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                                                                                                                                                              ATO Nº 1478/2019, de 01 de abril de 2019. 

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 

7.502, de 20.12.90, 60 (sessenta) dias de licença prêmio ao servidor Oséias Cardoso dos 

Santos, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A-Permanente, durante o Período de 

01/04/2019 a 30/05/2019, correspondente 8º Triênio (2007/2010) de serviços prestados à 

Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante dos Processos nº 492/11. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de abril de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHNWAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

ATO Nº 1726/2019, de 02 de maio de 2019. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

        CONCEDER, nos termos do Art. 93, inciso X, combinado com o Art. 114, da Lei 

7.502, de 20.12.90, 30 (trinta) dias de licença prêmio à servidora Claudia Maria Menezes 

de Faria, pertencente ao Grupo Nível Superior – Ref. A-Permanente, durante o Período de 

02/05/2019 a 31/05/2019, correspondente ao 8º triênio (2006/2009) de serviços prestados à 

Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no processo nº 409/10. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 02 de maio de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHNWAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 1976/2019, de 03 de junho de 2019. 

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 

7.502, de 20.12.90, 30 (trinta) dias (restantes) de licença prêmio ao servidor Paulo Tomé de 

Lima Bronze, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A-Permanente, durante o Período de 

03/06/2019 a 02/07/2019, correspondente ao 7º triênio (2006/2009) de serviços prestados à 

Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no processo nº 451/11. 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 03 de junho de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHNWAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

         

ATO Nº 1977/2019, de 03 de junho de 2019. 

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

atribuições, que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              RESOLVE: 

        CONCEDER, nos termos do Art. 93, inciso X, combinado com o Art. 114, da Lei 

7.502, de 20.12.90, 30 (trinta) dias (restantes) de licença prêmio à servidora Jacenira Faria 

da Igreja, pertencente ao Grupo Nível Superior – Ref. A-Permanente, durante o Período de 

03/06/2019 a 02/07/2019, correspondente ao 6º triênio (2001/2004) de serviços prestados à 

Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no processo nº 662/08. 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 03 de junho de2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

 

Ver. HEBRIQUE SOARES 

2º Secretário 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA.  

No décimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Fabrício Gama. 

Este solicitou aos demais parlamentares o registro de suas presenças no painel 

eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, o 

vereador Joaquim Campos saudou os vereadores Professora Nilda Paula, Pablo Farah, 

Igor Andrade, Toré Lima, Fabrício Gama, Gleisson Oliveira e Paulo Queiroz, únicos 

presentes no início da sessão. Criticou a ausência constante dos parlamentares nas 

sessões ordinárias nesta Casa Legislativa. Ao falar da atual situação em que se encontra 

o país, disse que a recuperação do Brasil levará décadas. Apesar de admitir o bom 

trabalho desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Belém, cobrou do prefeito Zenaldo 

Coutinho a limpeza e abertura das ruas próximas ao aeroporto de Belém, que estão 

tomadas por buracos e mato. Na sequência, usou da palavra o vereador Gleisson 

Oliveira. Este concedeu aparte ao vereador Nehemias Valentin, que criticou a decisão 

do Governo Federal de retirar a obrigatoriedade do uso de simuladores para a expedição 

da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Tal medida, afirmou, prejudicará as 

autoescolas que investiram fortunas na compra de simuladores. Parabenizou o 

presidente Jair Messias Bolsonaro por enfrentar o que chamou de "indústria da multa de 

trânsito". Aos que não compreendem seu ponto de vista, esclareceu querer o fim da 

indústria de multas e não o fim das normas de trânsito. Ao retomar a palavra, o vereador 

Gleisson Oliveira defendeu a retirada da obrigatoriedade do uso de simuladores, já que 

seu uso encarece o preço das aulas nas autoescolas. Cobrou a realização de debates para 

tratar dos serviços prestados pela empresa Celpa Equatorial bem como debater a 

situação do transporte público em Belém. Em seu pronunciamento, Igor Andrade 

condenou a entrevista dada pelos vereadores Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho a 

respeito do número de sessões e quórum dos vereadores. Em seu entendimento, os dois 

vereadores citados não possuem moral para falar de quórum, pois mais uma vez estão 

ausentes na sessão. Em aparte, o vereador Toré Lima endossou o pronunciamento do 

vereador Igor Andrade e defendeu a ampla divulgação da frequência de todos os 

vereadores. Também em aparte, o vereador Fabrício Gama manifestou reprovação à 

entrevista dada pelos vereadores Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho. Encerrado o 

Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco 

MDB - PHS, Joaquim Campos referiu-se aos vereadores Fernando Carneiro e Dr. 

Chiquinho como dois comunistas e disse existir uma investigação no Conselho de Ética 

da Câmara Municipal de Belém contra o vereador Dr. Chiquinho com o objetivo de 

averiguar se ele exerce outras funções no horário das sessões ordinárias. Declarou 

depois que o vereador Fernando Carneiro somente vem às sessões quando há pautas de 

interesse do PSOL. Por tais alegações, desaprovou a entrevista dada pelos já 

mencionados vereadores do PSOL, na qual, opinou, a Câmara Municipal de Belém foi 

desrespeitada. Pela liderança do Governo, Gleisson Oliveira ressaltou a importância dos 

vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Belém para a sociedade. Apesar de 

não ser a favor de usar da tribuna para falar de qualquer que seja o vereador, criticou o 

fato de alguns vereadores não se darem o devido respeito. Pela liderança do bloco PDT 

- PSB, Igor Andrade parabenizou o vereador Gleisson Oliveira por seu pronunciamento. 

Defendeu que, para algum parlamentar acusar outro de ser faltoso, deve no mínimo ser 

um vereador assíduo às sessões. Referindo-se ao vereador Dr. Chiquinho, afirmou ter 

sido um erro a entrevista dada por ele à TV Liberal sobre o quórum na CMB. Pela 

bancada do PRB, Toré Lima lamentou a ausência dos vereadores nas audiências 

públicas que debateram sobre o serviço de fornecimento de energia elétrica em Belém. 

Este assunto, advertiu, tornou-se de extrema importância e urgência para a população de 

Belém. Disse ter estado presente, no dia 13 de junho, na programação de comemoração 

dos trinta anos da torcida organizada Terror Bicolor. Como associado desta, exaltou sua 

importância recordando que ela já esteve entre as dez maiores do Brasil. Pela liderança 

do bloco PSD - PTC, Sargento Silvano agradeceu a aprovação do projeto de lei que 

concedeu ao presidente da República Jair Messias Bolsonaro o título honorífico de 

Cidadão de Belém. Defendeu a aplicação literal do artigo 143 do regimento interno da 

CMB, que prevê o desconto de trinta avos do total da remuneração do parlamentar que 

não comparecer à sessão ordinária ou dela se ausentar durante a Ordem do Dia. 

Assumiu posteriormente a presidência da Mesa a vereadora Simone Kahwage. Pela 

liderança do bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Fabrício Gama alegou que a 

TV Liberal errou ao ter entrevistado o vereador Dr. Chiquinho sobre a ausência de 

quórum na CMB já que, em seu ponto de vista, qualquer outro parlamentar estaria 

melhor qualificado para tal. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente Simone 

Kahwage solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças no painel eletrônico. 

Em seguida, reassumiu a presidência da Mesa o vereador Fabrício Gama. Havendo 

quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura, votação e 

aprovação das atas referentes à 40ª sessão ordinária e à 5ª sessão extraordinária do 1º 

Período da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. A vereadora Enfermeira Nazaré 

Lima justificou então a ausência do vereador Fernando Carneiro, que se recupera de 

uma cirurgia. Posteriormente, o presidente solicitou a leitura do requerimento de autoria 

do vereador Émerson Sampaio solicitando a realização de uma sessão especial para 

debater a possibilidade da adoção de uma política de isenção do imposto sobre o óleo 

diesel das empresas de transporte público de Belém. Posto em votação, o requerimento 

foi aprovado por unanimidade. Como próxima prioridade, foi lido votado e aprovado 

por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Fabrício Gama solicitando três 

dias de licença parlamentar no período de 15 a 17 de maio de 2019. A seguir, após sua 

leitura, entrou em votação o requerimento de autoria do vereador Rildo Pessoa 

solicitando Voto de Repúdio à possibilidade do aumento da tarifa de 6,30% de baixa 

tensão pela empresa Celpa Equatorial, já votado e aprovado pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica - Aneel. Fizeram o encaminhamento os vereadores Rildo Pessoa, Igor 

Andrade, Pablo Farah, Sargento Silvano, Toré Lima (com aparte do vereador Rildo 

Pessoa), Amaury da APPD, Dr. Elenilson e Fabrício Gama (assumindo a presidência da 

Mesa a vereadora Simone Kahwage). Joaquim Campos registrou seu voto favorável ao 

requerimento. Na votação, o requerimento foi aprovado com vinte e quatro votos 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Reassumiu depois a 

presidência o vereador Fabrício Gama. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o 

presidente solicitou aos vereadores o registro de suas presenças no painel eletrônico. 

Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia com a discussão única 

e votação, com dispensa de interstício, do projeto estabelecendo que "Adita-se o inciso 

XX ao artigo 42 da Resolução nº 15, de 16/12/1992, criando a Comissão de Segurança 

Pública", constante no Processo nº 996/2017, de autoria do vereador Amaury da APPD. 

Através de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Amaury da APPD 

solicitou a votação dos artigos do projeto em bloco e de forma simbólica do projeto em 

discussão. Em seguida, e após a leitura, o projeto foi votado e aprovado por 

unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente comunicou a aprovação do 

projeto estabelecendo que "Adita-se o inciso XX ao artigo 42 da Resolução nº 15, de 

16/12/1992, criando a Comissão de Segurança Pública", relativo ao Processo nº 

996/2017, de autoria do vereador Amaury da APPD. Justificaram seus votos os 

vereadores Amaury da APPD e Pablo Farah. Sem demora, entrou em discussão única e 

votação com dispensa de interstício o projeto estabelecendo que "Aditam-se incisos X e 

XI ao artigo 97 da Resolução nº 15, de 16/12/1992, Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Belém, e dá outras providências", referente ao Processo nº 1337/2017, de 

autoria do vereador Rildo Pessoa. Através de Questão de Ordem aprovada por 

unanimidade, o vereador Rildo Pessoa solicitou a votação dos artigos do projeto em 

bloco e de forma simbólica. Após a leitura, o projeto entrou em votação, sendo 

aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. Justificou seu voto o autor, 

vereador Rildo Pessoa. O presidente comunicou então a aprovação do projeto 

estabelecendo que "Aditam-se incisos X e XI ao artigo 97 da Resolução nº 15, de 

16/12/1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e dá outras 

providências", referente ao Processo nº 1337/2017, de autoria do vereador Rildo Pessoa. 

Na sequência, entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o 

projeto que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que tenham escada 

rolante fixarem informações de advertência quanto ao uso das mesmas no município de 

Belém e dá outras providências", constante no Processo nº 143/2018, de autoria do 

vereador França. Através de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador 

França solicitou a votação dos artigos do projeto em bloco e de forma simbólica. Após a 

leitura do projeto e da emenda supressiva de autoria do vereador França, o mesmo foi 

votado e aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente 

Fabrício Gama comunicou então a aprovação do projeto de autoria do vereador França 

que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que tenham escada rolante 

fixarem informações de advertência quanto ao uso das mesmas no Município de Belém 

e dá outras providências", relativo ao Processo nº 143/2018. Logo depois, entrou em 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que "Cria o Dia 

Municipal das Águas no âmbito do município de Belém - Pará, a ser celebrado no dia 

19 de março, e dá outras providências", referente ao Processo nº 1010/2018, de autoria 

do vereador Toré Lima. Por meio de Questão de Ordem aprovada por unanimidade o 

vereador Toré Lima solicitou a votação dos artigos do projeto em bloco e de forma 

simbólica. Após a leitura do projeto com emenda modificativa, este foi votado e 

aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente comunicou 

então a aprovação do projeto, de autoria do vereador Toré Lima, que "Cria o Dia 

Municipal das Águas no âmbito do Município de Belém - Pará, a ser celebrado no dia 

19 de março, e dá outras providências", Processo nº 1010/2018. Passou-se em seguida à 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que "Reconhece 

como de utilidade pública a Associação Cultural Ambiental Educacional e Social - 

CADES e dá outras providências", constante no Processo nº 237/2019, de autoria do 

vereador Neném Albuquerque. Através de Questão de Ordem aprovada pelas 

lideranças, o vereador John Wayne solicitou dar sequência na pauta até que houvesse 

quórum qualificado para a discussão e votação do projeto do vereador Neném 

Albuquerque. Através de Questão de Ordem os vereadores Sargento Silvano e Gleisson 

Oliveira solicitaram a prorrogação da sessão por mais uma hora ou até que todos 

projetos em pauta fossem apreciados. A Mesa, através do presidente Fabrício Gama, 

informou que, se necessário, o pedido seria submetido à plenária. Isto feito, entrou em 

discussão única e votação com dispensa de interstício, o projeto que "Concede o título 

honorífico de Honra ao Mérito ao senhor Lênon José Costa Raiol e dá outras 

providências", relativo ao Processo nº 577/2019, de autoria do vereador José Dinelly. 

Por meio de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador José Dinelly 

solicitou a votação dos artigos do projeto em bloco e de forma simbólica. Após a leitura 

do projeto, este foi votado e aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. 

