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RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

ATO Nº 1779/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

 

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

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

LOUREIRO DE LIMA, pertencente ao Grupo Atendente – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 01/09/2017 a 30/09/2017, correspondente ao 9º triênio 

(2010-2013) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante do Processo nº 727/2013. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 1780/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

GOMES DOMONT, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 01/09/2017 a 30/09/2017, correspondente ao 7º triênio 

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

constante do Processo nº 439/2011. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 1781/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

 

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

7.502, de 20/12/90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio ao servidor FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA SUDÁRIO, pertencente ao Grupo Atendente – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 01/09/2017 a 30/10/2017, correspondente ao 5º triênio 

(1998-2001) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante do Processo nº 369/2002. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

PORTARIA Nº 0383/2017, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 
 

FACULTAR o expediente da Secretaria da Câmara Municipal de Belém no dia 13 de 

outubro do corrente ano (sexta-feira). 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 10 DE OUTUBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 065, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

AMAURY DA APPD, e dá outras providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução:  

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador AMAURY DA APPD, de acordo 

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

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

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém e, considerando deliberação 

plenária na Sessão Ordinária do dia 27/09/2017, na forma do Art. 146, alínea “d”, da 

Resolução nº 15, de 16/12/92, 02 (DOIS) dias de licença parlamentar, no período de 

04 a 06/09 do corrente ano, conforme Processo nº 2076/2017.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 27 DE SETEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 066, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

VICTOR DIAS, e dá outras providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução:  

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador VICTOR DIAS, de acordo com o 

disposto no Art. 51, inciso I, alínea “d” e Art. 65 “caput” da Lei Orgânica do 

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

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém e, considerando deliberação 

plenária na Sessão Ordinária do dia 28/09/2017, na forma do Art. 146, alínea “d”, da 

Resolução nº 15, de 16/12/92, 08 (OITO) dias de licença parlamentar, no período de 

15 a 16; 21 a 23 e 28 a 30/11 do corrente ano, conforme Processo nº 2102/2017.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE SETEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA” 

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove 

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

vereador Mauro Freitas, que solicitou aos senhores vereadores que registrassem 

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

Livro de Inscrição os senhores vereadores: Fabrício Gama, lamentando que um 

assessor deste Parlamento foi assassinado no Paar em uma briga de traficantes, 

destacando que pessoas de bem acabam entrando no mundo das drogas vindo 

perder suas vidas; comentou sobre a facilidade do uso de drogas e de armas e 

salientou que essa guerra é desproporcional; informou que no último sábado o 

prefeito Zenaldo Coutinho inaugurou a primeira parte da obra do BRT e que 

depois de três anos  o referido prefeito venceu mais essa etapa, concluindo a 

primeira fase do projeto que vai de São Braz ao Mangueirão, com ônibus de 

primeiro mundo; comentou sobre ação de vândalos que saem do estádio 

Mangueirão; parabenizou o trabalho realizado pelo prefeito com relação ao BRT 

e com relação a reforma da área do Ver-o-Rio; informou que participou da feira 

da gastronomia no estado do Pará com vários chefes de cozinha com pratos cem 

por cento paraenses, como por exemplo, camarão com farinha de pupunha, com a 

participação de mais de oito mil pessoas; Toré Lima, informando que ontem teve 

uma votação importante, parabenizou os vereadores pela votação da licitação do 

transporte coletivo que marca na história do município que, a seu ver, sempre foi 

um processo sem licitação, votação concluída; comentou sobre matéria publicada 

no jornal Diário do Para do último domingo, citando que o governo investiu 

somente 4.37% o menor da história, quanto o governo do Estado investiu em 

2016, citando que o governo Jader Barbalho investiu 21%; citando o caos que se 

encontra Mosqueiro, policia desassistida com salários baixos, estudantes sem 

merenda escolar, espera que virá mudanças, esperando que Elder Barbalho seja o 

novo governo; Joaquim Campos, comentou sobre o que está acontecendo no 

País, destacando que os comunistas estão pedindo a saída do Secretário de 

Segurança, acrescentando que os causadores da chacina eram do partido que 

pedem  “fora Temer” e acrescentou que quem tem que tirar o Temer é a Justiça; 

