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ATO Nº 0259/2017, DE 09 DE JANEIRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS; 

 
R E S O L V E: 

CONCEDER, nos termos do Art. 117, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA) dias 

de férias aos funcionários deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 09/01/2017 a 

07/02/2017, com retorno em 08/02/2017: 

Nome do Servidor: 

Cargo: 

Lotação: 

Exercício: 

Suely Maria das Dores Araújo Cavalcante 

GNM – Grupo Nível Médio 

SETOQ 

2014-2015 

Sylvana do Socorro Nogueira de Araújo 

GNM – Grupo Nível Médio 

SETOQ 

2015-2016 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 
 

ATO Nº 0274/2017, DE 15 DE JANEIRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS; 

 
R E S O L V E: 

CONCEDER, nos termos do Art. 117, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA) dias 

de férias aos funcionários deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 15/01/2017 a 

13/02/2017, com retorno em 14/02/2017: 

Nome do Servidor: 

Cargo: 

Lotação: 

Exercício: 

Pedro Paulo da Silva Campos 

GNS – Grupo Nível Superior 

Diretoria Jurídica 

2015-2016 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 0275/2017, DE 16 DE JANEIRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 
 

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

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

MARIA FRASSINETE CORRÊA MARIALVA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. 

A, do Quadro PERMANENTE, durante o período de 16/01/2017 a 14/02/2017, 

correspondente ao 8º triênio (2008-2011) de serviços prestados à Câmara Municipal de 

Belém, conforme deferimento constante no Processo nº 817/2015. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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MESA DIRETORA 

MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente – PSDC 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

1º Vice-Presidente – PMDB 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

2º Vice-Presidente – PSB 

ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário – PRB 

ELENILSON JOSÉ SANTOS DA COSTA 

2º Secretário – PTdoB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA 

3º Secretário – PR 

JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY 

4º Secretário – Líder do Bloco PSC / PPS 

VEREADORES 

BLOCO PSDC / PTdoB 

PTdoB RILDO DE OLIVEIRA PESSOA – Líder 

BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PEN / PR 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA – Líder 

Solidariedade JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 

PEN MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA 

BLOCO PSD / PTC 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Líder 

 GUSTAVO BEMERGUY SEFER 

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR 

 VICTOR ORENGEL DIAS 

BLOCO PMDB / PHS 

PHS IGOR WANDER CENTENO NORMANDO – Líder 

PMDB BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA 

 JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS 

BLOCO PSB / PSDB / PTB 

PSB IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE – Líder 

PSDB NEHEMIAS GUEDES VALENTIM – Líder do Governo 

PTB PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSON 

BLOCO PSC / PPS 

PSC CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO 

PPS WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES 

BLOCO PDT / PP / PSL 

PDT MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO – Líder 

 HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JÚNIOR 

PP JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO 

PSL NILTON SILVA DAS NEVES 

BLOCO PCdoB / PT 

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

BANCADAS 

PSOL MARINOR JORGE BRITO – Líder 

 FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO 

 FRANCISCO ANTONIO GUIMARÃES DE ALMEIDA 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 SIMONE CAROLE CAMPELO KAHWAGE DOS SANTOS 
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“ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS 

TRABALHOS ORDINÁRIOS DO 1º PERÍODO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA E 

LEITURA DA MENSAGEM DO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR ZENALDO RODRIGUES COUTINHO 

JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM” 

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

horas e quinze minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém. Inicialmente o 

Mestre de Cerimônias convidou para compor a Mesa os excelentíssimos senhores: 

vereador Mauro Cristiano Freitas (presidente deste Poder), Zenaldo Rodrigues 

Coutinho Júnior (prefeito eleito de Belém), Orlando Reis (vice-prefeito eleito de 

Belém), vereador John Wayne (1º vice-presidente), Sr. Estevam Alves Sampaio Filho 

(Subprocurador Geral de Justiça-Técnico Administrativa) representando o Ministério 

Público Estadual, Sra. Dra. Letícia Bitar (Presidente da Comissão de Defesa do Idoso 

da OAB/PA), Sr. Cap. Tenente José Erlandio Pereira (representando o 4º Distrito 

Naval), Sr. Sargento Saraty (representando o 1º Comando Aéreo Regional). Presentes 

ainda os senhores vereadores Joaquim Campos, Marinor Brito, Gustavo Sefer, 

Adriano Coelho, Simone Kahwage, John Wayne, França, Victor Dias, Zeca Pirão, Igor 