O presidente comunicou então a aprovação do projeto, de autoria do vereador José 

Dinelly, que "Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao senhor Lênon José 

Costa Raiol e dá outras providências", referente ao Processo nº 577/2019. De imediato, 

entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que "Inclui 

o Dia do Orgulho Heterossexual no calendário do município de Belém e dá outras 

providências", constante no Processo nº 2391/2017, de autoria do vereador Sargento 

Silvano. Por meio de Questão de Ordem, o vereador Sargento Silvano solicitou a 

votação dos artigos do projeto em bloco e de forma simbólica. Os vereadores Dr. 

Chiquinho e Toré Lima solicitaram que a votação da Questão de Ordem do vereador 

Sargento Silvano fosse feita nominalmente, o que foi atendido pela Mesa. Posta em 

votação, a Questão de Ordem do vereador Sargento Silvano foi aprovada com dez votos 

favoráveis e nove votos contrários. O projeto entrou então em discussão e usaram da 
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palavra os vereadores Dr. Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima. Logo depois, por meio 

de Questão de Ordem o vereador Celsinho Sabino solicitou a verificação de presença 

dos vereadores. Em resposta a este pedido, o presidente Fabrício Gama comunicou que, 

regimentalmente, somente seria possível nova verificação de quórum decorrida uma 

hora da verificação anterior, não cabendo, portanto, sua realização naquele momento. 

Na sequência, usou da palavra o vereador Gleisson Oliveira, com aparte do vereador 

Sargento Silvano, ficando o projeto em discussão. O presidente encerrou então a sessão 

às onze horas e quarenta e cinco minutos, convidando os demais parlamentares para a 

sessão ordinária do dia 19 de junho de 2019, em horário regimental. Justificaram suas 

ausências os vereadores Mauro Freitas e Blenda Quaresma. Estava licenciado o 

vereador Fernando Carneiro. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, Dr. 

Elenilson e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Fabrício Gama, 

Bieco, Zeca Pirão e Marciel Manão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE- PATRIOTA 

- PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco 

PSD-PTC; Paulo Queiroz, Neném Albuquerque, Moa Moraes e Nehemias Valentim, 

pelo bloco PSDB-PSL; Wellington Magalhães, Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco 

PSC-PPS; John Wayne, Pablo Farah e Joaquim Campos, pelo bloco MDB-PHS; 

Henrique Soares, Igor Andrade e Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT- PSB; Dr. 

Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Amaury da APPD e 

Altair Brandão, pelo bloco PT- PC do B; Simone Kahwage, França e Toré Lima pelo 

PRB; 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 18 de junho de 

2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

          

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Fabrício Gama. 

Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças no 

painel eletrônico. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores 

inscritos. Pablo Farah enfatizou a importância da assiduidade e pontualidade dos 

parlamentares às sessões ordinárias deste parlamento para que vários temas recorrentes 

nesta Casa sejam tratados. Ressaltou haver a cobrança desta participação pela sociedade, 

cobrança que se torna injusta para com os parlamentares que comparecem normalmente 

a este plenário. Reportou-se depois ao trâmite do projeto de reforma da Previdência no 

Congresso Nacional, que caminha para as comissões daquele parlamento. Destacou que 

esta reforma afetará diretamente os direitos dos trabalhadores, questionando se o projeto 

realmente trará melhorias à economia do país. Pontuou que a Previdência atual tem por 

base a preocupação social, opinando que esta reforma se baseia em uma visão 

mercantilista. Defendeu que a reforma previdenciária mantenha a preocupação social. 

Expôs que a reforma proposta retira direitos dos policiais civis, dos policiais militares, 

dos policiais federais, dos policiais rodoviários federais, dos agentes de trânsito e 

também da Guarda Municipal. Externou que se quer contribuir com a reforma, mas não 

se podem perder direitos históricos e irrenunciáveis dos agentes da segurança pública, 

que são a integralidade, a paridade e a aposentadoria de risco. Apontou que estes não são 

privilégios porque sem eles não haverá segurança para o policial atuar sem medo, para ir 

à rua e defender a sociedade. Dentre estes direitos, salientou que a aposentadoria de risco 

é o mais sagrado, pois se o agente da lei tombar em ação, segundo o projeto de reforma 

atual, seu cônjuge, suas famílias receberão apenas a metade do salário. Referiu que os 

salários de um sargento, de um subtenente ou de um investigador são baixos para 

pessoas que diuturnamente se arriscam, trocando tiros com bandidos, enfrentando 

marginais e, como ocorre agora no Pará, sendo caçados pelo crime organizado. 

Considerou que o atual projeto de reforma da previdência constitui um ataque aos 

servidores da segurança pública, sem que estes possam se defender e sem que o 

Congresso até agora tenha sinalizado que agirá de uma forma justa. Opinou que os 

salários dos agentes deveriam aumentar porque se observa haver policiais que não têm 

casa própria, não tem moradia digna. Observou que não se está falando de salários 

grandiosos como o de juízes ou políticos, mas do salário pago a praças, investigadores, 

escrivães, papiloscopistas, cabos, soldados e sargentos. Indicou que, na reforma, o 

presidente da República tratou os policiais militares e os membros das Forças Armadas 

de uma forma e os policiais civis e demais categorias da segurança pública de outra e 

desejam isonomia, igualdade de tratamento. Pediu apoio a esta demanda aos deputados 

federais paraenses, chamando atenção para o fato de que os policiais militares e os 

policiais civis não podem fazer greve, pois são punidos. Entretanto, os policiais civis não 

têm o mesmo tratamento dado aos policiais militares no projeto de reforma 

previdenciária ora em trâmite. Convocou os policiais civis do estado a se manterem 

mobilizados porque a próxima semana seria decisiva para a manutenção dos direitos da 

categoria. Expôs haver vários pontos em pauta, tais como a data base estadual e a 

progressão funcional, além de vários direitos em que é necessário avançar, tanto em 

nível estadual quanto federal. Paulo Queiroz fez a leitura de um texto sobre a 

comemoração, no dia anterior, do Dia Mundial do Orgulho Autista celebrando a 

neurodiversidade e as características únicas e próprias que as pessoas portadoras do 

Transtorno do Espectro Autista - TEA apresentam. Expressou que o autismo deve ser 

compreendido mais como uma diferença do que como uma doença para que os 

preconceitos e discriminações sejam mitigados e até extintos. Informou que, no dia 

17/06/2019, o governo do estado do Pará apresentara um grupo de trabalho, estudos e 

ações relacionadas ao transtorno, subordinado à Secretaria de Estado de Planejamento – 

Seplan.  Informou que, dentre os vários objetivos do grupo, destaca-se a criação de um 

centro para atendimento, tratamento e ensino do trato de pessoas autistas. Avaliou ser 

esta uma grande iniciativa e uma excelente notícia, constituindo uma ação que, 

independentemente de cor partidária, devemos aplaudir e louvar – parabenizando o 

governador Hélder Barbalho e sua equipe. Externou que isso lhe enche de esperança de 

que um novo tempo se projeta para o nosso povo, especialmente para os que mais 

necessitam. Explicou que o TEA se relaciona com algumas condições caracterizadas por 

graus de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem e 

por um conjunto de atividades e interesses, que são únicos para a pessoa, realizados de 

forma repetitiva. O TEA começa na infância e se mantém na adolescência e na fase 

adulta e o diagnóstico pode e deve ser feito logo nos cinco primeiros anos de vida. 

Acrescentou que as intervenções ainda na primeira infância podem promover o 

desenvolvimento máximo das pessoas portadoras, daí ser imprescindível a identificação 

e o monitoramento rotineiro do desenvolvimento infantil, sejam pela família, seja pela 

escola, seja pelo estado. Aditou que o poder público precisa prover serviços de apoio e 

informação, garantir treinamento de habilidades para familiares e cuidadores, tratamento 

comportamental, intervenções psicossociais, reabilitação e emprego com vistas a reduzir 

as dificuldades de comunicação e comportamento social das pessoas portadoras. 

Pontificou que, nesta busca por menos discriminação, os autistas não podem ser tratados 

de qualquer modo, pois necessitam, carecem de maior proteção e melhores cuidados, 

pois são, sem dúvida, pessoas mais que especiais. Comemorou a criação do grupo de 

trabalho pelo governador Hélder Barbalho, mas advertiu que é preciso agir rápido. 

Estimou que brevemente tivéssemos o centro especializado construído e em 

funcionamento, pois já há até emendas parlamentares estaduais e federais visando 

disponibilizar recursos para tal. Elogiou esta demonstração de sensibilidade e vontade 

política, anuindo que com isto muito se faz. Recordou que a Lei Ordinária nº 9259, de 

29/12/2016, instituiu o Dia Municipal de Conscientização da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, comemorado no dia 02 de abril, e a Semana Municipal de 

Conscientização do Autismo em nosso município. Julgou ser isto muito pouco e 

manifestou sua intenção de, como vereador, empenhar-se para fazer um pouco mais, 

propondo algo prático. Referiu que a Câmara Municipal de Manaus aprovou e o prefeito 

daquela cidade promulgou uma lei que torna obrigatória a aplicação do questionário M – 

Chat nas unidades de saúde e creches municipais. Esclareceu que este questionário serve 

para rastrear o TEA, objetivando detectar sinais que indicam a possibilidade de autismo 

nas crianças durante os dezoito primeiros meses de vida, sendo constituído de 23 

perguntas que devem ser respondidas pelos pais. Trata-se de um instrumento de triagem 

que pode iniciar um diagnóstico que será ampliado por um profissional especializado – 

um neurologista ou um psiquiatra.  Ponderou que com várias - mesmo que pequenas - 

ações podemos ajudar as pessoas que possuem a síndrome (que constituem 1% da 

população) e suas famílias. Participou que, dando honra a quem honra, apresentaria um 

requerimento solicitando que se dessem votos de aplausos ao excelentíssimo governador 

Hélder Barbalho pela iniciativa de criar um centro para atendimento, tratamento e ensino 

do trato de pessoas com TEA. Anunciou que, além deste requerimento, daria entrada em 

um projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade de aplicação do questionário M-Chat 

nas unidades de saúde e creches municipais de Belém. Findo este pronunciamento, a 

presidência da Mesa foi assumida pelo vereador Mauro Freitas e o vereador Fabrício 

Gama subiu à tribuna. Este denunciou que a empresa Guamá Tratamento de Resíduos 

está boicotando a Prefeitura de Belém. Comunicou que está ingressando com uma ação 

na Justiça para garantir que a empresa respeite a população de Belém, pois os portões 

estão sendo fechados há uma hora da manhã impedindo que os caminhões de lixo 

depositem sua carga no aterro em Marituba. Alegam que não suportam a quantidade de 

caminhões que chegam e que não têm mais funcionários em número suficiente para 

manter os portões abertos. Classificou esta atitude como um crime contra o povo de 

Belém, que visa deixar a cidade cheia de lixo e fazer com que a população critique a 

Prefeitura. Acusou a empresa de ser imoral e usar de má fé para com as prefeituras de 

Ananindeua, Belém e Marituba para deixar as cidades à míngua com o lixo. Assim, 

sendo, ingressou na Justiça para garantir que os portões permaneçam abertos e os 

resíduos possa ser descarregado no aterro. Informou que um caminhão que antes 

demorava quinze minutos para descarregar, agora demora seis horas. Reputou como 

claro evidente o boicote praticado pela Guamá Tratamento de Resíduos com o objetivo 

de extorquir da Prefeitura de Belém um valor absurdo pela tonelada de lixo tratada. 

Declarou que os cidadãos não podem pagar pela crise com o lixo espalhado nas ruas e 

cientificou que, caso não haja outra solução, o prefeito Zenaldo Coutinho já aventara a 

possibilidade de os resíduos produzidos na cidade voltarem a ser despejados no Aurá. 

Sublinhou não ser justo culpar o prefeito pelo problema, imputando-o à 

irresponsabilidade da empresa, pois a Prefeitura Municipal de Belém está pagando pelo 

serviço. Discorreu que a Guamá Tratamento de Resíduos é um braço da Revita, 

tratando-se de um grupo milionário, e pensa que dinheiro é tudo e podem vir a nosso 

estado e fazer o que bem lhes aprouver. Assegurou não ser isto verdadeiro, exortando a 

Justiça a agir, além do governo estadual e das prefeituras de Belém, Marituba e 

Ananindeua em conjunto e da sociedade civil organizada, comprando esta briga pela 

população. Ironizou dizendo ser impressionante como alguns homens públicos que 

falavam em defesa desta empresa estão sumidos. Enquanto isso, repetiu, a Guamá 

Tratamento de Resíduos tenta extorquir as prefeituras impondo um preço altíssimo pelo 

serviço. Noticiou que uma das sugestões dadas pela empresa era que o prefeito Zenaldo 

Coutinho aumentasse o valor dos impostos para cobrir os gastos adicionais com a coleta 

e tratamento de lixo. Defendeu o combate cerrado à Guamá Tratamento de Resíduos, 

pois não se pode aceitar que a população de Marituba sofra com o fedor e as populações 

de Belém e Ananindeua sofram com o lixo nas ruas. Reiterou que a empresa claramente 

tenta atingir a gestão de Zenaldo Coutinho, boicotando a Prefeitura de Belém porque 

tentaram extorqui-la, mas o prefeito não aceitou a extorsão. Defendeu que se retire esta 

empresa do Pará, mas fazendo-a pagar pelos danos ambientais que causou. Reconheceu 

não ser fácil nem rápido encontrar outro local para destinação dos resíduos, pois isto 

demanda estudos e atenção à legislação. Avaliou haver, entretanto, condição de reutilizar 

a área do Aurá, manifestando não ser aceitável que a PMB fique refém da Guamá 

Tratamento de Resíduos. Acusou a empresa de ser a vilã desta história, protestando que 

a população de Belém tem que ser informada da verdade. Entretanto, contrastou, os 

órgãos de imprensa – jornais e televisão – estão calados, nada publicando a respeito. 