informou  que já invadiram novamente a fazenda em Pau D´Arco; frisou que 

subestimam a inteligência do povo brasileiro, achando que o povo é analfabeto e 

espera que o presidente Temer libere recursos para as forças armadas pra 

expurgar essa quadrilha e concluiu defendendo o nome do político Bolsonaro 

para presidente em 2018. Passados os trabalhos ao Horário das Lideranças, 

momento em que usaram da palavra os senhores vereadores: Joaquim Campos 

que, pelo Bloco PMDB/PHS, defendeu a campanha de Helder pra governo do 

Pará; criticou os que defendem a bandeira comunista; informou que José 

Genuíno traiu seu partido; declarou que o Brasil é dos Brasileiros. Em aparte, 

usou da palavra o senhor vereador Gustavo Sefer; Toré Lima que, pela Bancada 

do PRB, comentou sobre a crise política nacional, citando que se vive num País 

onde um vereador do Rido de Janeiro vem dizer que tinha vergonha de ser 

vereador por falta de investimento na cidade, acrescentando que se envergonha 

com políticos que compactuam com a situação em que vive o Brasil e que não 

tem vergonha porque trabalha pela cidade, acompanhando a comunidade e 

grupos sociais e tem ações que vem contribuir para o desenvolvimento da cidade, 

bem como, que não compactua com nenhum tipo de falcatrua no País. Em aparte, 

comentou o assunto o senhor vereador Sargento Silvano; Igor Andrade que, pela 

Bancada do PSB/PSDB/PTB, enfatizou que atende nas comunidades e que 

percebeu as dificuldades por que passa a população brasileira; registrou que 

ontem ouviu o prefeito do Rio de Janeiro declarar que reduzindo a verba para as 

escolas de samba e que em Belém, quando o Prefeito Zenaldo Coutinho tomou a 

mesma decisão houve um reboliço muito grande; acrescentou que mesmo com a 

crise o Prefeito Zenaldo Coutinho está entregando obras para a população; 

enalteceu o prefeito pelo pagamento dos salários dos funcionários em dia 

acrescentando que o PSM e as Upas estão funcionando no estado inteiro; alertou 

a todos para serem justos nas críticas ao governo municipal, uma vez que o 

referido governo não está envolvido em nenhuma crise, momento em que 

assumiu a presidência dos trabalhos o senhor vereador John Wayne; Mauro 

Freitas que, pelo Bloco PSDC/PT do B, parabenizou esta Casa pela votação do 

projeto de lei que pede melhorias ao sistema cicloviário; declarou que chegou 

neste Poder em 2004 e todos os projetos sobre transportes foram rejeitados, 

destacando que ontem foi aberta uma licitação para os transportes públicos, com 

a presença de todas as cooperativas, ressaltando que ontem vereadores deram 

uma prova de compromisso com Belém na aprovação da legalização do 

transporte público complementar; lamentou a atuação da vereadora Marinor em 

desrespeitar o Poder, quebrando o decoro ao ameaçar o presidente deste Poder; 

declarou que a única vantagem que a oradora tem é a de ser mulher e informou 

que a referida vereadora será acionada pela Comissão de Ética Parlamentar; 

Fabrício Gama que, pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR, comentou 

sobre o pronunciamento do senhor vereador Joaquim Campos sobre o mar de 

lamas que se encontra o País; informou que ao atender cem pessoas em seu 

gabinete, todas estão pedindo emprego; frisou que o PT acabou com a moral, 

decência e ética no País; citou que tanto o ex-presidente Lula quanto a ex-

presidente Dilma deveriam estar presos pelos seus atos; enfatizou que se revolta 

quando um senador da República vem dizer que o Brasil está no fundo do poço, 

revoltando os políticos que querem transformar a Nação; Fabricio Gama que, 

pela Liderança do Governo, declarou que o político Edmilson Rodrigues foi o 

prefeito que roubou a merenda escolar; criticou os direitos humanos por 

defenderem bandidos; informou que o Ministério da Justiça precisa liberar 

verbas pra combater a violência, oportunidade em que o senhor presidente 

solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no painel 

eletrônico. Havendo quórum, os trabalhos foram passados a primeira parte da 

Ordem do Dia, momento em que foram respeitados dois minutos de silencio, um 

em memória do guarda Municipal Renan, assassinado em Águas Lindas e outro 

em memória do assessor do vereador Victor Dias. Em seguida, foi aprovada por 

unanimidade a dispensa de leitura dos pareceres constantes da pauta solicitada 

pelo senhor vereador Moa Moraes. Ato seguinte, foi aprovado por unanimidade o 

requerimento formulado pelo senhor vereador Fabrício Gama, solicitando sessão 

especial, em dia e hora previamente designados, com o objetivo de discutir sobre 

o Projeto Pará 2030, que tem como ótica  o crescimento dos níveis de produção e 

agregação de valores que é produzido no Estado, tendo usado da palavra a 

senhora vereadora Marinor Brito. Em votação, o referido requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Permanecendo em votação o requerimento formulado 