Andrade, Delegado Nilton Neves, Gleisson Silva, Wellington Magalhães, Igor 

Normando, Nehemias Valentim, José Dinely, Blenda Quaresma, Fabrício Gama, 

Emerson Sampaio, Dr. Elenilson, Celsinho Sabino, Bieco, Toré Lima, Sargento 

Silvano, Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho. Em seguida, o Mestre de Cerimônias 

pediu a todos para, de pé, ouvirem os acordes do Hino Nacional Brasileiro executado 

pela Banda da Guarda Municipal de Belém. Posteriormente o presidente deste Poder 

vereador Mauro Freitas assumiu a direção dos trabalhos declarando aberta a sessão. 

Este solicitou que o prefeito eleito Zenaldo Rodrigues Coutinho Júnior fizesse uso da 

tribuna para encaminhar sua mensagem aos senhores vereadores, feito isso, o prefeito 

discorreu sobre temas de importante repercussão nas vidas dos cidadãos e que foram 

prioridade em seu primeiro mandato como prefeito, bem como projetando as 

prioridades futuras. Com entusiasmo característico de quem inicia um novo projeto de 

governo, este fez referência a renovação presente nesta Casa de Leis que não deve ser 

confundido, em seu ver, de forma alguma como algum tipo descontinuidade. Falou 

sobre as obras em andamento na cidade, especialmente as do BRT que terá sua 

primeira etapa concluída em breve, representando um marco na cidade, no que se 

refere a mobilidade pública. Dirigindo-se aos vereadores enfatizou como inevitável 

referir-se à crise econômica que assola o país obrigando estados e municípios a 

fazerem sacrifícios. Nessas circunstâncias, evidentemente, Belém também foi afetada. 

Pontuou, no entanto, que graças a uma gestão equilibrada e comprometida não houve 

obrigações que não fossem cumpridas, como por exemplo o pagamento de servidores 

municipais, fato este não ocorrido em muitos outros municípios atingidos pela crise. 

Prosseguindo, discorreu sobre os investimentos prioritários de sua gestão nas áreas de 

saúde, saneamento, mobilidade urbana e educação. Acrescentou que muitas coisas 

foram feitas, mas que ainda há mais a ser feito, sempre com os mais rigorosos 

parâmetros éticos e financeiros, sendo essa a principal característica de sua gestão 

além da transparência. Apresentou como não menos importantes as melhorias na 

Saúde, citando a entrega do Novo Pronto Socorro da 14 de março que já é referência 

de urgência e emergência no estado. Finalizando, citou o recebimento por parte da 

Prefeitura Municipal de Belém de prêmios de reconhecimento nacional dentre os quais 

se destaca o de Boas Práticas de Gestão conferido pelo Colégio Nacional de Gestores 

da Assistência, bem como fez as indicações dos vereadores Nehemias Valentim como 

líder do governo nesta Casa e o vereador Fabrício Gama como vice-líder. Ato seguinte 

o presidente concedeu a palavra as lideranças, tendo usado da palavra os senhores 

vereadores: Marinor Brito, pela liderança do PSOL, deseja que as Secretarias 

trabalhem especialmente em favor da sociedade.  Apresentou como ponto forte deste 

poder legislativo o acolhimento das demandas sociais, para assim terem, os habitantes, 

meios dignos de viver. Afirmou ter dificuldades em aceitar o balanço feito pelo 

prefeito Zenaldo Coutinho, de seus quatro anos de mandato, pois entende que suas 

palavras não condizem com a realidade. Cobrou uma relação mais democrática entre 

este Poder e o Poder Executivo já que nem sempre essa vereadora foi bem acolhida 

por este Poder. Em nenhum momento fez críticas levianas à prefeitura ou usou de 

denúncias e acusações falsas. Finalizou solicitando que não mais se visse o que disse 

ter ocorrido nessas eleições, que foi o assédio aos servidores públicos e curral 

eleitoral. Fato esse que tomou conhecimento através de denúncias feitas diariamente 

nas Secretarias; Fabrício Gama, pelo Bloco Solidariedade – PMN – PR, apontou as 

dificuldades enfrentadas pela prefeitura durante a crise ainda em curso no País, 

observando sobretudo, a forma sempre correta e serena com que o prefeito enfrentou 

tais dificuldades parabenizando-o por isso. Como ponto importante na gestão atual, 

referiu-se ao carnaval do estado considerado o terceiro maior carnaval do País, 

ocorrido graças à parceria entre FUNBEL e Prefeitura de Belém. Comparando a 

gestão do prefeito Zenaldo Coutinho com a de seus antecessores, asseverou que estes 

nada fizeram se comparada com a atual gestão. Criticou os que criticam o prefeito de 