Conjecturou que isto está ocorrendo porque a empresa teria um sócio poderoso, um 

político importante. Enquanto isso, prosseguiu, a população sofre e o prefeito Zenaldo 

Coutinho tem sua gestão boicotada pela Guamá Tratamento de Resíduos. Por este 

motivo, ingressou com a ação na Justiça, pois o povo de Belém não pode pagar pela 

irresponsabilidade desta empresa. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o 

Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PMN – Solidariedade – Patriota – PR, 

Fabrício Gama afirmou que vivenciamos um momento caótico com a empresa Guamá 

Tratamento de Resíduos devido ao lixo que se amontoa nas ruas da cidade. Reiterou que 

isso está ocorrendo por causa do fechamento dos portões do aterro sanitário de Marituba 
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à uma hora da manhã. Completou dizendo que as vias que conduzem às células onde o 

material é depositado foram danificadas para que os caminhões demorem a subir. 

Expressou que isto tudo é intencional, objetivando-se transformar a cidade em um caos e 

a fazer com que a população culpe o prefeito. Lembrou que as eleições estão próximas e 

os responsáveis pela empresa têm ódio de Zenaldo Coutinho por este não cedido à 

chantagem que fizeram. Repetiu que propuseram ao prefeito que aumentasse o valor da 

taxa de recolhimento de lixo para assim arcar com o aumento absurdo no preço do 

serviço de coleta e tratamento que queriam impor à Prefeitura, o que o prefeito não 

aceitou. Por esse motivo, manifestou, agora boicotam a gestão de Zenaldo Coutinho. 

Assegurou que lutarão para que a empresa saia daqui mas arque com o passivo 

ambiental que deixarão, façam a descontaminação da área onde foi implantado o aterro, 

que deve ser tratada por 25 anos. Deixou seu repúdio à Guamá Tratamento de Resíduos, 

lembrando que uma nota de repúdio já fora aprovada contra ela nesta Casa. Parabenizou 

depois a PMB e particularmente o secretário de Saúde, senhor Sérgio Amorim, pelo 

excelente trabalho prestado pelo Hospital Dom Vicente Zico, cuja equipe de médicos 

competentes tem salvado vidas no centro cirúrgico daquela unidade de saúde. Pelo bloco 

PSD – PTC, Professora Nilda Paula reportou-se ao aumento do número de crianças 

venezuelanas mendigando nas ruas e avenidas da cidade. Recordou que havia muitos 

indígenas venezuelanos na Avenida Rômulo Maiorana e o prefeito proveu-lhes uma casa 

de apoio, mas agora eles concentram-se na Avenida Augusto Montenegro. Relatou que 

logo cedo veem-se as crianças de pijama pedindo esmolas a cada carro que passa. 

Contou que muitas pessoas estão se revoltando com a situação indigna a que estas 

crianças estão submetidas e disse já ter presenciado discussões entre citadinos e 

venezuelanos. Fez notar que temos uma legislação que proíbe o trabalho infantil e ela 

deve ser cumprida. Sugeriu que esta Casa acione os órgãos competentes como Funpapa, 

Semec e Conselho Tutelar para que esta prática seja excluída de nosso município. 

Ponderou que se já foi dada uma casa de apoio, deve ser criado um grupo de apoio para 

que estas crianças frequentem a escola e as mulheres fiquem na casa de apoio ou 

obtenham um emprego. Declarou entender a necessidade que elas têm de esmolar para 

bancar a sobrevivência dos filhos, mas opinou que esta não é a melhor forma. Pediu 

ajuda ao presidente Mauro Freitas perguntando se seria possível fazer uma lei 

estabelecendo que cada empresa em nosso município garantisse uma vaga de trabalho a 

um venezuelano. Atentou que tais vagas não poderiam ser ofertadas pela Prefeitura 

porque legalmente devem ser preenchidas por concurso público ou processo seletivo, 

mas há muitas empresas que poderiam oferecê-las. Presumiu que se cada empresa 

contratar um venezuelano, ele terá condição de cuidar dignamente de seus filhos. 

Recomendou então que se acionem os órgãos competentes e estes formem um grupo de 

trabalho em que atuem profissionais capacitados, agindo para retirar as crianças das ruas. 

Finda esta intervenção, a vereadora Simone Kahwage assumiu a presidência da Mesa. 

Pelo bloco DC – Avante – Podemos, Mauro Freitas recordou ao vereador Fabrício Gama 

que a nota de repúdio à Revita fora aprovada nesta Casa, a partir de um requerimento 

que protocolara, após os vereadores de Belém sido impedidos de visitar a área do aterro 

em Marituba. Naquela ocasião, pontuou, os vereadores deste Poder já previam o que a 

empresa faria em prejuízo de Belém, Ananindeua e Marituba e resolveram fazer uma 

visita àquelas instalações, mas foram barrados. Concordou com o que fora anteriormente 

exposto pelo vereador Fabrício Gama, dizendo estar bem claro que a empresa não está 

servindo nossa capital. Visa deixar o lixo acumular-se nas ruas da cidade para que haja 

um ataque político ao prefeito Zenaldo Coutinho. Tenciona-se implantar o caos em 

Belém para que se possa eleger um candidato ao gosto de quem está armando toda essa 

tramoia. Parabenizou o jornal O Liberal pela matéria feita no domingo anterior sobre a 

Câmara Municipal de Belém, dando informações sobre o quórum nas sessões ordinárias 

deste Poder. Reconheceu que o mês de maio foi atípico em relação às atividades da 

CMB, pois neste mês ocorreu o falecimento do pai do vereador Fabrício Gama, 

faleceram também dois servidores da Casa e não houve quórum em algumas sessões. Por 

outro lado, apontou, a CMB é um dos parlamentos mais produtivos do Brasil, tendo 

aprovado mais projetos que qualquer outro em nosso país. Exemplificou dizendo que a 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima, que acabou de assumir um mandato neste 

parlamento, já tem dois projetos aprovados. Contrastou que, tendo assumido seu 

primeiro mandato como parlamentar em 01/01/2013, aprovou seu primeiro projeto 

somente no final de 2015. Referiu que o vereador Pablo Farah, tendo também assumido 

o mandato recentemente, já tem três projetos aprovados na CMB. Lembrou de ter sido 

aprovada nesta Casa a Tribuna Livre, o que nenhum parlamento fizera anteriormente, 

permitindo que o cidadão suba à tribuna e exponha seus elogios ou reclamações a esta 

casa de leis. Julgou que a Câmara Municipal de Belém é hoje exemplo para o Brasil e 

por esse motivo parabeniza o jornal O Liberal por chamar a atenção deste Poder. Anuiu 

que a CMB, neste mês de maio, falhou com o povo de Belém, alertando os demais 

parlamentares para que a CMB volte a ter a produtividade dos meses anteriores. Afirmou 

entender quem não é vereador e quer chegar a sê-lo. Postulou que uma das estratégias 

usadas é criticar o político que tem mandato para ficar no lugar dele. Observou que 

muitos criticam a atuação da Câmara Municipal de Belém, entretanto, acabaram de 

aprovar projetos importantes para Belém, mas não houve reconhecimento. Convocou 

então seus pares a comparecer às sessões para que se mantenha o padrão de melhor 

parlamento do país. Findo seu pronunciamento, Mauro Freitas reassumiu a presidência 

da Mesa. Pela liderança do PRB, Simone Kahwage mencionou ter comunicado à 

plenária, na semana anterior, que apresentaria um projeto visando coibir a violência nas 

escolas de Belém e, no outro dia, ocorreu o esfaqueamento do professor Nuno André da 

Silva Nunes por um aluno de 16 anos, dentro da sala de aula, na escola municipal Doutor 

Benedito Maia, em Ananindeua. Explicou que o objetivo maior do projeto é estabelecer 

punição aos jovens que agridem professores, não respeitam o ambiente escolar e 

depredam o patrimônio público. Comentou que atualmente o aluno é apenas chamado e 

conversa-se com os pais. O discente sofre uma repreensão durante um mês ou é expulso 

da escola. Neste caso, questionou qual tratamento é aplicado a este adolescente e à mãe 

desse aluno. Contou ter recebido, nesta semana, uma mensagem via WhatsApp da mãe 

de um adolescente que lhe pedia socorro por não saber mais o que fazer, nem a quem 

procurar, porque não conseguia mais segurar o filho dentro de casa. Não conseguia 

controlá-lo, havia brigas constantes em casa e já fora chamada mais de dez vezes na 

escola. Acrescentou que esse jovem, além de ser um perigo dentro de casa, também era 

um perigo na escola. Avaliou tratar-se de um adolescente que realmente precisava de 

ajuda, supondo que deveria haver algum problema familiar. Considerou que ele não 

poderia voltar à escola e estudar por não ter condições para isso: passando por uma crise 

desse tipo, descontaria na primeira pessoa que fosse lhe chamar a atenção. Recordou que 

o aluno esfaqueara o professor em Marituba e alegara tê-lo feito porque este o advertira. 

Disse esperar que este projeto fosse aprovado nesta Casa para que pudéssemos ter a 

normalidade em nossas escolas e o respeito aos educadores. Pela liderança do bloco PT 

– PC do B, Amaury da APPD referiu-se aos vazamentos de conversas do então juiz 

Sérgio Moro, pelo site Intercept Brasil, mostrando a participação e a condução deste no 

processo de incriminação de alguns políticos do Brasil, entre eles os expoentes do 

Partido dos Trabalhadores, inclusive e principalmente o ex-presidente Lula. Expressou 

que, a cada dia, mais se tira a veste daquele que era tido como o poderoso, o justiceiro, o 

salvador da pátria, Sérgio Moro. Discorreu que tanto o Ministério Público, através do 

procurador Deltan Dallagnol, quanto Sérgio Moro estão envolvidos até a medula nas 

irregularidades. Lembrou que nesta Casa sempre foi defensor e sempre teve a convicção 

da inocência de Lula, tendo sido algumas vezes alvo da gozação de alguns 

parlamentares. Externou que isso não lhe tira a certeza de que a verdade está com Lula. 

Disse saber das dificuldades que alguns têm de aceitar, mas o que se tem visto é um 

festival de mentiras que precisam ser revistas para que possamos acreditar na Justiça 

brasileira. Atestou que não podemos achar que Dallagnol e Sérgio Moro sejam os donos 

da razão, sendo necessário passar a limpo todas as mentiras que foram colocadas ao 

longo do tempo. Pediu aos que abominam o Partido dos Trabalhadores utilizem o 

momento que passamos para refletir de forma mais ampla que os membros do PT foram 

prejudicados pelas mentiras criadas por Sérgio Moro e pelo Ministério Público Federal. 

Previu que, conforme forem sendo revelados os arquivos em poder do site Intercept 

Brasil, as máscaras cairão, lembrando que apenas 1% destas informações já foi trazida a 

público. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente aos demais vereadores que 

fizessem o registro de suas presenças. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez 

minutos previstos regimentalmente para a realização de nova verificação de presença. 

Findo este prazo, fez-se nova verificação. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte 

da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura do requerimento do vereador Mauro Freitas 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, 

edição do dia 19/06/2019, página Política 06, intitulada “Projeto incentiva a inovação 

científica”. Fez o encaminhamento o vereador Mauro Freitas (assumindo a presidência 

da Mesa o vereador Fabrício Gama). Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Fez-se depois a leitura e votação do requerimento do vereador Amaury da 

APPD solicitando a realização de uma sessão especial com o intuito de apresentar a 

exposição “Eles por eles em defesa do homem com deficiência e de seus filhos e filhas 

com deficiência”, no dia 13/08/2019, sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita 

depois a leitura e votação do requerimento do vereador Pablo Farah solicitando a 

inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição do dia 

13/04/2019, página 6 – Polícia, intitulada “Admitiu ser o dono da droga”, sendo este 

aprovado por maioria. Reassumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador 

Mauro Freitas. Foi feita em seguida a leitura do requerimento do vereador Fabrício 

Gama solicitando a inserção nos Anais da Casa do artigo intitulado “Cachorroterapia”, 

publicado na revista Isto É, edição de 26/04/2017, nº 2471, página 71. Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Fabrício Gama, Sargento Silvano, Toré Lima e Joaquim 

Campos, ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia, o presidente solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças para a verificação de quórum. 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 “Inclui o Dia do Orgulho Heterossexual no calendário do 

município de Belém”, relativo ao Processo nº 2391/17, de autoria do vereador Sargento 

Silvano. Participaram da discussão os vereadores Toré Lima, Sargento Silvano, Paulo 

Queiroz, Joaquim Campos (com apartes dos vereadores Sargento Silvano, Paulo Queiroz 

e John Wayne, assumindo a presidência da Mesa a vereadora Simone Kahwage), 

Émerson Sampaio, Marciel Manão (com aparte dos vereadores Sargento Silvano e 

Mauro Freitas, assumindo neste ínterim a presidência da Mesa o vereador Fabrício 

Gama) e Professora Nilda Paula ficando o projeto em discussão. O presidente Fabrício 

Gama encerrou então a sessão às onze horas e quarenta e cinco minutos. Estava 

licenciado o vereador Fernando Carneiro. Justificaram suas ausências os vereadores Dr. 