pelo senhor vereador Fernando Carneiro solicitando a inserção nos anais da Casa 

a matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição de 20/06/17, intitulada: 

“Entidades pedem exoneração de secretário de segurança pública”, tendo usado 

da palavra os senhores vereadores Fernando Carneiro,  Sargento Silvano, Dr. 

Elenilson, Gleisson Oliveira, em aparte o senhor vereador Delegado Nilton 

Neves e prosseguindo com a palavra os(as) vereadores(as) Marinor Brito e Toré 

Lima, ocasião em que o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que 

registrem suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, os trabalhos 

foram passados a segunda parte da Ordem do Dia, momento em que foi aprovado 

em votação nominal (29 Sim e Nenhum Não) o art. 5º, ficando aprovado o 

Projeto, constante do Processo nº 2027/15 que Altera dispositivos da Lei 

Orgânica do Município de Belém (ex-vereador Josias Higino). Em seguida, foi 

colocado em discussão o Projeto de Resolução, constante do Processo nº 1203/17 

que Altera o art. 47 da Resolução nº 15/92 do Regimento Interno, tendo usado da 

palavra os senhores vereadores Toré Lima, Rildo Pessoa, com aparte os senhores 

vereadores(as) Marinor Brito; Henrique Soares, Mauro Freitas, Fabrício Gama, 

Joaquim Campos e Paulo Bengtson, momento em que o senhor vereador Mauro 

Freitas solicitou suspensão do Projeto, acatado pela Mesa. Em seguida foi 

colocado em discussão o Projeto de Lei constante do Processo nº 208/17 que 

Dispõe sobre a formatação de preços a mercadorias, produtos e serviços no 

Município de Belém (ver. Gustavo Sefer), tendo usado da palavra os senhores 

vereadores Gustavo Sefer, com aparte os senhores vereadores Paulo Bengtson, 
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Fabrício Gama; Sargento Silvano, em aparte os senhores vereadores Fabrício 

Gama, Gustavo Sefer, Joaquim Campos; Marinor Brito, com aparte o senhor 

vereador Nehemias Valentim, Toré Lima e Emerson Sampaio. Ato seguinte, em 

votação nominal (23 Sim e Nenhum Não), o referido projeto foi aprovado, tendo 

justificado seus votos os senhores vereadores Henrique Soares e Gustavo Sefer. 

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

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

regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os senhores vereadores: 

Dr. Elenilson, Mauro Freitas e Rildo Pessoa pelo Bloco PSDC/PT do B; Bieco, 

Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão pelo Bloco 

PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Gustavo Sefer, Sargento Silvano e Victor 

Dias pelo Bloco PSD/PTC; Igor Normando, Joaquim Campos e John Wayne pelo 

Bloco PMDB/PHS; Gleisson Oliveira, Igor Andrade e Nehemias Valentim pela 

Bancada do PSB/PSDB/PTB; Dinely e Wellington Magalhães pelo Bloco 

PSC/PPS; Emerson Sampaio e Henrique Soares pela Bancada do PDT/PP/PSL; e 

Amaury da APPD pela Bancada do PC do B/PT; Dr. Chiquinho, Fernando 

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

Toré Lima pela Bancada do PRB. Justificados: Lulu das Comunidades, Adriano 

Coelho, Delegado Nilton Neves Altair Brandão, Altair Brandão Blenda 

Quaresma. E eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que depois de 

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

Salão Plenário Lameira Bitencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos 20 de 

junho de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 067, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

IGOR NORMANDO, e dá outras providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução:  

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

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

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

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém e, considerando deliberação 

plenária na Sessão Ordinária do dia 28/09/2017, na forma do Art. 146, alínea “d”, da 

Resolução nº 15, de 16/12/92, 02 (DOIS) dias de licença parlamentar, no período de 

27 a 28/09 do corrente ano, conforme Processo nº 2105/2017.  