Belém, comprometendo-se a defender o mesmo sempre que necessário; Toré Lima, 

pelo bloco PP – PRB, cumprimentou especialmente os funcionários desta Casa a quem 

colocará seu mandato à inteira disposição. Declarou ser seu intuito e de seu partido o 

desenvolvimento desta cidade, colocando-se à disposição do prefeito para futuras 

parcerias e arrecadações que venham contribuir a este desenvolvimento; Igor 

Normando, pelo bloco PMDM - PHS, agradeceu a sua bancada por ter o escolhido 

pela terceira vez como líder. Parabenizou especialmente os vereadores Joaquim 

Campos, Blenda Quaresma e John Wayne de quem espera uma grande gestão. 

Sentindo-se muito feliz com a renovação desta Casa, convidou os vereadores a 

juntarem esforços em prol da população. Por fim dirigindo-se ao prefeito, declarou ter 

recebido a palavra do Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, de que está 

comprometido com o desenvolvimento dessa cidade; Adriano Coelho, pelo bloco 

PSDC – PDT – PSL, agradeceu a seus eleitores por tornar-se vereador. Em seu 

pronunciamento tratou exclusivamente da oferta de créditos aos micro e pequenos 

empresários, propondo melhorias. Pediu respeitosamente ao prefeito mais 

investimento na área de turismo; Dr. Elenilson, pelo PT do B, solicitou aos vereadores 

que desarmem os palanques e unam-se com o objetivo de melhorar a vida do povo de 

Belém, independentemente de ideologia, pois esse é o trabalho dos vereadores, o de 

oferecer projetos de leis para a melhoria da cidade e habitantes, bem como agirem 

como fiscalizadores; Sargento Silvano, pelo bloco PSD-PTC, sentiu-se especialmente 

feliz ao ouvir do prefeito o desejo em fazer alianças.  Tem como o principal objetivo o 

combate à violência. Citou estatísticas mostrando o aumento da violência no estado e 

na cidade de Belém. Concluindo, cobrou mais investimentos na área de Segurança 

Pública, como em equipamentos e armamentos; Gleisson Oliveira, pelo PSB, teceu 

muitos elogios ao prefeito Zenaldo Coutinho e sua administração. Depositou a 

situação de crise em que o país vive, a má gestão dos governantes. Externou ainda que, 

contraditoriamente à situação do País, a gestão dessa cidade mostra-se comprometida 

com o trabalho, preocupando-se com seus habitantes; José Dinely, pelo bloco PSC-

PTB-PS, pediu união e fraternidade entre os vereadores. Sente-se honrado por ser líder 

do bloco. Elogiou o prefeito por sua firmeza, ética e resiliência, a quem tem como 

inspiração. Opinou ainda, dizendo ter sido a reeleição sua e do prefeito graças à 

seriedade de seus trabalhos para com as pessoas.  Instante em que assume a 

presidência o vereador John Wayne, passando por sua vez a palavra ao vereador 

Mauro Freitas. Este vereador elogiou acaloradamente o prefeito e seu vice. Lembrou 

aos aqui presentes que a Câmara Municipal de Belém é a mais renovada do País, 

acrescentando serem os vereadores eleitos comprometidos com as melhorias da 

cidade. Encerrando seu pronunciamento, cobrou o comprometimento dos vereadores 

com o prefeito através da aprovação de projetos visando o melhor para a cidade. 

Informou aos vereadores que a partir de março do corrente ano a frequência dos 

mesmos estará disponível no Portal da Transparência, exaltando a importância do 

quórum para o andamento dos trabalhos. Momento em que reassume a presidência o 

vereador Mauro Freitas, passando a palavra ao prefeito Zenaldo Coutinho para as 

considerações finais. Tomando da palavra, o prefeito solicitou aos vereadores 

presentes que mantenham o entusiasmo e honestidade no andamento dos trabalhos 

nesta Casa. Falou sobre a angustia e dificuldades enfrentadas nos quatro anos de seu 

mandato, que não fez de forma alguma que o trabalho parasse ou houvesse desanimo. 