Elenílson, Igor Andrade, Henrique Soares e Blenda Quaresma. Estiveram presentes os 

vereadores: Mauro Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC – Avante – Podemos; Bieco, 

Marciel Manão e Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR; 

Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD - PTC; Nehemias Valentim, 

Neném Albuquerque, Moa Moraes e Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB – PSL; Dinelly, 

pelo bloco PSC - PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Pablo Farah, John 

Wayne e Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT 

– PSB; Enfermeira Nazaré Lima e Dr. Chiquinho, pelo PSOL; Toré Lima e Simone 

Kahwage, pelo PRB; 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 junho de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

           

          ATO Nº 0713/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Lilia Cristina da Silva de Almeida, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Lilia Cristina da Silva de Almeida, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 50% 

(cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

Superior – Ref. U, do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo 
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I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de janeiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0714/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Luiz Batista de Melo, está exercendo atividades que 

implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Luiz Batista de Melo, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 50% (cinquenta por 

cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior – Ref. U, 

do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I, da Resolução nº 

067/2011, de 07/12/2011, a partir de fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0715/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Maria do Perpétuo Socorro Ramos Campos, está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Maria do Perpétuo Socorro Ramos Campos, 

ocupante do cargo comissionado “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 

fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0716/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Nely Silva das Neves Segadilha, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Nely Silva das Neves Segadilha, ocupante do cargo 

comissionado “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 fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0717/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Paulo Márcio Figueiredo Celso, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Paulo Márcio Figueiredo Celso, ocupante do cargo 

comissionado “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 fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0718/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Paulo Sérgio Cordeiro Pereira, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Paulo Sérgio Cordeiro Pereira, ocupante do cargo 

comissionado “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 fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0719/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Regina Paula Flexa Tavares, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Regina Paula Flexa Tavares, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 50% 

(cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

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

I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0720/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Renato Amaral de Lima, está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Renato Amaral de Lima, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 50% 

(cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

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

I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                       --------------------------------------------- 
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          ATO Nº 0721/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Ronivaldo Lira Rodrigues, está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Ronivaldo Lira Rodrigues, ocupante do cargo 

comissionado “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 fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0722/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Rosalice Socorro Vieira de Barros, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Rosalice Socorro Vieira de Barros, ocupante do cargo 

comissionado “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 fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0723/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Selma Maria Oliveira Alves, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Selma Maria Oliveira Alves, ocupante do cargo 

comissionado “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 50% 

(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 fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0724/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Thales Martins, está exercendo atividades que 

implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Thales Martins, ocupante do cargo comissionado 

“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 fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0725/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Verenice Barbosa Cavalcante, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Verenice Barbosa Cavalcante, ocupante do cargo 

comissionado “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 fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

        ATO Nº 0726/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Veridiano Bezerra de Sales, está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Veridiano Bezerra de Sales, ocupante do cargo 

comissionado “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 fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 0727/2019, de 01 de fevereiro de 2019.     

          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 136/2012, 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 Wania Carla Meguy Pereira, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Wania Carla Meguy Pereira, ocupante do cargo 

comissionado “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 fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA.  

No vigésimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove 

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

Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares o registro de suas presenças no painel 

eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, o 

vereador Mauro Freitas transferiu a presidência ao vereador Fabrício Gama. Mauro 
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Freitas saudou os presentes e externou a previsão de que, até o dia 26 de junho, serão 

aprovados de 50 a 70 projetos de lei. Tal previsão, pontuou, colocará a Câmara 

Municipal de Belém no topo do ranking em termo de produtividade. Parabenizou os 

seus pares por contribuírem para que esta Casa de Leis tenha sua excelência 

reconhecida nacionalmente. Na sequência, usou da palavra a vereadora Professora 

Nilda Paula. Esta reiterou o discurso do vereador Mauro Freitas e concedeu aparte ao 

vereador Sargento Silvano. Sargento Silvano parabenizou o trabalho desenvolvido pelas 

vereadoras Professora Nilda Paula e Simone Kahwage. Depois, comentou matéria do 

jornal O Liberal explorando a decisão da Prefeitura de Belém de decretar situação de 

emergência sanitária e ambiental por 180 dias. Cobrou das autoridades municipais mais 

atenção aos bairros que se encontram abandonados e sem saneamento básico. Opinou 

que apesar de, como vereador, brigar e defender os cidadãos sempre que necessário, não 

é unicamente dos vereadores a responsabilidade por buscar melhorias para a população. 

Ao retomar a palavra, a vereadora Professora Nilda Paula parabenizou o vereador 

Sargento Silvano por sua disposição em ajudar os parlamentares sempre que possível. 

Registrou ainda seu agradecimento ao ex-vereador Delegado Nilton Neves, também por 

sua disposição em ajudar. Ao término deste discurso, reassumiu a presidência o 

vereador Mauro Freitas e usou da palavra o vereador Fabrício Gama. Este disse que, 

apesar das individualidades de cada parlamentar, o que existe na Câmara Municipal de 

Belém é uma coletividade visando o bem-estar dos cidadãos de Belém. Parabenizou o 

vereador Sargento Silvano por trazer à discussão a questão da coleta de lixo. 

Posteriormente, comunicou ter entrado com uma ação pública contra a empresa Revita 

a fim de impedir o fechamento de seus portões. Defendeu a implementação da coleta 

seletiva do lixo como uma das soluções para evitar o seu acúmulo. Cobrou a entrada 

dos representantes de Ananindeua e Marituba no debate em torno da coleta de lixo em 

Belém e naqueles municípios. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário 

de Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos chamou a atenção 

dos parlamentares para o fato de a Prefeitura Municipal de Belém está recebendo todas 

as críticas a respeito da coleta e despejo do lixo no aterro sanitário de Marituba. 

Defendeu que nem sempre as acusações contra a administração da Prefeitura Municipal 

de Belém têm procedência, conforme pessoalmente constatou em muitas ocasiões. Pela 

liderança do bloco PSDB - PSL, Paulo Queiroz externou sua felicidade em poder 

debater temas de crucial importância para o município de Belém. Parabenizou, na 

pessoa do reverendo Josué Bengtson a Igreja do Evangelho Quadrangular, instituição da 

qual é membro do Conselho Estadual, pela realização do evento "Escola de Sabedoria", 

com a participação de 23 mil pessoas e que está em sua quadragésima edição. A título 

de registro, informou ter realizado na Marca da Promessa no dia 22 de abril um 

casamento coletivo com a presença de 90 casais. Pela liderança do bloco PDT - PSB, 

Igor Andrade comentou jogo entre Remo e Paysandu. Alegou que a prefeitura 

Municipal de Belém está sendo injustiçada quando a ela se atribui toda a 

responsabilidade pela coleta e despejo de lixo em Belém. Defendeu a participação de 

Ananindeua e Marituba nas discussões acerca da coleta de resíduos sólidos em Belém e 

naqueles municípios. Assumiu, em seguida, a presidência da Mesa a vereadora Simone 

Kahwage. Na sequência, pela liderança do bloco DC - Avante - Podemos, Mauro 

Freitas defendeu uma decisão conjunta entre as prefeituras de Ananindeua, Marituba e 

Belém a fim de solucionar acabar com a calamidade instaurada relativa à coleta de lixo. 

Defendeu o ex-juiz Sérgio Moro diante de notícias apresentando supostas mensagens 

denunciando sua conduta parcial durante a operação Lava Jato. Em aparte, o vereador 

Pablo Farah defendeu a participação de todas as camadas da sociedade na busca por 

soluções efetivas para a coleta de lixo. Pela bancada do PRB, Toré Lima leu e refletiu 

sobre parte do evangelho do dia. Em seguida, demonstrou preocupação diante da 

caótica situação da coleta de lixo em Belém. Informou ter sido o primeiro vereador a 

realizar audiências públicas, ainda em 2017, visando evitar a situação em que 

atualmente se encontra a coleta de resíduos sólidos no município de Belém, mas nada 

adiantou. Em aparte, comentou o vereador Fabrício Gama. Encerrado o Horário de 

Liderança, a presidente Simone Kahwage solicitou aos parlamentares o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem 

do Dia com a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Legislação e 

Cultura aos projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia. Através de 

Questão de Ordem, o vereador John Wayne solicitou a dispensa de leitura, interstício e 

redação final dos projetos correspondentes. Posteriormente, a presidente solicitou a 

leitura do requerimento, de autoria do vereador Fabrício Gama, solicitando a inserção 

nos Anais da Casa o artigo intitulado "Cachorroterapia", publicado na revista Isto É, 

edição de 26/04/2017. Declinou de fazer uso da palavra o vereador Joaquim Campos. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Como próxima 

prioridade, foi lido votado e aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do 

vereador Marciel Manão solicitando três dias de licença particular no período de 24 a 

26 de junho de 2019. A seguir, após sua leitura, entrou em votação o requerimento de 

autoria do vereador França solicitando a realização de uma sessão especial, em data a 

ser definida, a fim de comemorar os 200 anos da Associação Comercial do Pará - ACP.  

Na votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. A próxima prioridade lida 

foi o requerimento de autoria do vereador Sargento Silvano solicitando a realização de 

sessão especial para debater a segurança nas escolas públicas e privadas do município 

de Belém. Fizeram o encaminhamento os vereadores Sargento Silvano, Gleisson 

Oliveira e Nehemias Valentim. Reassumiu então a presidência da Mesa o vereador 

Mauro Freitas. Também encaminharam a votação os vereadores Pablo Farah e Rildo 

Pessoa, ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia, o presidente solicitou aos vereadores o registro de suas presenças no painel 

eletrônico. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia com a 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que "Determina a 

obrigatoriedade da contratação de bombeiro civil pelas empresas privadas ou 

especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio", constante 

no processo nº 833/2015, de autoria do vereador Mauro Freitas. Em seguida, e após a 

leitura do artigo 1º, assumiu a presidência o vereador Fabrício Gama e usaram da 

palavra os vereadores Mauro Freitas, Sargento Silvano e Nehemias Valentim. Em 

aparte a este, o vereador Mauro Freitas propôs às lideranças que a votação do projeto 

em questão fosse interrompida para que os vereadores pudessem, se assim desejassem, 

adicionar emendas a ele. Após o presidente Fabrício Gama consultar as lideranças, estes 

concordaram com a interrupção da votação do projeto. Isto feito, passou-se então à 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que "Concede o título 

de honorífico de Honra ao Mérito aos senhores Ronaldo Menezes, Marcelino Gonçalves 

Ferreira, Antônio de Assis Ribeiro, Antônio Beltrão Ribeiro Filho, Raimundo 

Possidônio Carrera da Mata, Cristóvão Santos Freitas, Jaime de Moura Pereira, Joel 

Lopes de Oliveira, José Gonçalo Vieira, José Luiz Alves Fernandes, Roberto Emílio 

Cavalli Júnior, Sebastião Fialho de Freitas Silvio da Silva Trindade, Vladian Silva 

Alves, Antônio Idacyr Mattiuz, Hélio Fronczak, José Luiz Maia Teles e Antônio José 

Garcez de Oliveira e concede o título honorífico de Cidadão de Belém aos senhores 

Antônio Beltrão Filho, Raimundo Possidônio Carrera da Mata, Jaime de Moura Pereira, 

Joel Lopes de Oliveira, José Gonçalo Vieira, Sebastião Fialho de Freitas, Antônio 

Idacyr Mattiuz, Hélio Fronczak e Antônio José Garcez de Oliveira", constante do 

processo nº 855/2019, de proposição do vereador Mauro Freitas. Através de Questão de 

Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Rildo Pessoa solicitou que os artigos do 

projeto em discussão fossem votados em bloco e de forma simbólica. Após a leitura, o 

projeto foi votado e aprovado por unanimidade em bloco e de forma simbólica. O 

presidente comunicou então a aprovação do projeto que "Concede o título de honorífico 

de Honra ao Mérito aos senhores Ronaldo Menezes, Marcelino Gonçalves Ferreira, 

Antônio de Assis Ribeiro, Antônio Beltrão Ribeiro Filho, Raimundo Possidônio Carrera 

da Mata, Cristóvão Santos Freitas, Jaime de Moura Pereira, Joel Lopes de Oliveira, José 

Gonçalo Vieira, José Luiz Alves Fernandes, Roberto Emílio Cavalli Júnior, Sebastião 

Fialho de Freitas Silvio da Silva Trindade, Vladian Silva Alves, Antônio Idacyr 

Mattiuz, Hélio Fronczak, José Luiz Maia Teles e Antônio José Garcez de Oliveira e 

concede o título honorífico de Cidadão de Belém aos senhores Antônio Beltrão Filho, 

Raimundo Possidônio Carrera da Mata, Jaime de Moura Pereira, Joel Lopes de 

Oliveira, José Gonçalo Vieira, Sebastião Fialho de Freitas, Antônio Idacyr Mattiuz, 

Hélio Fronczak e Antônio José Garcez de Oliveira", constante do processo nº 855/2019. 