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

seus efeitos a 27/09/2017. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE SETEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA” 

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

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

senhor vereador John Wayne, que solicitou aos senhores vereadores que 

registrassem suas presenças no painel eletrônico. Abertos os trabalhos, 

momento em que usaram da palavra pelo Livro de Inscrição os senhores 

vereadores: Fabrício Gama, que parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho pelo 

trabalho realizado na Vila da Barca, como a recuperação da quadra de vôlei 

com luminárias, mercado, bancos revitalizados, gramado, pintura de meio fio, 

bem como; parabenizou também a prefeitura municipal    pela realização de 

um torneio de vôlei e futevôlei; frisou que foi feito um mutirão social em 

Icoaraci, com emissões de identidade, título de terra, crédito cidadão aos 

artesões da área, parabenizando em seguida o Secretário Municipal de Saúde 

pelo trabalho realizado nos postos de saúde da capital, bem como as obras do 

BRT que, conforme o orador,  já chegaram a Icoaraci, com pistas e estações 

quase terminadas, assim como, o viaduto da Avenida Centenário que está em 

fase de conclusão; lembrou das concessões dadas pelo prefeito aos 

mototaxistas e investimento em favor da população, mesmo com recursos 

difíceis, destacando que o prefeito tem demonstrado e tem mostrado esforços 

para honrar os votos que recebeu; salientou que muitas obras ainda virão e que 

as existentes precisam ser reconhecidas; comentou sobre os absurdos que 

ocorrem no governo federal com desrespeito a população brasileira, onde a 

Justiça vem liberando caciques políticos e continua com a farra da soltura e, 

enquanto isso, milhões são tirados dos cofres públicos, segundo o orador; 

declarou que o prefeito teve que bancar os recursos das Upas; Sargento 

Silvano, informando que no último final de semana, por ocasião do jogo entre 

Paysandu e Paraná, no estádio do Mangueirão, o efetivo da polícia recebeu 

lanche podre para se alimentar, tirando dez horas de serviço e em pé; 

informou que no jogo de ontem entre Remo e Botafogo da Paraíba, o 

comandante retirou a tropa da polícia porque estavam servindo lanche 

estragado, momento em que criticou o tratamento dado pelos dirigentes de 

clubes de futebol aos policiais em serviço, observando que o Ministério 

Público e a imprensa deveriam se manifestar sobre esse caso; informou que 

estará dando entrada em requerimento de sua autoria, solicitando ao 

governador que se sensibilize com essa situação; Lulu das Comunidades, que 

parabenizou o Prefeito Zenaldo Coutinho pelo trabalho realizado na Concha 

Acústica de Icoaraci que é visitada por muitos moradores , bem como a 

restauração da Upa de Icoaraci, momento em que parabenizou o Prefeito 

Zenaldo e o Secretário Municipal de Saúde pelo compromisso na área da 

saúde, priorizando a concessão do raio x digital; destacou que na Rodovia 

Arthur Bernardes ocorre muito engarrafamento e pediu que a Semob coloque 

agentes de trânsito na área de Icoaraci até a Avenida Pedro Álvares Cabral e 

na Rodovia Augusto Montenegro, do Conjunto Satélite até o Sest/Senat que a 

seu ver, é muito perigoso; citou que os moradores não conseguem atravessar  a 

referida rodovia por ser muito perigosa; parabenizou o Prefeito pelo serviço 

de terraplenagem realizado no bairro do Tenoné. Passados os trabalhos ao 

Horário das Lideranças, momento em que usaram da palavra os senhores 

vereadores: Sargento Silvano que, pelo Bloco PSD/PTC, registrou que esteve 

na comunidade de Val de Cans, onde encontrou problemas enfrentados pela 

comunidade que os encaminhou através de ofícios a algumas secretarias  e 

pediu aos secretários municipais que venham atender as solicitações dos 

vereadores como: saneamento e melhorias para os bairros, além da isenção do 

IPTU e melhorias na iluminação pública; Fabrício Gama que, pelo Bloco 

PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR, registrou que o Prefeito Zenaldo Coutinho 

