-se de uma prática enraizada na 

sociedade. Declarou que, no momento que o eleitor vende seu voto, este não pode 

mais cobrar honestidade do político. Parabenizou a Igreja Católica pelo tema da 

Campanha da Fraternidade deste ano. Findou seu discurso e assumiu depois a 

direção dos trabalhos. A senhora Sílvia Rego pronunciou-se então e defendeu o 

combate da violência através da prevenção. Alertou os demais presentes para o 

crescente número de mortes de jovens e adolescentes. Destacou a importância da 

família e da religião para a formação de um jovem que não será violento. 

Retomando a presidência, o vereador Toré Lima abriu espaço para manifestações 

através do uso da palavra. Após estas manifestações, o Padre Edmir José da Silva 

subiu à tribuna e congratulou os vereadores desta Casa, que aprovaram por 

unanimidade a realização da presente sessão especial. Declarou que a maioria dos 

jovens que sofrem com a violência são pobres e negros. Argumentou que os Estados 

Unidos não devem servir de exemplo para nosso país em muitos aspectos, um deles 
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é a liberação de armas de fogo para o cidadão. Relatou ter testemunhado, quando se 

dirigia ao presente encontro, duas mulheres brigando, uma com uma faca e outra 

com um pedaço de pau, em plena via pública. Expressou ter ficado paralisado com a 

cena, sem saber que ação tomar. Afirmou, por sinal, que sua atitude não é diferente 

da maioria dos cidadãos, que também ficam reféns da violência. Também se 

manifestou o Padre Bruno, presidente do residencial Jardim Nova Vida. Não 

havendo mais oradores, o presidente Toré Lima encerrou a sessão às onze horas e 

trinta e três minutos. 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, aos quinze 

dias do mês de março de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 
ATA DA SEXTA SESSÃO ESPECIAL COM O TEMA: "RECONHECENDO E LEGITIMANDO O 
PROTAGONISMO DAS MULHERES", CONFORME DISPÕE O REQUERIMENTO Nº 61/2018 
DE PROPOSIÇÃO DA EXMA. SRA. VEREADORA SIMONE KAHWAGE. 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém para a realização desta sessão especial 

acerca do tema "Reconhecendo e legitimando o protagonismo das mulheres". 

Compuseram a Mesa as senhoras: Aldeíse da Silva (representando o Comando do 

Quarto Distrito Naval), Amanda Kahwage Machado (médica endocrinologista), 

Maria do Socorro Monteiro da Silva (subcomandante da Guarda Municipal de 

Belém) e Débora Martins (coordenadora do PRB Mulher - Pará). Após a composição 

da Mesa de trabalhos, o mestre de cerimônias convidou todos a ouvir, em atitude de 

respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, invocando as bênçãos 

de Deus, a vereadora Simone Kahwage declarou aberta a sessão. A presidente 

solicitou então ao pastor Vavá Pinheiro para que fizesse uma homenagem às 

mulheres. Este, além de fazer a homenagem, também compartilhou um pouco de sua 

problemática história familiar. Em seguida, discursou a senhora Amanda Machado 

Kahwage que externou seu desejo de ver as mulheres alcançando seu protagonismo 

através da educação. Logo depois, houve a apresentação do Grupo de Expressões 

Culturais Kawahiva. Prosseguindo, usou da tribuna a coordenadora do PRB Mulher - 

PA, senhora Débora Martins e afirmou que o dia oito de março serve para que seja 

possível repensar o protagonismo da mulher. Afirmou que o protagonismo das 

mulheres deve ter início onde quer que a mulher esteja, seja no lar ou no ambiente de 

trabalho. Logo depois usou da tribuna a vereadora Simone Kahwage que cobrou uma 

maior representatividade das mulheres na política. Um dos motivos aventados pela 

parlamentar para que isto não ocorra é o fato das mulheres não votarem em outras 

mulheres. Finalmente, disse que o objetivo desta sessão é resgatar nas mulheres 

algum projeto que, por algum motivo, não pôde ser colocado em prática. Findo este 

pronunciamento, o mestre de cerimônias leu a justificativa de ausência do vereador 