Em decorrência da necessidade de quórum qualificado para a apreciação dos projetos 

restantes na pauta, o presidente Fabrício Gama comunicou não haver matéria para ser 

discutida e declarou encerrada a sessão às onze horas e dez minutos, convidando os 

demais parlamentares para a sessão ordinária do dia 25 de junho de 2019, em horário 

regimental. Justificou sua ausência o vereador Bieco. Estavam licenciados os 

vereadores Marciel Manão e Fernando Carneiro. Estiveram presentes os vereadores: 

Rildo Pessoa, Dr. Elenilson, Mauro Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-

PODEMOS; Fabrício Gama e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE- 

PATRIOTA - PR; Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; 

Paulo Queiroz, Neném Albuquerque, Moa Moraes e Nehemias Valentim, pelo bloco 

PSDB-PSL; Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; John Wayne, Blenda Quaresma, Pablo Farah 

e Joaquim Campos, pelo bloco MDB-PHS; Adriano Coelho, Igor Andrade e Gleisson 

Oliveira, pelo bloco PDT- PSB; Dr. Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima, pela 

bancada do PSOL; Amaury da APPD e Altair Brandão, pelo bloco PT- PC do B; 

Simone Kahwage, França e Toré Lima pelo PRB; 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 junho de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove 

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

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

presenças no painel eletrônico. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa o 

vereador Fabrício Gama. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os 

vereadores inscritos. Zeca Pirão apontou faltarem duas sessões para o encerramento do 

semestre parlamentar e ainda há dezenas de projetos por aprovar. Comentou que todos 

os projetos que apresenta neste parlamento têm parecer contrário, afirmando que isto 

ocorre por incompetência de quem avalia ou por interesses ocultos. Expressou que os 

advogados da Casa nunca o favoreceram, por isso sempre diz à população que não 

adianta apresentar projetos neste Poder porque estes não são respeitados. Declarou que 

os projetos favorecidos são aqueles de interesse do presidente da CMB, aqueles que são 

de interesse do prefeito de Belém ou os que interessam a quem tem poder e pode deles 

se beneficiar. Entretanto, continuou, quando há um projeto apresentado por um vereador 

comum que é do interesse da população, mil coisas são inventadas para que tal projeto 

não passe. Após vários anos, este projeto é reapresentado, passando-se por cima do 

autor original. Externou já estar cansado dessa dinâmica e divulgará para a população 

que não adianta fazer projetos como vereador de Belém, pois não se é respeitado, se é 

discriminado e deixado de lado. Julgou muito triste querer contribuir com o povo, tentar 

resolver os problemas que o povo enfrenta, mas haver interesses políticos por trás. 

Informou que irá à luta, contratará advogados e entrará na Justiça contra a Câmara 

Municipal de Belém, pois não é a primeira vez que esta discriminação contra a sua 

pessoa ocorre - há vários anos que isto vem acontecendo, tanto que já está cansado de 

fazer projetos e não os fará mais. Comunicou que, mais uma vez, ao elaborar os 

projetos, consultou advogados, verificou tudo, mas os advogados da CMB – que tachou 

como um bando de incompetentes – orientaram para que se desse parecer contrário. 

Asseverou que, a partir de hoje, não aceitará mais isso, repetindo que entrará na Justiça 

contra a CMB para que seus projetos possam entrar em pauta. Findo este 

pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o vereador Joaquim Campos. Fabrício 

Gama parabenizou o senhor João Carlos, proprietário do Roxy Bar, restaurante que hoje 

completa 35 anos de funcionamento, apesar das crises e do massacre dos impostos 

promovido por vários governos, mantendo seu padrão de excelência e cumprindo com 

as obrigações para com seus funcionários e ex-funcionários. Comentou que isto mostra 

ainda haver empresários responsáveis e de valor. Recordou que o Roxy Bar já ganhou 

vários prêmios nacionalmente, defendendo a culinária paraense e merece respeito. 

Manifestou estar muito feliz pela longevidade deste empreendimento, pois são 35 anos 

gerando empregos, fornecendo o melhor tratamento aos munícipes de Belém e aos 

paraenses de um modo geral e enaltecendo o estado do Pará. Contou ter conversado no 

dia anterior com o senhor João Carlos e este lhe explicara o quanto é difícil ser 
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empresário no Brasil, pois os empresários têm a pecha de bandidos, sofrem com 

impostos excessivos e são mal falados pela população. Fez notar que o Brasil tem 

atualmente 13 milhões de desempregados e é preciso criar mais empregos. Culpou os 

governos anteriores por esse quadro, avaliando que massacraram o povo, fecharam 

empresas e tiraram empresários do país. Julgou que promoveram uma grande crise 

econômica para que alguns pudessem roubar. Contou ter sido recentemente abordado 

por uma revista de circulação nacional, a Veja, concedeu uma entrevista e defendeu 

abertamente a legalização dos cassinos e bingos no Brasil. Argumentou que isto geraria 

3,5 milhões de empregos no país porque, além dos empregos diretos, haveria 

incrementos no setor de hotelaria, alimentação, serviços como gráfica e outros insumos 

além de aumento do turismo. Estimou que somente de impostos o governo federal 

arrecadasse 1,3 bilhões de reais no segundo ano de implantação. Aditou que os estados e 

municípios também ganhariam, pois, a população teria mais empregos e possibilidades 

de qualificação. Pontificou ser necessário promover a educação juntamente com 

emprego e renda para as famílias. Afirmou que o Brasil não trata o trabalhador 

dignamente e um país com 13 milhões de desempregados não pode se desenvolver, 

acrescentando que isto também faz aumentar a criminalidade. Ressaltou ser necessário 

encarar o país de frente e atuar para que as pessoas possam ter emprego e renda. 

Reportou depois ter entrado com ação na Justiça contra a Guamá Tratamento de 

Resíduos, relatando que, no dia anterior, mais uma vez, os caminhões de lixo estavam 

demorando cinco horas para descarregar sua carga no aterro de Marituba. Disse que a 

Justiça não se pronuncia e o Ministério Público do Estado do Pará se cala. Comunicou 

que, devido ao lixo acumulado nas ruas de Belém, as epidemias nos postos de saúde 

aumentaram em 35%. Sublinhou que a população está adoecendo por causa de uma 

empresa que se instalou em Marituba para causar o caos aos munícipes de nossa capital. 

Alertou que entrará com outra ação na Justiça pedindo a prisão dos representantes da 

empresa em Belém. Classificou a conduta da Guamá Tratamento de Resíduos como 

criminosa, observando que a população está pagando o preço, assim como os donos de 

restaurante, os donos de hotéis e os empresários de lojas. Findo seu pronunciamento, o 

vereador Fabrício Gama reassumiu a presidência da Mesa. Pablo Farah informou sobre 

a realização, neste dia, às 16 horas, de um simpósio na sede da Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB, Secção Pará, e que será criada uma nova comissão naquela entidade, a 

Comissão de Assuntos Legislativos. Esclareceu que tal comissão funcionará como um 

espaço para interação entre a OAB e a sociedade. Inteirou que participará do evento, 

atuando como palestrante, e convidou as pessoas que o acompanham nas redes sociais a 

comparecer. Tratou depois da saída da Força Nacional do Pará, considerando 

importante a presença desta corporação para pacificação de áreas do estado. Estipulou 

que todo incremento à segurança pública é bem-vindo. Reconheceu que melhorias neste 

setor são necessárias, mas assinalou que o governador Hélder Barbalho está atento e 

preocupado com os anseios da categoria dos agentes de segurança pública, não apenas 

com o aumento do efetivo e o estabelecimento de melhores condições de trabalho, mas 

com o servidor. Opinou que a reunião de Hélder Barbalho com os representantes destes 

funcionários, realizada no dia anterior, foi muito produtiva. Afirmou que atualmente se 

pode observar que a sensação de segurança está presente, embora esteja ainda aquém do 

desejado e o Pará ainda seja um dos estados mais violentos do Brasil. Entretanto, 

ressaltou, o governo estadual, através de seus vários órgãos na área de segurança 

pública, está tendo a coragem de atacar o crime organizado e as milícias. Assegurou que 

aqueles que pretendem estabelecer um poder paralelo em nosso estado não terão vez 

nem voz. Afiançou que tal atitude está começando a surtir efeito no Pará, pontuando que 

os índices de homicídio estão diminuindo. Sobrelevou ser necessário valorizar os 

agentes de segurança pública, principalmente os praças, os agentes investigadores, 

escrivães e papiloscopistas, mas considerou que isso se está buscando. Destacou que 

muitos agentes estão sendo atacados e mortos, mas pontificou ser necessário deixar de 

usar isso politicamente e unificar as ações para vencer esta guerra. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Sargento Silvano e Joaquim Campos. Igor Andrade 

parabenizou os vereadores Pablo Farah e Sargento Silvano pela atuação incansável 

buscando a melhoria da segurança pública. Julgou que a Câmara Municipal de Belém 

não se furtou aos debates em relação a esse tema, mas considerou que este parlamento 

pode ir mais além, provocando discussões mais amplas envolvendo a sociedade em 

geral e, particularmente, os órgãos competentes desta área tão importante. Encerrado o 

Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do MDB – 

PHS, Joaquim Campos expressou sua felicidade por ter indicado o título de Cidadão de 

Belém ao senhor Olavo de Carvalho, que inclusive vive fora do Brasil. Revelou ter sido 

questionado nas redes sociais e até por alguns órgãos de imprensa que pediram 

esclarecimentos para os motivos dessa indicação. Discorreu que muitas pessoas no país 

têm histórias a serem contadas e trazem benefícios à nação, não podendo apenas 

prender-se a seu umbigo tupiniquim e achar que uma pessoa que está fora, defendendo a 

Amazônia, defendendo a nação em sua totalidade, não poderia ser indicada. Participou 

que, antes da votação, mandara fazer impressos para que todos soubessem de quem se 

tratava, o título a que o estava indicando e por que estava indicando. Explicou não se 

tratava de dar explicações a blogs ou redes sociais, mas teve o prazer de fazê-lo por ser 

uma forma social de divulgar suas intenções. Referiu que muitas vezes se sente 

algemado, enquanto parlamentar, pois tem direito a pronunciar-se, mas não tem o poder 

de conclusão, que cabe ao Executivo. Disse que ainda acredita e aposta muito na gestão 

de Hélder Barbalho pelo vínculo de amizade que com ele tem e por todas as atitudes que 

Hélder adotou durante sua vida pública. Externou acreditar que o atual governador tem 

um compromisso mais do que moral para fazer um bom governo, para que daqui por 

diante haja um divisor de águas. Expressou também acreditar que Jair Bolsonaro tem as 

melhores intenções, mas supôs que fomos massacrados por uma informação marxista 

que deixou muitos dos jovens e universitários voltados à defesa de um regime que não 

deu certo em nenhum lugar do mundo. Garantiu que o governo estadual tem um 

compromisso social muito grande e tem apoio de vários segmentos políticos, alguns até 

com posicionamentos contrários aos que defende, mas reconheceu isso como parte da 

democracia. Avisou aos demais parlamentares que daria a estes, cópias do material 

informativo sobre a indicação que fizera, explicando suas razões. Pela liderança do 

bloco PDT – PSB, Igor Andrade parabenizou o governador Hélder Barbalho por ter 

tido, desde o primeiro dia de seu mandato, pulso forte contra a criminalidade no Pará. 

Não teve vaidade ao solicitar a presença da Força Nacional de Segurança Pública em 

nosso estado, especialmente em Belém e Ananindeua. Expôs que - passados noventa 

dias da presença desta corporação, em um trabalho de suma importância em nossa 

capital - ela deixaria neste dia o Pará. Anunciou que, entretanto, no dia seguinte, 430 

novos policiais militares ocupariam as áreas onde os 200 homens da Força Nacional 

estavam trabalhando. Acrescentou que a Região Metropolitana estava ganhando, além 

de mais 430 policiais, 64 novas viaturas para atuar em bairros escolhidos através de 

estudos, selecionados por apresentarem índices altos de violência, tais como Guamá, 

Terra Firme, Jurunas, Benguí, Icuí (em Ananindeua) e a área central de Marituba. 