Por fim, pediu a seus Secretários respeito e tolerância democrática para com todos os 

vereadores. Em seguida, o presidente convidou todos a ouvir o Hino de Belém. Após 

isto, o mesmo encerrou a sessão agradecendo ao povo de Belém, ao público, à 

imprensa e às autoridades presentes. E 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, em Belém, capital do Estado do 

Pará, dia primeiro de fevereiro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 008, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

MARCIEL MANÃO, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador MARCIEL MANÃO, 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 22/02/2017, na forma do Art. 146, 

alínea “d”, da Resolução nº 15, de 16/12/92, 03 (TRÊS) dias de licença parlamentar, 

no período de 28 a 30/03 do corrente ano, conforme Processo nº 380/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

PORTARIA Nº 0150/2017, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 

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

como suspender os trabalhos legislativos nos dias 27/02 (segunda-feira) e 01/03 

(quarta-feira) do corrente ano. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 

Sede: Palácio “Vereador Augusto Meira Filho” 
End: Travessa Curuzu, nº 1755 – Marco 
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Homepage: www.cmb.pa.gov.br 
Editado: Divisão de Comunicação Social – DICOS/CMB 
Responsável: Flávia Moreira Garcia de Lima – Chefe DICOS 
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ATO Nº 0052/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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

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

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

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

CONSIDERANDO que CRISTINA MARIA DA SILVA LIMA está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias, 

 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora CRISTINA MARIA DA SILVA LIMA, ocupante do 

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

100% (CEM POR CENTO) calculado sobre o vencimento-base do Cargo Grupo Nível 

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

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

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIODO DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DECIMA SÉTIMA LEGISLATURA” 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove 

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

Orlando Reis, que solicitou aos vereadores que registrassem suas presenças no painel 

eletrônico. Abertos os trabalhos, usaram da palavra em ordem de inscrição em livro 

próprio, os vereadores: Mauro Freitas, afirmou ter lido nos jornais do corrente dia, 

matérias em sua perspectiva, da mais alta importância. Tratando da questão de doação de 

sangue no HEMOPA, parabenizou a forma como esta entidade vem melhorando a 

qualidade de atendimento. Recordou de proposta do ex vereador Fernando Dourado em 

dar auxilio para ajudar o doador de sangue, dando a eles passagens de ônibus, por 

exemplo. Preocupou-se com a recente redução no número de doadores esse ano em 40%. 

Propôs incentivo financeiro aos doadores de sangue como forma de incentivo. Criticou a 

legalização da maconha afirmando que isso aumentará o número de drogados; Amaury 

Souza, falou sobre a legalização do aborto e da maconha afirmando ser o tema muito 

delicado. Orgulha-se, como vereador, de ter ajudado para a agilidade na apreciação das 

pautas. Criticou o governo do presidente Michel Temer, chamando-o de maracutaia. 

Josias Higino, usou da tribuna para agradecer os anos em que esteve nessa Casa, 

parabenizando especialmente os funcionários da mesma, bem como de seu gabinete. 

Agradeceu também os pastores da Igreja Assembleia de Deus e sua família. Disse não ter 

denegrido em nenhum momento esta instituição a quem serve como homem e pastor. 

Comparou a vida a uma roda gigante, não devendo por isso se vangloriar de nada. 

Finalizou depositando uma benção na vida de todos os vereadores. Victor Cunha, 

informou que mais de 300 pessoas estão envolvidas em desvios de dinheiro público no 

Rio de Janeiro. Momento que encerra o Horário de Expediente.  O presidente iniciou 

então o Horário de Lideranças. Paulo Queiroz, pela liderança do PSDB-DEM-PSB, 

relembrou seus vinte anos como vereador desta Cada de Leis, especialmente época em 

que foi eleito vereador pela primeira vez, tendo sido o terceiro mais votado, seguido pelo 

vereador  Orlando Reis. Agradeceu especialmente a Sra. Ellen Farache e em nome desta, 

agradeceu a todos os funcionários da Câmara Municipal de Belém; Victor Cunha, ela 

liderança do PTB, citou reportagem de jornais de grande circulação, onde consta os 

benefícios gozados pelos magistrados do país, citando caso particular de juíza que 

permitiu  a entrada de uma adolescente em uma  cadeia, tendo como penalidade o 

afastamento de suas funções, gozando de seu salário integral nesse período.  Falou de 

esquema criminoso na área ambiental envolvendo a ação de juízes. Disse que não está 

contra a operação lava-jato ao criticar os juízes, mas cobra tão somente a prisão de quem 