França. Após isto, novamente se apresentou o Grupo de Expressões Culturais 

Kawahiva. Ao término desta apresentação, foram homenageadas com o "Diploma de 

Menção Honrosa" as senhoras Maria Tavares da Trindade, coordenadora de 

Integração de Políticas Públicas para Mulheres; Maria do Socorro Monteiro, 

subinspetora geral da Guarda Municipal de Belém; Adriana Grigolin, juíza de direito 

da Vara de Crimes Contra a Criança e ao Adolescente; Aldeíse da Silva, capitã de 

fragata do IV Distrito Naval; Débora Martins, coordenadora do PRB Mulher - Pará; 

Meire Soares, coordenadora do UNP - Evangelização nos Presídios, Amanda 

Machado, médica endocrinologista; Mônica Maciel, juíza de direito -Corregedoria de 

Justiça das Comarcas do Interior (TJPA); Valdirene do Socorro Espírito Santo; Erika 

Natalie, primeira coronel feminina Comandante da Polícia Militar (CPC 2); Samara 

Castro, digital influencer; e Gracielen Silva e Souza, coordenadora do Grupo de 

Expressões Tribo Kawahiva. Houve ainda a apresentação de um curto vídeo sobre o 

trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus dentro dos presídios femininos. 

Terminadas as homenagens, a presidente da sessão, vereadora Simone Kahwage, 

agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão às dezessete horas e 

quarenta e seis minutos. Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata que, depois de 

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

Plenário Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, dia 22 de março de 

2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA NONA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

COM O TEMA: "OS AVANÇOS DA NOVA POLÍTICA NACIONAL SOBRE 

DROGAS", CONFORME DISPÕE REQUERIMENTO Nº 216/2018, DE 

PROPOSIÇÃO DO EXMO SR. VEREADOR MARCIEL MANÃO.    

  

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta 

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

presidência do vereador Marciel Manão. O presidente convidou a assumir seus 

lugares na composição da Mesa os(as) senhores(as): Dr. Osmar Terra (deputado 

federal, médico e ex-ministro do Desenvolvimento Social), Martha Helena Falcoski 

(representando o prefeito de Belém), Ângelo Crescente Júnior (representando a 

SESPA e a Coordenação de Saúde do Estado), Ana Maria Chama (representando o 

Conselho Estadual Sobre Drogas e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos), 

Divino Santos (representando a Comissão Antidrogas e de Prevenção às Drogas da 

Assembléia Legislativa do Estado do Pará), Manuela Porto (representando a 

Secretaria Municipal de Educação), Vera Fonseca (coordenadora da Saúde Mental do 

Município de Belém), Nelci Maranhão (representante das Comunidades 

Terapêuticas) e Manuel Nezico (Frente Pará Contra as Drogas). Composta a Mesa, o 

mestre de cerimônia convidou todos a ouvir, em atitude de respeito, a execução do 

Hino Nacional Brasileiro pela Banda Sinfônica da Guarda Municipal de Belém. Em 

seguida, discursou o presidente da sessão e externou seu entusiasmo em receber o 

deputado federal pelo Rio Grande do Sul, senhor Osmar Terra. Parabenizou o 

Conselho Nacional Antidrogas. Citou como ponto importante na nova política 

nacional de prevenção contra as drogas os grupos de mútua ajuda que não possuem 

fins lucrativos - como, por exemplo, o grupo Alcoólicos Anônimos. Pontuou a 

importância do apoio da sociedade na recuperação de usuários de drogas, já que 

sozinho dificilmente o usuário terá condições de superar o vício. Em seguida, o 

presidente concedeu três minutos para alguém que tivesse vencido o vício das drogas 

pudesse dar seu testemunho. Neste momento, manifestou-se o senhor Reinaldo 

Sacola (morador de Icoaraci). Dando prosseguimento, o mestre de cerimônia 

registrou a presença dos senhores Jesus Barreto (Grupo Amor Exigente), Mário 

Freitas (Secretário de Economia do Município), José da Silva Costa (agente distrital 

de Icoaraci) e Wálber Sampaio (Conselho de Psicologia). Posteriormente, foi 

realizada uma explanação sobre os avanços da nova política antidrogas, proferida 

pelo deputado federal Osmar Terra. Este informou que não é a primeira vez que vem 