Parabenizou novamente o governador Hélder Barbalho e parabenizou também o 

secretário estadual de Segurança Pública, senhor Ualame Machado, e o comandante da 

Polícia Militar do Pará, coronel Dílson Júnior, pois não mediram esforços, juntamente 

com toda a cúpula da Segurança Pública, para dar uma resposta mais eficiente aos 

índices altíssimos de criminalidade que vinham assombrando nosso estado. Fez notar 

que tais índices, desde o início da atual gestão estadual, reduziram – havendo uma 

redução geral de 27% até mesmo antes da atuação da Força Nacional. Atribuiu isso a 

um trabalho conjunto que não envolve apenas a área da Segurança Pública, mas inclui 

também a reforma das escolas estaduais. Inteirou ter estado presente no lançamento do 

novo formato do programa ProPaz, que agora passou a chamar-se TerPaz (programa 

Territórios pela Paz). Declarou que houve aperfeiçoamento do programa anterior, 

destacando ser ele extremamente necessário para dar uma resposta à sociedade, que não 

suportava mais os índices de violência existentes anteriormente em nosso estado, 

sobretudo na Região Metropolitana de Belém. Referiu que o governador, atuando 

cautelosamente, mas com pulso firme, está dando uma resposta rápida à população. Sem 

vaidade, chamou os 530 excedentes do concurso público anterior da Polícia Militar, 

designando 100 novos policias para Marabá e 430 para a Região Metropolitana. Avaliou 

que a Câmara Municipal de Belém, que recebe e sofre com as demandas da capital, tem 

que agradecer e parabenizar a atuação do governo estadual no combate à violência. Fez 

o registro do trabalho eficiente que a Guarda Municipal de Belém tem realizado - em 

parceria com Detran, Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Polícia Militar e Polícia 

Civil – combatendo também a violência. Deixou seu apreço, respeito e admiração à 

ação do governador Hélder Barbalho, juntamente com toda sua equipe de Segurança 

Pública, contra a criminalidade em nosso estado. Pelo bloco PSD – PTC, Sargento 

Silvano agradeceu ao prefeito Zenaldo Coutinho pelo recapeamento da Travessa 

Angustura, entre Rua Nova e Avenida Senador Lemos, que havia solicitado há algum 

tempo. Tratou depois do problema dos alagamentos e dos buracos nas ruas da cidade, 

lembrando que fora prometido pela PMB que se intensificaria o serviço de tapa buracos 

e recapeamento das vias da cidade com a chegada do verão amazônico. Neste aspecto, 

chamou a atenção para a situação do Bairro do Tapanã, que há muitos anos tem as ruas 

em situação precária. Comentou depois que se vive um drama em nossa capital com o 

problema da falta de coleta do lixo - o que traz doenças e várias outras mazelas - devido 

à má atuação da empresa Guamá Tratamento de Resíduos. Exprimiu que este assunto 

diz respeito a três municípios – Belém, Marituba e Ananindeua – mas atinge 

principalmente Belém e que as câmaras municipais e as prefeituras de Marituba e 

Ananindeua omitem-se em relação a isso. Defendeu depois que haja maior investimento 

e atenção para com a recuperação das vias da cidade, alertando para os prejuízos que as 

ruas esburacadas trazem para a população. Pediu que os vereadores se voltem 

prioritariamente para os temas que atingem diretamente a cidade, pedindo que se faça 

um debate salutar para que se traga mais qualidade de vida aos munícipes. Lembrou 

depois que, até agora, não há ar condicionado nos coletivos que servem o povo de 

Belém e há precariedade em muitas linhas, como pôde observar nos ônibus deteriorados 

que atendem a população em Outeiro, pertencentes à empresa Belém Rio. Pela liderança 

do PSOL, pronunciou-se a vereadora Nazaré Lima e observou que no dia seguinte 

encerrava-se o semestre legislativo neste Poder, completando então cinco meses desde 

que assumira a vereança. Assegurou que votou e votará favoravelmente a qualquer 

projeto que beneficie o povo, sem considerar vinculações partidárias. Declarou, porém, 

ser inaceitável que, em uma pauta de 67 projetos, 60 sejam de títulos honoríficos, 

medalhas ou estabelecimento de dias municipais para alguma categoria profissional. Fez 

notar que, dentre os contemplados com medalhas e títulos, há muitos que sequer vieram 

a Belém. Lembrou que essas comendas deveriam ser concedidas a pessoas que tivessem 

prestado relevantes serviços ao nosso município, havendo então uma banalização dessas 

condecorações. Ironizou dizendo que acabaria dando uma medalha à sua mãe, uma 

tacacazeira que fazia um tacacá de primeira em frente ao antigo Cesep. Pontificou que 

devem receber tais distinções pessoas que cumpriram com algum benefício para a 

cidade. Sustentou que esta Casa deve preocupar-se com as questões graves que afetam a 

cidade, como a coleta e destinação dos resíduos sólidos e o cuidado e manutenção das 

vias urbanas. Informou que no dia anterior parte da mureta e do asfalto em um trecho da 

Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Canudos, cedeu, mas os parlamentares na 

CMB continuam votando medalhas. Comentou que o mês de julho, época de veraneio e 

das férias escolares, está chegando, mas o povo das ilhas de Cotijuba e Caratateua e da 

vila de Mosqueiro, cujas economias giram em torno do turismo, está à mercê do 

abandono. Inteirou já ter feito ofícios pedindo asfaltamento e pavimentação das estradas 

que levam às praias do Paraíso, Baía do Sol, Caruara e Outeiro, mas não há sequer 

respostas. Enquanto isso, medalhas continuam a ser votadas. Anunciou à população não 

compactuar com essa prática e que vem à CMB todos os dias esperando muito que seus 

projetos sejam votados, mas confessou sentir-se impotente, engessada, porque não 

consegue aprovar nada, não consegue benefícios para a cidade, pois, mesmo quando o 

projeto é aprovado, não se consegue sua efetivação. Depreendeu que nada se pode 

esperar das atividades deste parlamento. Pela liderança da Oposição, Dr. Chiquinho 

parabenizou a vereadora Nazaré Lima pelo seu pronunciamento, expressando que 

também tem questionado a produtividade da Câmara Municipal de Belém. Avaliou que 

os vereadores deste Poder ganham muito e produzem pouco e servem, muitas vezes, de 

chacota para a população porque perdem muito tempo discutindo sobre bobagens, dias e 

dias discutindo coisas absolutamente desnecessárias, que não alteram em nada vida dos 

citadinos. Recordou que, ainda no dia anterior, o vereador Mauro Freitas subira à 

tribuna para dizer haver setenta projetos que seriam aprovados. Entretanto, tais projetos 

apenas concedem títulos aos amigos dos parlamentares e, às vezes, a pessoas que sequer 

sabem que Belém existe. Pediu que se perguntasse à população quem é Olavo de 

Carvalho, pessoa que provavelmente ganharia desta Casa o título de Cidadão de Belém. 

Por outro lado, contrastou, o abandono dos bairros, os buracos nas ruas da cidade, o 

transporte público de péssima qualidade, o serviço de saúde que humilha o povo de 

Belém, são temas não tratados neste parlamento. Comentou que isto ocorre porque os 

vereadores da base não querem bater no prefeito. Ponderou que ou a CMB garante a sua 

autonomia como um Poder independente, faz as críticas e cobra o que tem que ser 

cobrado, ou servirá de chacota gastando o dinheiro dos contribuintes de forma 
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irresponsável. Acrescentou que, no dia anterior, o presidente desta Casa, vereador 

Mauro Freitas, subira à tribuna e criticara-o por ter concedido entrevista ao Jornal 

Liberal denunciando a improdutividade deste parlamento. Dr. Chiquinho expressou que 

Mauro Freitas fez, na ocasião, acusações contra sua pessoa. Lembrou então de ter sido 

divulgada na imprensa uma nota sobre um vereador deste Poder que comprou um 

apartamento de 1,3 milhões de reais, fará um casamento ao custo de 600 mil reais e 

comprou dois carros blindados somente com o salário que recebe da CMB, pois não 

consta que tenha outra fonte de renda. Entretanto, continuou, ninguém neste parlamento 

sequer tocou no assunto, embora isso devesse envergonhar todos os vereadores, pois 

coloca a todos sob suspeição. Expressou o desejo de que se construísse uma pauta na 

CMB que beneficiasse a população, que os vereadores saíssem da “patinagem” de tratar 

de coisas que nada acrescentam e os tornam ridículos perante o povo de Belém. Disse 

que gostaria que fossem discutidos nesta Casa a instalação dos aparelhos de ar 

condicionado nos ônibus, a construção do hospital veterinário e a presença de 

assistentes sociais nas escolas públicas municipais, pois são determinados por leis que, 

até hoje, o prefeito Zenaldo Coutinho não cumpriu, causando prejuízos à população. 

Pela liderança do PSDB – PSL, Nehemias Valentim referiu haver um deputado que está 

condenado em primeira instância, ex-prefeito de Belém, do qual não dirá o nome, mas 

que todos sabem identificar. Julgou que, infelizmente, foi um período de muita bonança 

na Prefeitura de Belém. Expôs haver vereadores que amavam e amam este ex-prefeito, 

que em oito anos de mandato não teve a competência de fazer obras que durassem pelo 

menos vinte, trinta anos, como, por exemplo, o canal da Gentil, assim como todos os 

outros canais construídos nesse período. Reconheceu, porém, que o povo também não 

respeita o bem público porque queimam lixo perto do concreto, o que o enfraquece. 

Encerrado o Horário de Liderança, o presidente Fabrício Gama pediu aos demais 

vereadores que fizessem o registro de suas presenças. Havendo quórum, iniciou-se a 

Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então postas em votação e aprovadas por 

unanimidade as atas referentes à 6ª e à 7ª sessões extraordinárias e a ata referente à 42ª 

sessão ordinária, sendo todas do 1º Período da 3ª Sessão Legislativa desta legislatura. 

Retomou-se então a votação do requerimento do vereador Sargento Silvano solicitando 

a realização de uma sessão especial para debater a segurança nas escolas públicas e 

privadas do município de Belém, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se 

posteriormente a leitura e votação do requerimento do vereador Adriano Coelho 

solicitando dois dias de licença parlamentar, no período de 25 a 26 de junho de 2019, 

sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita em seguida a leitura do requerimento do 

vereador Fabrício Gama, subscrito pelo vereador Zeca Pirão, solicitando que se 

convidem os diretores da empresa Guamá Resíduos Sólidos Ambientais a comparecer 

nesta Casa para prestar esclarecimentos sobre as más condições do aterro sanitário que 

estão deixando a população em um estado de calamidade pública. Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Zeca Pirão, Sargento Silvano, Amaury da APPD, 

Joaquim Campos, Rildo Pessoa e Fabrício Gama (assumindo a presidência da Mesa a 

vereadora Simone Kahwage). Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Reassumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador Fabrício 

Gama. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou aos demais 

parlamentares que fizessem o registro de suas presenças para a verificação de quórum. 

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

discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que “Altera a Lei nº 

8406, de 12/04/2005, que ‘Institui no município de Belém o dia 13 de março como Dia 

Municipal do Imigrante Libanês’ e dá outras providências”, referente ao Processo nº 

153/19, de autoria do vereador Pablo Farah. O vereador Pablo Farah pediu então 

Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco e de 

forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Na discussão, não houve oradores. 

Foi feita depois a leitura do projeto. Posto em votação, este foi aprovado por 

unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente declarou então aprovado o 

projeto que “Altera a Lei nº 8406, de 12/04/2005, que ‘Institui no município de Belém o 

dia 13 de março como Dia Municipal do Imigrante Libanês’ e dá outras providências”, 

referente ao Processo nº 153/19. Justificou seu voto o vereador Pablo Farah. O vereador 

Moa Moraes pediu Questão de Ordem solicitando que todos os projetos que se 

referissem a estabelecimento de datas comemorativas ou alusivas (dias, semanas, 

meses) e todos os projetos que concedessem honrarias e comendas, não exigindo 

quórum qualificado, fossem votados em bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado 

pela plenária. Posteriormente, o presidente Fabrício Gama comunicou aos demais 

parlamentares sobre a realização da reunião da Comissão de Ética Parlamentar, neste 

dia, na Sala VIP deste plenário. Passou-se então à discussão única e votação com 

dispensa de interstício dos seguintes projetos: projeto que “Dispõe sobre a Campanha 

Municipal de Prevenção e Conscientização da Síndrome ou Transtorno do Pânico, a ser 

realizada anualmente na última semana do mês e setembro”, referente ao Processo nº 

1337/18, de autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que “Institui no município de 

Belém o mês Dezembro Verde”, referente ao Processo nº 1657/18, de autoria do 

vereador Dr. Elenílson; projeto que “Institui o Dia Municipal da Conscientização de 

Pessoa com Transtorno Bipolar (TAB), a ser comemorado anualmente em 30 de março, 

e a Semana Municipal da Conscientização do Transtorno Bipolar no município de 

Belém”, referente ao Processo nº 240/19, de autoria do vereador Dr. Elenílson; projeto 

que “Institui o Dia Municipal do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) referente ao Processo nº 2345/17, de autoria do vereador Celsinho Sabino; 

projeto que “Institui o Dia Municipal de Conscientização sobre Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA)”, referente ao Processo nº 298/19, de autoria do vereador França; 

projeto que “Institui a Semana de Mobilização e Conscientização dos Alunos da Rede 

de Ensino do Município de Belém sobre a Importância da Lei Maria da Penha”, 

referente ao Processo nº 030/18, de autoria do vereador Sargento Silvano; projeto que 

“Institui no município de Belém o mês Abril Laranja como mês de prevenção da 

crueldade contra animais”, referente ao Processo nº 047/19, de autoria do vereador Moa 

Moraes; projeto que “Institui o mês Maio Laranja de enfrentamento à violência sexual 

contra crianças e adolescentes no município de Belém”, referente ao Processo nº 

724/18, de autoria da vereadora Simone Kahwage; projeto que “Institui a Semana de 

Prevenção e Diagnóstico do Câncer de Mama e do Colo do Útero no município de 

Belém”, referente ao Processo nº 1420/18, de autoria da vereadora Simone Kahwage; 

projeto que “Institui no âmbito do município de Belém o Dia Municipal do Profissional 

de Imprensa de Mídia Eletrônica e de Mídia Digital”, referente ao Processo nº 261/17, 

de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Institui no âmbito do município de 

Belém o Dia Municipal da Família na Escola”, referente ao Processo nº 306/17, de 

autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão 

de Belém ao senhor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho”, referente ao Processo nº 756/19, 

de autoria do vereador Joaquim Campos; projeto que “Concede o Diploma Benemérito 

Evangélico e a Medalha Condecorativa Benemérito Evangélico ao senhor José Herival 

Mendes da Costa”, referente ao Processo nº 829/19, de autoria do vereador Joaquim 