não tem medido esforços para atender os moradores,  como o trabalho de tapa 

buracos, acrescentando que nem tudo pode ser atendido de imediato; explicou 

que todos os vereadores serão atendidos na medida do possível e que se o 

prefeito pudesse, atenderia todas as demandas dos vereadores; informou que 

houve uma reunião do secretariado municipal na segunda-feira, juntamente 

com o prefeito, onde o mesmo teria explicado que a base do governo precisa 

ser atendida e concluiu parabenizando um servidor municipal que ajudou no 

projeto para a recuperação da Vila da Barca; Fabrício Gama que, pela 

Liderança do Governo, declarou que o prefeito atendeu o pedido do senhor 

vereador Adriano Coelho em prol de Icoaraci, assim como, de outros 

vereadores que estão trabalhando sem interesse político; parabenizou o 

trabalho de tapa buracos, desentupimento de bueiros, troca de lâmpadas 

comuns por ledes em Icoaraci; informou que o prefeito está abrindo várias 

frentes de trabalho e fez a entrega de seiscentos títulos de propriedade e irá 

entregar mais oitocentos, liberação de linhas de ônibus , reforma do posto de 

saúde, troca de luminárias em Mosqueiro, entrega do programa Minha Casa 

Minha Vida com ônibus na porta  e lamentou matérias jornalísticas e de 

políticos ao afirmarem que o prefeito não trabalha; Toré Lima que, pela 

Bancada do PRB, informou que na semana passada o governo federal assinou 

um decreto reconhecendo a atividade dos supermercados como essencial para 

economia brasileira, momento em que defendeu a abertura dos supermercados 

24 horas, desde que os empresários aumentem o número de servidores e 

sugeriu que se fizesse uma reflexão para esse debate; Igor Andrade que, pela 

Bancada do PSB/PSDB/PTB, agradeceu o que o prefeito tem feito pela cidade, 

mesmo em momentos de crise; informou que esteve conversando com a classe 

dos taxistas e protocolou um projeto de lei pedindo a regulamentação dos 

serviços de aplicativos na cidade, mas com as mesmas taxas que pagam os 

taxistas; esclareceu que esteve no Rio de Janeiro, onde os aplicativos rodam 

com taxas para o município; declarou que na próxima quinta -feira estará 

dando início a discussão do referido projeto, enfatizando que, como está 

acontecendo é uma coisa desleal e sem critérios  contra os taxistas. Em apartes, 

usaram da palavra os senhores vereadores  Gustavo Sefer e Adriano Coelho; 

Altair Brandão que, pela Bancada do PC do B/PT, concedeu aparte ao senhor 

vereador Dr. Chiquinho e este discorreu sobre o tema abordado pelo senhor 

vereador Toré Lima, acrescentando que esse tema foi muito discutido na 

legislatura passada referente ao funcionamento dos supermercados 24 horas; 

comentou sobre o afastamento do Procurador Nelson Medrado da missão de 

investigar crimes cometidos pelo governador Jatene e seu filho Beto, 

enfatizando que, de forma estranha o Ministério Publico teria afastado o 

Procurador Nelson Medrado, oportunidade em que o senhor presidente 

solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no painel 

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

sendo em seguida, aprovadas por unanimidade as atas da 27ª e 28ª sessões 

especiais e 58ª sessão ordinária. Ato seguinte, foram aprovados por 

unanimidade os seguintes requerimentos: Licença Parlamentar de seis dias, no 

período de 21 A 26/08/17 (ver. Mauro Freitas); Licença Parlamentar de 3 dias, 

no período de 21 a 23/08 (ver. Celsinho Sabino); Licença Parlamenta de 4 

dias, no período de 22 a 25/08/17 (ver. Altair Brandão); sessão especial com 

data a combinar, com o objetivo de debater o transporte marítimo realizado 

para as ilhas situadas próximas de Belém (ver. Fabrício Gama); sessão 

especial marcada para o dia 24 de agosto, as nove horas, em comemoração aos 

25 anos de fundação do Sindicato dos clubes sociais do Pará (ver. Henrique 

Soares); sessão especial marcada para o dia 24/11 em homenagem a 

Declaração Universal dos Diretos Humanos (ver. Amaury da APPD); inserção 

nos Anais da Casa a matéria publicada no jornal O Liberal do dia 21/03/17, 

intitulada: “Alunos ameaçam 22,6 mil professores”  (ver. Adriano Coelho), 

tendo justificado seus votos os senhores vereadores Zeca Pirão, Adriano 

Coelho, Sargento Silvano,  Fabrício Gama e Joaquin Campos. Em seguida, foi 

colocado em votação o requerimento formulado pelo senhor vereador Sargento 

Silvano, solicitando inserção nos anais da Casa a matéria intitulada: 

“Candidatos excedentes do concurso 2016 da Policia Militar em 2016 cobram 

convocação”, tendo usado da palavra os senhores vereadores: Sargento 

Silvano, Adriano Coelho e Gustavo Sefer. Em votação, o referido 

requerimento foi aprovado por unanimidade, tendo justificado seu voto o 

senhor vereador Toré Lima, momento em que o senhor presidente solicitou 

aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no Painel Eletrônico. 