comete crimes, mesmo sendo um juiz; Meg, pela liderança do PRP, fez um discurso de 

despedida, visivelmente emocionada, disse ter trabalhado em prol da população. Declarou 

ter sido “trocada” por compra de votos, e hoje deixa este parlamento. Agradeceu seus 

funcionários, dizendo ter sido uma honra conhecê-los. Externou opinião que a política é 

para os políticos, não havendo espaço para compaixão. Por fim, registrou com repudio a 

invasão seu gabinete no dia de ontem, afirmando ser vítima de vandalismo e tomará as 

devidas providencias. Tratou a referida invasão como uma tentativa de denigrir sua 

imagem. Pio Neto, pela liderança do PSDC, disse em seu discurso ser esse momento de 

despedida, exaltou a responsabilidade da vereadora Meg. Em aparte comentou o vereador 

Paulo Bengtson; Cleber Rabelo, pela liderança do PSTU, registrou ter aprendido a 

respeitar a posição dos outros vereadores. Lamentou que esta casa não está servindo aos 

interesses dos cidadãos, e já sabia disso quando se tornou vereador. Em aparte comentou 

o vereador Victor Cunha. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos 

vereadores que registrassem suas presenças para a verificação de quórum, havendo, 

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do dia. Após início da leitura dos pareceres 

constantes em pauta, o vereador Mauro Freitas solicitou as despenca de interstício dos 

referidos pareceres, tendo sido o pedido aprovado por unanimidade. Em seguida foram 

aprovados por unanimidade os requerimentos dos seguintes vereadores: Luiz Pereira, 

solicitando dois dias de licença parlamentar nos dias 19 e 20/12/2016; Josias Higino, 

solicitando quatro dias de Licença Parlamentar no período de 15 a 18/12/2016; Marinor 

Brito, solicitando três dias de licença parlamentar no período de 13 a 15/12/2016; John 

Wayne, solicitando dois dias de licença parlamentar nos dias 19 e 20/12/2016; Mauro 

Freitas, solicitando inserção nos Anais da Casa  da relação dos Projetos apresentados 

pelos vereadores Josias Higino, Iran Moraes, Abel Loureiro, Orlando Reis, Paulo 

Queiróz, Ivanise Gasparim, Sandra Batista, Luiz Pereira ,Vandick Lima, Pio Netto, Raul 

Batista, Bispo Rocha, Miguel Rodrigues, Victor Cunha, Meg Parente, Eduarda Louchard, 

Cleber Rabelo e Prof. Elias. Justificaram seus votos os vereadores Cleber Rabelo, Rildo 

Pessoa, Miguel Rodrigues e Henrique Soares. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia. O presidente solicitou então aos vereadores que registrassem suas presenças em 

painel eletrônico para a verificação de quórum, havendo, teve início a Segunda Parte da 

Ordem do Dia. Após acordo entre as lideranças, ficou decidido que os projetos constantes 

na Primeira Parte da Ordem do Dia seriam apreciados nesta Parte dos trabalhos. Ato 

seguinte, foram aprovados em bloco unanimemente os Projetos de Leis: n° 1452/16, que 

“Institui no âmbito do Município de Belém, o Dia Municipal da Síndrome de Down, e dá 

op.”, de autoria do vereador Abel Loureiro; n° 997/15, que “Institui a Semana de Apoio 

ao Emprego e Geração de Trabalho e Renda na primeira semana de maio, e dá op.”, de 

autoria do vereador Josias Higino; n° 167/15, que “Cria na Câmara Municipal de Belém 

um dia de luto Oficial quando do falecimento de um funcionário deste Poder Legislativo, 

e dá op.”, de autoria do vereador Mauro Freitas; nº 1495/16, que “Concede a Plaqueta e 

diploma Esporte Paraense – Reconhecimento Nacional ao Sr. Edson Cabral Queiróz.”, de 

autoria do vereador Amaury Souza; n° 1497/16, que “Concede a Medalha vereador  

Clodomir Grande Colino  ao Sr. Carlos Erivaldo Nascimento Silva, e dá op.” De autoria 

da vereadora Sandra Batista; n° 1501/16, que “Concede o Título Honorífico de Cidadão 

de Belém ao Sr. Prof. Mestre Ricardo Frugoli, e dá op.”, de autoria do vereador Fernando 

Carneiro; nº 1510/16, que “Concede a Medalha ‘Título Cidadão de Belém’ ao Sr. José 

Janguiê Bezerra Diniz, e dá op.”, de autoria do vereador Gleisson Silva. Em questão de 

ordem aprovada por unanimidade o vereador Paulo Bengtson solicitou a prorrogação da 

presente sessão por uma hora. Em seguida foi aprovado o Processo n° 1935/13, que 

“Dispõe sobre a coleta de medicamentos vencidos ou não utilizados por ponto de 

medicamento instalados no Município, e dá op.”, de autoria do vereador Paulo Bengtson. 