Campos; projeto que “Institui a Semana de Conscientização sobre a Esquizofrenia”, 

referente ao Processo nº 744/19, de autoria do vereador Sargento Silvano; projeto que 

“Concede o Prêmio Maestro Adelermo Matos de Folclore à Associação de Quadrilhas 

Juninas de Icoaraci (AQJI)”, referente ao Processo nº 897/19, de autoria do vereador 

Amaury da APPD; projeto que “Concede o Diploma de Mérito Judiciário ao senhor 

Luiz da Cunha Teixeira”, referente ao Processo nº 896/19, de autoria do vereador 

Amaury da APPD; projeto que “Concede a Medalha do Mérito Cultural e Patrimônio de 

Belém à Universidade de Samba Piratas da Batucada”, referente ao Processo nº 901/19, 

de autoria do vereador Amaury da APPD; projeto que “Concede a Plaqueta e Diploma 

Esporte Paraense – Reconhecimento Nacional ao senhor Michael Richard Cunha dos 

Prazeres, Michel Trator”, referente ao Processo nº 886/19, de autoria do vereador Bieco; 

projeto que “Concede a Medalha Organizações Rômulo Maiorana à senhora Juliana 

Costa Castro”, referente ao Processo nº 746/19, de autoria do vereador Amaury da 

APPD; projeto que “Concede o Diploma Edson Luís à senhora Marcella Sayara Branco 

de Moraes”, referente ao Processo nº 954/19, de autoria do vereador Amaury da APPD; 

projeto que “Concede a Medalha de Mérito Cultural e Patrimônio de Belém ao senhor 

Francisco Buarque de Holanda”, referente ao Processo nº 955/19, de autoria do vereador 

Amaury da APPD; projeto que “Concede a Plaqueta Comemorativa Waldemar 

Henrique ao senhor Pedrinho Callado”, referente ao Processo 956/19, de autoria do 

vereador Amaury da APPD; projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao 

Mérito ao senhor Henrique da Silva Pires”, referente ao Processo nº 977/19, de autoria 

do vereador França; projeto que “Concede a Medalha Vereador Clodomir Grande 

Colino à senhora Kyoko Oti”, referente ao Processo nº 779/19, de autoria do vereador 

Amaury da APPD; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao 

jornalista Pedro Paulo da Silva Ribeiro”, referente ao Processo nº 842/19, de autoria do 

vereador Sargento Silvano; projeto que “Concede o Diploma Celina Albuquerque ao 

senhor Luciano Teixeira da Costa”, referente ao Processo nº 898/19, de autoria do 

vereador Amaury da APPD; projeto que “Concede o título honorífico de Honra ao 

Mérito ao senhor Gabriel Garcia Henrique Caetano”, referente ao Processo nº 747/19, 

de autoria do vereador Amaury da APPD; projeto que “Concede a Comenda Paulo Frota 

ao senhor Luís Carlos Lima da Cruz Filho”, referente ao Processo nº 899/19, de autoria 

do vereador Amaury da APPD; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de 

Belém ao senhor Daniel Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará”, referente ao Processo nº 328/19, de autoria do vereador Igor Andrade; projeto 

que “Concede a Plaqueta e Diploma Esporte Paraense – Reconhecimento Nacional ao 

senhor João Carlos Santos de Assis”, referente ao Processo nº 900/19, de autoria do 

vereador Amaury da APPD; projeto que “Institui no calendário municipal a Semana de 

Conscientização e Combate ao Feminicídio e Violência contra a Mulher”, referente ao 

Processo nº 303/19, de autoria do vereador Dr. Chiquinho; projeto que “Institui no 

município de Belém o mês Novembro Prata, referente ao combate à violência contra a 

pessoa idosa”, referente ao Processo nº 567/19, de autoria do vereador Dinelly; projeto 

que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Sérgio Amorim 

Figueiredo”, referente ao Processo nº 757/19, de autoria do vereador Joaquim Campos; 

projeto que “Institui o mês Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio no município de 

Belém”, referente ao Processo nº 895/19, de autoria do vereador Dr. Elenílson; projeto 

que “Institui o Dia Municipal do Trabalhador em Transporte Rodoviário”, referente ao 

Processo nº 802/19, de autoria do vereador Altair Brandão; projeto que “Institui no 

município de Belém o Dia da Paz e do Perdão”, referente ao Processo nº 883/19, de 

autoria do vereador Neném Albuquerque; projeto que “Concede a Medalha Isaac Soares 

ao senhor Augusto Paulo Sousa Braga”, referente ao Processo nº 1023/19, de autoria do 

vereador Dr. Chiquinho; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém 

a Mário Augusto Tavares Russo” , referente ao Processo nº 1045/19, de autoria do 

vereador Fernando Carneiro; projeto que “Concede o Diploma e a Medalha de Mérito 

Científico Evandro Chagas ao senhor Mário Augusto Tavares Russo”, referente ao 

Processo nº 1044/19, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que “Concede a 

Plaqueta e Diploma Esporte Paraense – Reconhecimento Nacional ao senhor Marcos 

Vinícius Pinto Ramos”, referente ao Processo nº 1034/19, de autoria do vereador 

Fernando Carneiro; projeto que “Cria o Dia Municipal da Consciência das Religiões de 

Matriz Africana no município, a ser comemorado anualmente no dia 16 de novembro”, 

referente ao Processo nº 688/19, de autoria do vereador Professor Elias; projeto que 

“Institui no município de Belém o Dia Municipal do Ótico e da Optometria”, referente 

ao Processo nº 431/19, de autoria do vereador Igor Andrade; e projeto que “Institui a 

semana que abranger o dia 18 de abril como a Semana Municipal do Livro 

Infantojuvenil”, referente ao Processo nº 935/19, de autoria da vereadora Professora 

Nilda Paula. A vereadora Enfermeira Nazaré Lima e o vereador Dr. Chiquinho 

expressaram então concordar com a votação em bloco e de forma simbólica dos projetos 

anteriormente citados, porém declararam voto contrário ao projeto, referente ao 

Processo nº 756/19, concedendo o título de Cidadão de Belém ao senhor Olavo Luiz 

Pimentel de Carvalho, o que foi registrado pela Mesa. O vereador Amaury da APPD 

adotou o mesmo posicionamento. Os vereadores Sargento Silvano, Joaquim Campos e 

Simone Kahwage declararam posteriormente voto contrário ao projeto, referente ao 

Processo nº 955/19, que concede a Medalha de Mérito Cultural e Patrimônio de Belém 

ao senhor Francisco Buarque de Holanda. Na discussão, não houve oradores. Foi feita 

então a leitura do projeto 688/19 e da emenda supressiva a este. O vereador Moa 

Moraes pediu então Questão de Ordem solicitando que não se fizesse a leitura dos 

projetos, mas somente das ementas a eles relativas, o que foi aprovado pelas lideranças 

partidárias presentes. Foi feita então a leitura destas ementas. Postos em votação, em 

bloco e de forma simbólica, os projetos foram aprovados por unanimidade, exceção 

feita aos projetos relativos aos processos de números 756/19 e 955/19, que foram 

aprovados por maioria. O presidente declarou então aprovados os projetos relativos aos 

processos de números 1337/18, 1657/18, 240/19, 2435/17, 298/19, 030/18, 047/19, 

724/18, 1420/18, 261/17, 306/17, 756/19, 829/19, 744/19, 897/19, 896/19, 901/19, 

886/19, 746/19, 954/19, 955/19, 956/19, 977/19, 779/19, 842/19, 898/19, 747/19, 

899/19, 328/19, 900/19, 303/19, 567/19, 757/19, 895/19, 802/19, 883/19, 1023/19, 

1045/19, 1044/19, 1043/19, 688/19, 431/19 e 935/19. Em seguida, encerrou a sessão às 

onze horas e vinte minutos, convocando antes os vereadores componentes da Comissão 
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de Ética Parlamentar a participar de reunião nas dependências da presidência deste 

Poder. Estavam licenciados os vereadores Fernando Carneiro e Marciel Manão. 

Justificaram suas ausências os vereadores Mauro Freitas, Neném Albuquerque, Toré 

Lima e Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson e Rildo 

Pessoa, pelo bloco DC – Avante – Podemos; Bieco, Fabrício Gama e Zeca Pirão, pelo 

bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e 

Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD - PTC; Nehemias Valentim, Moa Moraes e 

Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB – PSL; Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC - 

PPS; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Pablo Farah, John 

Wayne e Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; Igor Andrade e Gleisson Oliveira, 

pelo bloco PDT – PSB; Enfermeira Nazaré Lima e Dr. Chiquinho, pelo PSOL; França e 

Simone Kahwage, pelo PRB; 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 25 de junho de 2019.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

          

        ATO Nº 2100/2019, 30 de junho 2019.   

       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: 

REVOGAR a partir de 30.06.19, o Ato nº 112/19, de 01.01.19, que atribui 

Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% (cinquenta por cento), à servidora 

Ana Cristina Marçal de Lima ocupante do cargo em comissão “Secretário 

Legislativo”. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de junho de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 1287/2019, de 01 de março de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Davi de Souza Cardoso, ocupante do 

cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual correspondente a 100% (cem 

por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu cargo pelo desempenho de tarefas 

além do horário normal de expediente, a partir de março/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1288/2019, de 01 de março de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Marcos Santos do Rosário, ocupante 

do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual correspondente a 100% 

(cem por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu cargo pelo desempenho de 

tarefas além do horário normal de expediente, a partir de março/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1289/2019, de 01 de março de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora Andrea Trindade Moraes, ocupante 

do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu cargo pelo desempenho 

de tarefas além do horário normal de expediente, a partir de março/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1290/2019, de 01 de março de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Fábio Augusto do vale Haber, 

ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual correspondente a 

100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu cargo pelo desempenho 

de tarefas além do horário normal de expediente, a partir de março/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0793/2019, de 01 de fevereiro de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora Simone Barata da Silva, ocupante do 

cargo em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”, no percentual 

correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu cargo 

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

fevereiro/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de fevereiro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1291/2019, de 01 de março de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Renato Barbosa Ferreira, ocupante 

do cargo em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-DAS-200.3”, no percentual 

correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu cargo 

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

março2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1292/2019, de 01 de março de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Mário Robson Peixoto de Sousa, 

ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual correspondente a 

100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu cargo pelo desempenho 

de tarefas além do horário normal de expediente, a partir de março/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1293/2019, de 01 de março de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor Monica Araújo Malato, ocupante do 

cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual correspondente a 100% (cem 

por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu cargo pelo desempenho de tarefas 

além do horário normal de expediente, a partir de março/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1295/2019, de 01 de março de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 
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das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora Lígia Sarmento Modesto, ocupante do 

cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual correspondente a 100% (cem 

por cento) calculado sobre o vencimento-base de seu cargo pelo desempenho de tarefas 

além do horário normal de expediente, a partir de março/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA.  

No vigésimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Paulo Queiroz. 

Este solicitou aos demais parlamentares o registro de suas presenças no painel 

eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, 

declinou o vereador Gleisson Oliveira. Assumindo a palavra, Joaquim Campos 

mencionou a pluralidade presente nesta Casa de Leis. Comentou a manifestação 

contrária por parte da Oposição ao projeto que concedeu o título honorífico de Cidadão 

de Belém a Olavo de Carvalho. Criticou os movimentos sociais em memória da 

vereadora pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018. 

Apesar de não apresentar elementos comprobatórios, disse estar convicto de que as 

pessoas com inclinações políticas de esquerda não gostam de trabalhar. Por fim, 

declarou que agora as coisas serão muito piores para a esquerda do que foi na época da 

ditadura militar. Após este discurso, assumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro 

Freitas. Em seguida, usou da palavra o vereador Pablo Farah. Este disse entender que 

grande parte dos problemas sociais, em especial a criminalidade, devem-se às falhas 

cometidas por políticos, representantes da população e gestores públicos. Tal 

negligência por parte destas autoridades tem como resultado o aumento no número de 

homicídios, roubos, estupros e feminicídios. Parabenizou o governador Hélder Barbalho 

por estar criando mecanismos de combate à criminalidade. Parabenizou também a 

Ordem dos Advogados do Pará, Seção Pará, pela criação da Comissão de Assuntos 

Legislativos, a qual estará presente na Câmara Municipal de Belém cobrando dos 

parlamentares a responsabilidade que o cargo exige. Posteriormente, o vereador 

Sargento Silvano, após saudar todos os presentes, comentou matéria do jornal O Liberal 

intitulada "Buraco vira armadilha na estrada do Tapanã". Disse que, apesar de 

acompanhar o empenho da Prefeitura Municipal de Belém em revitalizar ruas e 

passagens de bairros da cidade, vem recebendo em seu gabinete muitas solicitações de 

moradores do bairro do Tapanã. Por isso, pediu um olhar atencioso do prefeito Zenaldo 

Coutinho para as reivindicações dos habitantes daquele bairro. Informou ter enviado 

ofício à Secretaria Municipal de Urbanismo - Seurb solicitando a implantação de 

luminárias na feira do Bengui. Expressou que espera ser prontamente atendido, como 

sempre tem sido. Criticou os ataques políticos sofridos pelo prefeito Zenaldo Coutinho, 

por parte da oposição, que dizem respeito à coleta de lixo no município. Deixou 

registrado sua revolta contra estas manifestações. Encerrado o Horário de Expediente, 

teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim 

Campos, ao falar sobre a questão do lixo em Belém, elogiou a contribuição do vereador 

Rildo Pessoa na discussão que busca soluções para o problema da coleta de resíduos 

sólidos. Disse que, em alguns casos são os próprios moradores que despejam seu lixo 

em locais inapropriados. Em seguida abriu mão do restante de seu tempo. Pela liderança 

do bloco PSB - PTC, Sargento Silvano repercutiu os ataques sofridos pelo prefeito 

Zenaldo Coutinho quando esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Pará para 

prestar esclarecimentos sobre a deficiência na coleta de lixo no município. Defendeu a 

participação dos representantes das prefeituras municipais de Ananindeua e Marituba no 

debate sobre a coleta de lixo. Em aparte, comentou o assunto o vereador Pablo Farah. 