Havendo quórum, passou-se a segunda parte da Ordem do Dia e não havendo 

matérias a serem avaliadas o senhor presidente declarou encerrada a sessão às 

dez horas e quarenta e nove minutos, marcando outra para amanhã, à hora 

regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os senhores 

vereadores: Rildo Pessoa pelo Bloco PSDC/PT do B; Bieco, Fabrício Gama, 

Marciel Manão e Zeca Pirão pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; 
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Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Victor Dias pelo 

Bloco PSD/PTC; Igor Normando, Joaquim Campos e John Wayne pelo Bloco 

PMDB/PHS; Gleisson Oliveira, Igor Andrade e Nehemias Valentim pela 

Bancada do PSB/PSDB/PTB; Dinely e Wellington Magalhães pelo Bloco 

PSC/PPS; Adriano Coelho, Delegado Nilton Neves  e Henrique Soares pela 

Bancada do PDT/PP/PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD pela Bancada do 

PC do B/PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito pela Bancada 

do PSOL; Simone Kahwage e Toré Lima pela Bancada do PRB. Justificados: 

Dr. Elenilson, Paulo Bengtson, Moa Moraes e França. Licenciados: Mauro 

Freitas e Celsinho Sabino. E eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que 

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

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

Filho, aos 21 de agosto de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 068, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

JOHN WAYNE, e dá outras providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a seguinte 

Resolução:  

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador JOHN WAYNE, de acordo com o 

disposto no Art. 51, inciso I, alínea “d” e Art. 65 “caput” da Lei Orgânica do 

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

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém e, considerando deliberação 

plenária na Sessão Ordinária do dia 28/09/2017, na forma do Art. 146, alínea “d”, da 

Resolução nº 15, de 16/12/92, 02 (DOIS) dias de licença parlamentar, no período de 

27 a 28/09 do corrente ano, conforme Processo nº 2106/2017.  

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

seus efeitos a 27/09/2017. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE SETEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

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

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

senhor vereador John Wayne, que solicitou aos senhores vereadores que 

registrassem suas presenças no painel eletrônico. Abertos os trabalhos, usaram 

da palavra os vereadores inscritos em livro de expediente. Igor Andrade falou 

dos impactos das obras da Prefeitura Municipal de Belém na vida dos cidadãos. 

Defendeu a necessidade das obras em curso na cidade o que inevitavelmente traz 

alguns transtornos. Comentou o atual momento político do país e dos constantes 

casos de corrupção. Sobre a reforma política em pauta no Senado Federal 

demonstrou sua tristeza com o financiamento público de campanhas eleitorais já 

que em seu entendimento as verbas públicas destinadas a esse financiamento 

poderiam ser empregadas em áreas de prioridade como a saúde e educação. Em 

aparte comentaram os vereadores Toré Lima e Marinor Brito. O vereador 

Joaquim Campos fez um levantamento de seus seis meses no mandato de 

vereador, não encontrando até o momento qualquer decepção seja com a situação 

que com a oposição. No momento expressou sua tristeza em ver no início da 

presente sessão as cadeiras vazias. Por fim propôs uma visita a sede da Guarda 

Municipal de Belém e cobrou a apresentação de mais projetos no sentido de 

melhorar as condições de trabalho dos guardas municipais. Aos que o elegeram 

pediu que esperem deste parlamentar nada menos que lisura. Simone Kahwage 

parabenizou a prefeitura pelas obras em andamento. Cobrou do prefeito a 

revitalização e reforma do Porto da Palha localizado no bairro do Condor por ser 

o principal ponto de recebimento e distribuição de açaí da cidade de Belém. 