Justificaram seus votos os vereadores Rildo Pessoa e Miguel Rodrigues.  Aproveitando o 

ensejo o presidente encerrou a presente sessão às doze horas. Estiveram presentes os 

senhores vereadores: Iran Moraes pelo Bloco Solidariedade/PSC; Gleisson Silva, 

Nehemias Valentim, Orlando Reis e Paulo Queiroz pelo Bloco PSDB/PSD/DEM/PSB; 

Ivanise Gasparim e Moa Moraes pelo Bloco PT/PC do B; Wellington Magalhães e José 

Elias de Almeida pelo Bloco PSDC/PPS; Victor Cunha e Paulo Bengtson  pelo  PTB; 

Luiz Pereira pelo Bloco PMDB/PHS; Cleber Rabelo pelo PSTU; Marinor Brito pela 

bancada do PSOL; Vandick Lima pelo PP. Justificados: Fernando Carneiro e Dr. 

Elenilson. E eu, segunda secretária, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada, será 

assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira 

Bitencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos 14 de dezembro de 2016. 

 

Ver. ORLANDO REIS PANTOJA 

Presidente 

Ver. VICTOR CUNHA 

1º Secretário 

Ver.ª EDUARDA LOUCHARD 

2ª Secretária 

___________________________ 

 
ATO Nº 0225/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, § 1º, Inciso XII e Art. 81, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre 

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço, na base de 60% ao servidor 

que completar 34 anos de tempo de serviço; 

 

R E S O L V E: 

CONCEDER aos servidores deste Poder, pertencentes ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionados, gratificação adicional na base de mais 5% 

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 60% (SESSENTA POR CENTO) de 

suas respectivas remunerações, a partir de janeiro/2017: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Funcional / Cargo 

Paulo Artur Neves 0143545 GNM – Ref. A 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 
“ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA” 

 

No décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e 

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

presidência do vereador Orlando Reis, que solicitou aos parlamentares 

presentes que fizessem o registro de suas presenças. Iniciado o Horário do 

Expediente, fizeram uso da palavra os vereadores: Víctor Cunha, que criticou 

o ministro do STF, Luiz Fux, por ter determinado que o projeto de lei 

anticorrupção - de iniciativa popular, produzido a partir da atuação do 

Ministério Público Federal – saia do Senado e volte à Câmara dos Deputados 

para ser votado sem as alterações que sofreu anteriormente nesta casa de leis. 

Ironizou a pretensão do referido ministro de impedir que projetos dessa 

natureza recebam emendas e sejam modificados no parlamento. Agradeceu às 

pessoas com as quais conviveu durante o longo tempo em que atuou como 

parlamentar. Relembrou grandes vereadores que passaram pela Casa e com os 

quais debateu. Agradeceu também aos funcionários da Câmara Municipal de 

Belém e desejou sucesso aos novos servidores que entraram por concurso, dos 

quais teve o prazer de assinar a nomeação. Expressou que não se arrepende de 

nada do que fez na gestão do legislativo municipal, colaborando para tornar a 

CMB uma das mais enxutas do Brasil. Lembrou a necessidade de adequação à 
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Lei de Responsabilidade Fiscal, quando houve a diminuição do orçamento da 

Casa e se estabeleceu setenta por cento deste como o limite para o gasto com 

o salário dos funcionários. Asseverou que é necessário o respeito entre os 

vereadores, apesar das divergências políticas. Considerou que quando há 

brigas pessoais entre estes, quem perde é o próprio Poder Legislativo; Iran 

Moraes, que declarou fazer parte da história da CMB como vereador e 

servidor. Foi presidente da Associação dos Servidores da  CMB e presidente 

fundador da Cooperativa dos Servidores. Confessou ter se inspirado no 

saudoso vereador Gonçalo Duarte em sua atuação nos bairros da cidade. 