a Belém para tratar deste tema, uma vez que já esteve no município, a convite da 

deputada federal Elcione Barbalho, para discutir com professores e profissionais da 

saúde quando ocorreu a implementação da PLC 37 (projeto de lei da Câmara dos 

Deputados, de 2013, sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e 

as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e para tratar do 

financiamento das políticas sobre drogas). Osmar Terra compartilhou sua experiência 

de atuação no combate às drogas no estado do Rio Grande do Sul, bem como 

apresentou novas perspectivas de prevenção e tratamento à luz de recentes pesquisas 

científicas. Apontou a diferença entre as políticas de prevenção e as de redução de 

danos. Explicando que nesta última o problema do vício não é de fato combatido. 

Defendeu o uso sistemático de pesquisas científicas nas estratégias das políticas 

públicas antidrogas. Deu depois uma explicação sobre o funcionamento dos 

neurônios e como estes reagem ao mecanismo interno de recompensa do cérebro, o 

que na prática torna o usuário de drogas viciado. Informou sobre pesquisas e 

apresentou dados oficiais que mostram, ao contrário do que se esperava, que a 

violência não diminuiu nos países onde foi liberada a maconha. Declarou que são três 

os beneficiados com a liberação da maconha: os usuários que tem medo de serem 

presos, filósofos e defensores da liberdade individual e os comerciantes que terão 

lucro com a comercialização da maconha. Ao término da apresentação do deputado 

Osmar Terra, o presidente registrou a presença dos vereadores Dr. Chiquinho e 

Marinor Brito. Na sequência, discursou a vereadora Marinor Brito. Esta parlamentar 

parabenizou o vereador Marciel Manão pela proposição da presente sessão. Enalteceu 

o trabalho dos técnicos estaduais responsáveis pelo combate às drogas, que lutam 

pela defesa do direito à saúde apesar das dificuldades estruturais e da escassez de 

recursos existente. Logo após, manifestou-se o senhor Ângelo Crescente Júnior. Este 

informou sobre a existência de projetos no âmbito do Estado, do qual era 

representante nesta sessão, alinhados com o novo plano nacional de combate às 

drogas. Não viu nada relevante a ser acrescentado à exposição do deputado Osmar 

Terra, já que, em seu entendimento, esta foi bastante esclarecedora. Em seguida, o 

vereador Dr. Chiquinho criticou o atual modelo de abordagem que o Brasil e alguns 

outros países adotam de repressão ao tráfico. Alegou que este modelo não deu certo 

porque não é eficaz. Propôs lançar nova luz sobre o tema. Alegou que é preciso 

eliminar a confusão entre usuário e traficante. Neste momento, o mestre de cerimônia 

informou sobre o comunicado, enviado pela vereadora Simone Kahwage, justificando 

sua ausência na presente discussão por motivo de saúde. Em seguida, o deputado 

estadual Divino Santos declarou comungar da idéia de incentivar a valorização das 

comunidades terapêuticas e grupos de mútua ajuda através de parcerias entre elas e o 

poder público. Parabenizou o deputado federal Osmar Terra por estar compartilhando 

seu conhecimento no combate às drogas, que não advém exclusivamente de teorias, 

mas sobretudo de práticas aplicadas e que renderam frutos. Posteriormente, usaram 

da palavra: Manuel Nezico, Ana Chama, Manuela Porto, Nelci Maranhão, Vera 

Fonseca e Martha Helena Falcoski. Após estes pronunciamentos, o deputado Osmar 

Terra chamou a atenção para os posicionamentos ideológicos sem qualquer 

embasamento científico que, ao invés de sanar o problema, agravam-no ainda mais, 

levando ao aumento do consumo e de suas consequências funestas. Em seguida, 

Osmar Terra foi homenageado pela Comissão Antidrogas da Câmara Municipal de 

Belém. Finda esta homenagem, o presidente da sessão, vereador Marciel Manão, 

encerrou a sessão às onze horas e cinquenta minutos. Eu, segundo secretário, lavrei a 

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

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

Augusto Meira Filho, aos dezenove dias do mês de abril de 2018. 

 

 

 