Afirmou que formalizará ainda hoje o pedido de revitalização do Porto da Palha 

através de um requerimento apresentado à este Poder Legislativo. Encerrado o 

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

vereador Toré Lima parabenizou o Jornal O Diário do Pará por seus trinta e 

cinco anos de existência. Fez lembrar a todos de investigações que somente 

tiveram início após a publicação de reportagens naquele jornal. Criticou a 

reforma política especialmente o chamado "distritão" para a eleição de deputados 

federais, estaduais e vereadores. Pela liderança do PSB-PSDB-PTB, vereador 

Igor Andrade convidou os presentes a comparecerem na próxima quarta-feira as 

quinze horas em uma reunião com taxistas a fim de discutir a regulamentação do 

transporte de mobilidade através de aplicativo de celular. Os principais assuntos 

da reunião, segundo este orador, serão a obrigatoriedade do registro do 

automóvel no nome do condutor e cobrança de tarifas. Pela liderança do PSOL, 

vereadora Marinor Brito demonstrou preocupação com o aparente afastamento 

do Poder Legislativo das comunidades. Justificando sua fala lembrou que em 

épocas anteriores a esta legislatura era comum a ocorrência de sessões especiais 

nos bairros o que dificilmente seria possível nessa legislatura já que as coisas 

não são mais dessa forma e que existe na verdade um desencorajamento por 

parte da presidência dessa casa, afirmou. Pela liderança da Oposição, a 

vereadora Marinor Brito complementou seu discurso anterior comentando a 

notícia de que o Ministério Público Estadual decidiu responsabilizar ambiental e 

criminalmente a empresa responsável pelo aterro sanitário no distrito de 

Marituba. Apesar de o ministério Público ter solicitado a prisão de oito pessoas 

relacionadas ao aterro de Marituba esta vereadora cobra a responsabilização das 

pessoas que permitiram o funcionamento do mesmo sem uma devida análise 

técnica. Em aparte comentou o vereador Joaquim Campos. Pela liderança do 

bloco PSD - PTC, vereador Gustavo Sefer tratou em seu discurso da reforma 

política prestes a ser votada no Senado Federal posicionando-se a favor do 

chamado "distritão" mas contra a criação de um fundo público para o 

financiamento de campanhas eleitorais, o que pode custar cerca de 3,6 bilhões de 

reais dos cofres públicos, concluiu. Em aparte comentou o vereador Dr. 

Elenilson. Pela liderança do bloco PMN - Solidariedade - PEN - PR, vereador 

Zeca Pirão, propôs aos demais vereadores a apresentação de um requerimento 

estabelecendo a realização de sessões especiais e audiências públicas nos 

bairros, de forma que esta Casa esteja mais próximo das reivindicações das 

comunidades. Encerrado o Horário de Liderança. O presidente solicitou aos 

vereadores que registrassem suas presenças em painel eletrônico para a 

verificação de quórum, havendo, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia. 

Após a comunicação dos pareceres constantes em pauta o vereador Zeca Pirão 

solicitou através de Questão de Ordem a dispensa de interstício aos projetos de 

lei constantes em pauta na Primeira parte da Ordem do Dia.  Aprovada a questão 

de Ordem, foram aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos: 

Licença Parlamentar nos dias 28,29 e 30 de agosto de 2017(vereador Gustavo 

Sefer); Licença Parlamentar no dia 28 de agosto de 2017(vereador Sargento 

Silvano); Licença Parlamentar no período de 17 a 24 de setembro de 

2017(vereador Emerson Sampaio); Solicitando sessão especial em dia a 

combinar para tratar da regulamentação dos serviços de transporte individual por 

meio de aplicativos(vereadores Gustavo Sefer e Igor Normando). Justificaram 

seus votos os vereadores Gustavo Sefer, Adriano Coelho, Zeca Pirão e Sargento 

Silvano; solicitando realização de sessão especial para comemorar o título de 

Patrimônio Cultural Imaterial a Liga de Blocos do Pré-Carnaval da Cidade Velha 

(vereador Rildo Pessoa); solicitando sessão especial para comemorar os 35 anos 

de existência do Jornal O Diário do Pará no dia trinta de agosto de 

2017(vereador Toré Lima). Justificaram seus votos o autor do requerimento e o 

vereador Joaquim Campos. Solicitando realização de sessão especial sobre o Dia 

Municipal do Carimbó. Encerrado os trabalhos da Primeira Parte da Ordem do 

Dia o presidente solicitou aos vereadores que registrassem suas presenças em 

painel eletrônico para a verificação de quórum, havendo, teve início os trabalhos 