Externou que não é fácil ser vereador, pois se perde a privacidade, tornando -

se alvo. Comentou que Edmilson Rodrigues prejudicou os funcionários da 

Casa ao antecipar em um ano a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal o 

que dificultou o pagamento dos salários e gratificações destes, gerando uma 

situação muito difícil de contornar. Considerou que em sua atuação, ao 

envolver-se em cooperativismo, acabou criando inimigos porque contrariou 

alguns interesses e, algumas vezes, teve que dizer não. Informou que o 

objetivo da criação da cooperativa era livrar os servidores dos agiotas que 

aqui atuavam; Meg, que lamentou a depredação de seu gabinete, ato insano 

que exacerba o que deveria ser a verdadeira política. Agradeceu aos colegas 

vereadores e disse que, findo o mandato, dará continuidade à sua atuação 

como jornalista, voltando à imprensa escrita e televisiva. Asseverou que há 

políticos sérios, gente digna e honesta que passou a respeitar e admirar. 

Agradeceu também aos servidores de seu gabinete e aos servidores da CMB, 

com os quais aprendeu muito durante o mandato. Aventou que talvez volte à 

vida pública, mas não tem ainda nada planejado e deixa isso nas mãos de 

Deus. A respeito do trabalho parlamentar, disse que não imaginava a força do 

Regimento Interno e do quanto ele funciona como balizador da atuação dos 

vereadores. Ressaltou que o vereador novato que não souber lidar com isso vai 

passar o mandato vendo o mandato passar. Considerou que este foi um 

mandato de aprendizado e que ainda é muito jovem, mas tem muito a 

contribuir e está à disposição do Poder Executivo. Disse esperar que os 

vereadores que também não se reelegeram voltem para suas vidas com a 

alegria de ter contribuído para o Município e de ter feito o melhor, com a 

cabeça erguida porque foram quatro anos sem escândalos, sem nenhuma 

denúncia de corrupção. Parabenizou o presidente Orlando Reis por sua gestão 

à frente da CMB e também o ex-presidente da Casa, vereador Paulo Queiroz, 

que também fez uma gestão responsável. Encerrado o Horário do Expediente, 

teve início o Horário de Liderança. Víctor Cunha, pelo PTB, lembrou sua 

carreira política - sua filiação inicial ao PDT, no qual ficou por dois anos, e a 

mudança para o PTB, onde está há 26 anos. Comentou sobre os planos de 

crescimento deste para disputar as próximas eleições ao Legislativo Estadual e 

sobre a intenção de transformá-lo em um partido municipalista. Externou que 

tem intenção de continuar trabalhando para o crescimento do PTB, sendo este 

um partido forte que chegou a ter um terço dos vereadores da Casa, à época do 

ex-prefeito Sahid Xerfan, e sempre tinha uma das maiores bancadas. Mauro 

Freitas, pela liderança do Governo, tratou da possibilidade de liberação do 

aplicativo Uber na cidade de Belém. Considerou que esta é uma discussão 

com potencial para grande polêmica na próxima legislatura. Avaliou que não 

permitir a entrada do Uber seria como criar uma “reserva de mercado” para os 

taxistas convencionais. Defendeu, por outro lado, que os motoristas do 

aplicativo paguem as mesmas taxas e estejam sujeitos às mesmas obrigações 

que os taxistas comuns para que estejam em condição de igualdade e a 

competição entre eles não seja desleal. Parabenizou os vereadores que saem, 

mas que tiveram boa atuação parlamentar. Lamentou que vereadores 

importantes para a CMB não tenham conseguido a reeleição. Reconheceu que 

a força do dinheiro é grande – é grande a compra de votos no dia da eleição - 

e assim a Casa perdeu bons parlamentares. Zeca Pirão, pelo bloco 

Solidariedade – PSC, avaliou que Belém perdeu ao não reeleger bons 

vereadores, que conhecem a CMB e conhecem os problemas da cidade. 

Agradeceu por ter partilhado da amizade e da companhia destes durante os 

últimos quatro anos. Exortou-os a continuar a lutar pelos seus sonhos. 

Comentou sobre o Centro de Saúde do Conjunto Providência, cujo 

funcionamento sempre acompanha e onde são atendidas quase oito mil 

pessoas mensalmente. Informou que este foi declarado Unidade de Saúde 

Amiga da Criança e tem todos os programas do nível Saúde Básica do 

Ministério da Saúde. Participou que foi o primeiro centro de saúde do 

município de Belém a implantar o prontuário eletrônico e que a unidade 

caminha para a informatização plena, devendo estar totalmente informatizada 

até o final do ano. Afirmou que lutará pela implantação de um centro 

municipal de diagnósticos para atender às necessidades da população da 

cidade. Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB – DEM – PSB, declarou que uma das 

coisas que sempre chamou sua atenção, durante os vinte anos em que cumpriu 

seus mandatos na Casa, foi a ausência dos vereadores em plenário no horário 

das sessões. Lembrou que o vereador Víctor Cunha enfrentou o problema 

quando foi presidente da CMB e por vezes veio à tribuna dizer que não era 

“babá de vereador”. Na época, mudou-se o regimento para que a sessão 

iniciasse com qualquer número de vereadores, sem necessidade de quórum. 

Recordou que também participou desse trabalho de cobrança pela assiduidade 

dos outros vereadores às sessões legislativas. Acrescentou que tem atividades 

religiosas todos os dias - celebra cultos e apresenta programas de rádio - e 

está sempre na corrida para não faltar às sessões. Desejou que, no ano 

vindouro, os novos vereadores sejam conscientes e responsáveis ao exercer o 

mandato que Deus lhes proporcionou através do voto popular. Miguel 

Rodrigues, pelo PT do B, agradeceu nominalmente a vários funcionários da 

Casa pelo apoio recebido durante o exercício do mandato. Encerrado o 

Horário de Liderança, foi feita a verificação de presença. Não havendo 

quórum, aguardaram-se os dez minutos regimentais. Findo este período, fez -se 

nova verificação de presença. Persistindo a falta de quórum, o presidente 

Orlando Reis encerrou a sessão às dez horas e dezessete minutos. Estava 

licenciada a vereadora Marinor Brito. Justificou sua ausência o vereador Rildo 

Pessoa. Estiveram presentes os vereadores: Sandra Batista e Moa Moraes, pelo 

Bloco PT - PC do B; Gleisson Oliveira, Orlando Reis, Nehemias Valentin e 

Paulo Queiroz, pelo Bloco PSDB – DEM – PSB; José Maria Dinely, Iran 

Moraes, Josias Higino e Zeca Pirão, pelo bloco Solidariedade – PSC; Víctor 

Cunha, pelo PTB; Miguel Rodrigues, pelo PT do B; Mauro Freitas, pelo 

PSDC; Vandick Lima, pelo PPS; Eduarda Louchard e Meg, pelo PRP; Cléber 

Rabelo, pelo PSTU; e eu, segunda secretária, lavrei a presente Ata, que depois 

de aprovada será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de 

Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 

quinze de dezembro de dois mil e dezesseis.  

Ver. ORLANDO REIS PANTOJA 

Presidente 

Ver. VICTOR CUNHA 

1º Secretário 

Ver.ª EDUARDA LOUCHARD 

2ª Secretária 

_______________________________ 
 

ATO Nº 0054/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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

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

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

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

CONSIDERANDO que DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias, 

 

R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR ao servidor DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA, ocupante do 

Cargo em Comissão “Chefe da Divisão de Finanças – CMB-DAS-200.4”, Gratificação 

mensal no percentual de 100% (CEM POR CENTO) calculado sobre o vencimento-

base do Cargo Grupo Nível Superior – Ref. U, do Quadro de Pessoal deste Poder 

Legislativo, disposto no Anexo I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir 

de janeiro/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_______________________________ 

 

ATO Nº 1466/2016, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 80, § 1º, Inciso I e Art. 81, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, sobre 

concessão automática de Adicional por Tempo de Serviço devido por triênios de 

efetivo exercício; 

 

R E S O L V E: 

CONCEDER aos servidores deste Poder, pertencentes ao Quadro 

COMISSIONADO, abaixo relacionados, gratificação adicional na base de 5% 

(CINCO POR CENTO) de suas respectivas remunerações, a partir de dezembro/2016: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Funcional / Cargo 

Thalmus Gabriel Serra Gama 5004541 ASSD – Sec. Leg. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2016. 

Ver. ORLANDO REIS PANTOJA 

Presidente 

Ver. VICTOR CUNHA 

1º Secretário 

Ver.ª EDUARDA LOUCHARD 

2ª Secretária 

_________________________ 

 

ATO Nº 0056/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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

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

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

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder; 

CONSIDERANDO que ELIRLENE MARIA MOREIRA BASÍLIO está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias, 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora ELIRLENE MARIA MOREIRA BASÍLIO, ocupante 

do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

100% (CEM POR CENTO) calculado sobre o vencimento-base do Cargo Grupo Nível 

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

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

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
 