da Segunda Parte da Ordem do Dia. Aprovada questão de ordem proposta pela 

vereadora Marinor Brito solicitando que houvesse inversão de pauta e que os 

projetos tratando de honrarias fossem apreciados nesta parte dos trabalhos. Isso 

feito foram aprovados por unanimidade os seguintes projetos constantes nos 

processos: nº 1267/17 que "Concede o Título Honorífico de Cidadão de Belém 

ao Sr. Dom Irineu Roman, Bispo Auxiliar de Belém, e dá op."(autoria do 

vereador Mauro Freitas); nº 1374/17 que “Concede a Medalha Condecorativa 

Brasão D'Armas de Belém, ao Exmo. Senhor Emanuel Nazareno da Costa 

Santos, e dá op."(autoria do vereador Mauro Freitas); nº 1303/17 que "Concede o 

Título Honorífico de Cidadão de Belém ao Sr. José Adaumir Arruda da Silva, e 

dá op." (autoria da vereadora Marinor Brito); nº1458/17 que Concede o Título 

Honorífico de Cidadão de Belém ao Sr. Johny Fernandes Giffoni, e dá op. 

(autoria do vereador Fernando Carneiro); nº 1421/17 que "Concede  o Título 

Honorífico de  Cidadão de Belém ao Sr. Ubirajara Marques Lima, e dá op." 

(autoria do vereador Dinely); nº 1422/17 "Concede a Medalha  Condecorativa 

Brasão D'Armas de Belém ao Exmo. Sr. Gilmar Santos da Silva, e dá 

op."(autoria do vereador  Mauro Freitas a pedido do vereador José Dinely); nº 

1477/17 que " Concede o Título Honorífico de Honra ao Mérito aos Defensores 

Públicos Vladimir Augusto de Carvalho Lobo, Avelino Koening, Rossana 

Parente Souza, Paula Michely Melo de Brito, André Martins Pereira, Anna Izabel e 

Silva Albuquerque de Oliveira, Francisco Nunes Fernandes Neto, Juliana Andrea 

Oliveira, Johny Fernandes Giffoni, Alessandra Oliveira Damasceno Guedes, Nilza 

Maria Paes da Cruz e Alira Cristina de Menezes Pereira, e dá outras providencias. 

"(de autoria da vereadora Marinor Brito); nº 1478/17 que “Concede a Medalha de 

Direitos Humanos Jaime Teixeira à Desembargadora Zuila Dutra e à Juíza Vanilze 

Malcher, e dá outras providencias." (autoria da vereadora Marinor Brito); nº 

1481/17 que "Concede o Título de Cidadão de Belém aos Defensores Públicos 

Vladimir Augusto de Carvalho Lobo, Avelino Koening, Rossana Parente Souza, 

Paula Michely Melo de Brito, André Martins Pereira,  Anna Izabel e Silva 

Albuquerque de Oliveira, Francisco Nunes Fernandes Neto, Juliana Andrea 

Oliveira, Johny Fernandes Giffoni, Alessandra Oliveira Damasceno Guedes, Nilza 

Maria Paes da Cruz e Alira Cristina de Menezes Pereira, e dá outras providencias. 

"(de autoria da vereadora Marinor Brito). Após serem colocados em votação, foram 

aprovados por unanimidade e de forma simbólica os projetos acima referidos. Não 

havendo matéria em pauta para ser discutido o presidente encerrou a presente 

sessão as onze horas pontualmente. Estiveram presentes os senhores vereadores: 

Dr. Elenilson e Rildo Pessoa pelo bloco PSDC-PT do B; Fabrício Gama, Marciel 

Manão, Bieco, Zeca Pirão pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PEN-PR; Gustavo 

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

PTC; John Wayne, Igor Normando e Joaquim Campos pelo bloco PMDB-PHS; 

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

PSDB-PTB; Wellington Magalhães pelo Bloco PSC - PPS. Adriano Coelho, Del. 

Nilton Neves, Emerson Sampaio e Henrique Soares pelo bloco PDT-PP-PSL; Moa 

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

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

pela bancada do PRB. Licenciados: Mauro Freitas, Altair Brandão e Celsinho 

Sabino. Justificou sua ausência o vereador Dinelly. E eu, segundo secretária, lavrei 

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

Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bitencourt, no Palácio 

Augusto Meira Filho, 22 de agosto de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
 