Pela liderança do PSOL, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima comentou com pesar o 

assassinato de mais uma mulher por seu ex-companheiro. Segundo informou, Raimundo 

dos Santos Tavares matou Patrícia Nunes de Souza de 39 anos no último dia 24 de 

junho na cidade de Marituba. Apresentou dados oficiais mostrando que, somente no ano 

de 2018, houve 13 mil registros de agressões contra mulheres, das quais 15 resultaram 

em feminicídio, somente no estado do Pará. Informou ainda que, no primeiro semestre 

de 2019, já houve um aumento de 20% nos casos de feminicídio no Pará. Defendeu uma 

ação multidisciplinar envolvendo as áreas de saúde, educação e justiça, através de 

campanhas ensinando os indivíduos desde a mais tenra idade que quem ama não mata. 

Ao término deste discurso, o presidente registrou a presença do ex-prefeito do 

município de Ipixuna do Pará, senhor Salvador Chamon Sobrinho. Na sequência, pela 

liderança da Oposição, Dr. Chiquinho, em atenção ao pronunciamento da vereadora 

Enfermeira Nazaré Lima, informou ter sido aprovado, na quadragésima sessão ordinária 

deste período, o projeto de sua autoria que institui no calendário municipal a Semana de 

Conscientização e Combate ao Feminicídio e Violência Contra a Mulher (processo nº 

303/2019). Ao acompanhar as notícias diárias, disse ter a impressão de que a violência 

contra a mulher vem aumentando em todo o território nacional. Defendeu a criação de 

mecanismos de destinação de recursos para a elaboração de campanhas publicitárias em 

todas as mídias evidenciando o repúdio à violência contra as mulheres. Comentou ainda 

reportagens do jornal Diário do Pará sobre a concessão do título de Cidadão de Belém 

aos senhores Jair Messias Bolsonaro a Olavo de Carvalho e sobre a banalização da 

entrega das referidas comendas. Pela liderança do Governo, Gleisson Oliveira 

parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém e todos os secretários municipais pelo 

início do projeto "Prefeitura nos Bairros". Em aparte, o vereador Fabrício Gama cobrou 

dos deputados estaduais a entrada na discussão da coleta de lixo em Belém, cobrando da 

empresa Revita a responsabilidade pelos transtornos que vem causando. Cobrou ainda 

dos deputados a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares, tão 

importantes para o estado do Pará. Pela liderança do PRB, Simone Kahwage falou sobre 

algumas notícias apresentando a diminuição no número de feminicídios no Pará. 

Externou que tais notícias não condizem com a realidade, já que o estado do Pará é o 

oitavo mais violento do país com relação às mulheres. Informou ter protocolado nesta 

Casa de Leis um projeto de lei instaurando a Semana Municipal da Beleza da Mulher, 

que tem como finalidade despertar a independência da mulher. Encerrado o Horário de 

Liderança, o presidente Mauro Freitas solicitou aos parlamentares o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem 

do Dia com a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação de Leis aos projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia. Através 

de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Henrique Soares solicitou 

a dispensa de leitura e interstício dos projetos correspondentes. Também através de 

Questão de Ordem, aprovada pelas lideranças, o vereador Henrique Soares solicitou que 

os projetos constantes em pauta na Primeira Parte da Ordem do Dia fossem transferidos 

para a Segunda Parte da Ordem do Dia. Por meio de Questão de Ordem aprovada por 

unanimidade, o vereador Amaury da APPD solicitou a votação em bloco e de forma 

simbólica dos projetos em pauta referentes a datas e comendas. Posteriormente, o 

presidente solicitou a leitura do requerimento, de autoria do vereador Lulu das 

Comunidades, solicitando a realização de sessão solene, em data a ser definida, sobre o 

projeto de lei que institui a Comunidade Vinho Novo como de utilidade pública para o 

município de Belém. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Como próxima prioridade, foi lido votado e aprovado por unanimidade o requerimento, 

de autoria do vereador Mauro Freitas, solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria anexada ao requerimento sobre o relatório de levantamento radiométrico 

realizado pela empresa Radnorte. A seguir, após sua leitura, entrou em votação o 

requerimento de autoria da vereadora Simone Kahwage solicitando a realização de 

sessão especial, em data a definir, com o objetivo de discutir os 29 anos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. A próxima prioridade lida foi o requerimento, de autoria do vereador Igor 

Andrade, solicitando a realização de sessão especial para debater a importância das 

ações que estão sendo realizadas pela SEGUP, em conjunto com outros órgãos públicos 

de combate a criminalidade, destacando a redução dos índices de criminalidade. Posto 

em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Também após a leitura, foi 

votado e aprovado por unanimidade o requerimento, de autoria da vereadora Enfermeira 

Nazaré Lima, solicitando a realização de sessão especial em alusão ao Dia Internacional 

da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha. Depois, foi lido, votado e aprovado 

por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Professor Elias solicitando a 

inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal eletrônico oliberal.com 

(<https://www.oliberal.com/>), edição do dia 20/04/2019, intitulada "infestação coloca 

47 cidades do Pará em perigo". Posteriormente, após leitura e votação, foi aprovado por 

unanimidade o requerimento, de autoria do vereador Rildo Pessoa, solicitando a 

inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, edição de 

25/06/2019, intitulada "Bolsonaro quer vetar lista tríplice para agências". 

Encaminharam a votação os vereadores Rildo Pessoa, Lulu da Comunidades (com 

aparte do vereador Sargento Silvano), Fabrício Gama (com aparte dos vereadores 

Sargento Silvano e Rildo Pessoa) e Joaquim Campos (com aparte do vereador Fabrício 

Gama). Justificou seu voto o vereador Sargento Silvano. Em seguida, foi lido o 

requerimento, de autoria do vereador França, solicitando a realização de sessão especial 

para discutir os impactos da reforma trabalhista. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade.  Não havendo outros requerimentos para apreciação o 

presidente Mauro Freitas encerrou a Primeira Parte da Ordem do Dia e solicitou aos 

vereadores que fizessem o registro de suas presenças no painel eletrônico. Havendo 

quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia com a votação dos seguintes 

projetos: projeto que "Concede o Diploma de Mérito de Proteção aos animais ao 

vereador Francisco Antônio Guimarães de Almeida (Dr. Chiquinho), e dá outras 

providências", constante no Processo nº 777/19, de autoria do vereador Amaury da 

APPD; projeto que "Institui o dia 21 de setembro como o Dia Municipal do Profissional 

da Beleza em Belém, e dá outras providências", constante no Processo nº 770/19, de 

autoria do vereador França; projeto que "Institui a Semana de Atenção à Saúde do 

Homem no Município de Belém, e dá outras providencias", Processo nº 580/19, de 

autoria do vereador Neném Albuquerque; projeto que "Concede o Diploma e a 

Comenda Gaspar Viana ao senhor William Mota Siqueira, e dá outras providências", 

referente ao Processo nº 1147/19, de autoria da vereadora Professora Nilda Paula; 

projeto que "Concede a Medalha Irmã Dorothy Stang à Senhora Maria Terezinha 

Resende Martins", referente ao Processo nº 1148/19, de autoria da vereadora Professora 

Nilda Paula; projeto que "Concede o título honorífico de Cidadão de Belém aos 

senhores Sônia Cristina Pereira Cardoso e Edson Anísio da Silva Mota, e dá outras 

providências", constante no Processo nº 1153/19, de proposição do vereador Igor 

Andrade; e projeto que "Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao Senhor 

Rosivaldo Batista e dá outras providências", referente ao Processo nº 1101/19, de 

autoria do vereador Fabrício Gama. Conforme Questão de Ordem do vereador Amaury 

da APPD, anteriormente aprovada pelas lideranças, os referidos projetos foram lidos e 

votados em bloco e de forma simbólica, tendo sido aprovados por unanimidade. O 

presidente comunicou então a aprovação dos projetos nº 777/19, nº 770/19, nº 580/19, 

nº 1147/19, nº 1148/19, nº 1153/19 e nº 1101/19. Através de Questão de Ordem, 

aprovada por unanimidade, o vereador John Wayne solicitou a votação em bloco e de 

forma simbólica dos projetos referentes a utilidades públicas. Isto feito, entraram em 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, os seguintes projetos: projeto 

que "Reconhece como de Utilidade Pública a Associação Cultural Ambiental 

Educacional e Social - CADES  e dá outras providências", referente ao Processo nº 

237/19, de autoria do vereador Neném Albuquerque; projeto que "Reconhece como de 

Utilidade Pública para o Município de Belém a Associação de Malhadores de Judas da 

Rua Conceição com 14 de Março e dá outras providências", referente ao Processo 

nº1648/18, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que "Reconhece como de 

Utilidade Pública para o Município de Belém o Independente Clube do Pará e dá outras 

providências", constante no Processo nº 056/19, de autoria do vereador Mauro Freitas; 

projeto que "Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém a 

Fundação Criança Feliz e dá outras providências", referente ao Processo nº 765/19, de 

autoria da vereadora Professora Nilda Paula; projeto que "Reconhece como de Utilidade 

Pública para o Município de Belém a Federação das Comunidades Terapêuticas e 

demais ONGs sobre a drogas no Pará", referente ao Processo nº 302/19, de autoria do 

vereador Marciel Manão. Após a leitura, os referidos projetos foram votados e 

aprovados em bloco e de forma simbólica por unanimidade. O presidente comunicou 
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então a aprovação dos projetos nº 237/19, nº 1648/18, nº 056/19, nº 765/19, nº 302/19. 

Posteriormente, através de Questão de Ordem, o vereador Sargento Silvano solicitou o 

retorno à pauta do projeto de sua autoria, constante no Processo nº 2391/17. A Mesa 

atendeu a esta solicitação e, sem demora, entrou em discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, o projeto que "Inclui o Dia do Orgulho Heterossexual no 

calendário do município de Belém, e dá outras providências", referente ao Processo nº 

2391/17, de autoria do vereador Sargento Silvano. Através de Questão de Ordem, o 

vereador Mauro Freitas solicitou que sua votação fosse feita nominal. Discutiram o 

projeto os vereadores Rildo Pessoa, Pablo Farah (com aparte do vereador Amaury da 

APPD) e Professora Nilda Paula (com aparte do vereador Sargento Silvano). Após a 

leitura, o projeto foi posto em votação e rejeitado com dois votos favoráveis, vinte e um 

contrários e uma abstenção. Justificaram seus votos os vereadores Sargento Silvano, 

Nehemias Valentim e Paulo Queiroz. Na sequência, o presidente informou que, 

conforme fora decidido em reunião de Colégio de Líderes, seriam, após consulta das 

lideranças, votados em bloco e de forma simbólica com a dispensa de leitura, mantendo-

se apenas a leitura de suas respectivas ementas, os seguintes projetos: projeto que 

"Obriga os estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Belém a 

inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e dá 

outras providências", constante no Processo nº 2430/17, de autoria da vereadora Simone 

Kahwage; projeto que "Determina a exibição de informações oficiais do Poder 

Legislativo nos monitores multimídia e demais equipamentos instalados no município 

de Belém e dá outras providências", referente ao Processo nº 262/17, de autoria do 

vereador Mauro Freitas; projeto que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, 

restaurantes, lanchonetes, hotéis e estabelecimentos similares informarem ao 

consumidor que é opcional o pagamento de acréscimo de 10% (dez por cento) ou de 

qualquer percentual no valor da despesa, a título de gorjeta ou de tarifas de serviço, e dá 

outras providências", referente ao Processo nº 873/19, de proposição do vereador 

França; projeto que "Institui a Lei Maria Helena Coutinho, que fixa cinco por cento dos 

empregos gerados por empresas vencedoras de licitações de obras públicas, a serem 

contratadas pela Prefeitura Municipal de Belém, para o Fundo Ver-o-Sol", referente ao 

Processo nº 2234/17, de autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que "Denomina de 

Estação Marambaia Deputado Alessandro Novelino a estação da linha troncal do BRT 

Belém, construída na Rodovia Augusto Montenegro, e dá outras providências", 

referente ao Processo nº 1016/19, de autoria do vereador John Wayne; projeto que 

"Altera a Lei nº 9.202, de 18 de fevereiro de 2016, que 'Determina o pagamento de 

multa  aos atos de crueldade contra animais, independente das sanções previstas em 

outros dispositivos legais: Municipal, Estadual ou Federal', e dá outras providências", 

referente ao Processo nº 521/17 de autoria do vereador Gleisson Oliveira; projeto que 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do município de Belém, de 

avisos com o número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher (Disque 180)", 

constante no Processo nº 811/19, de autoria do vereador Gleisson Oliveira; "Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de shopping centers e similares forneçam água potável filtrada 

gratuitamente a seus frequentadores, no âmbito do Município de Belém, e dá outras 

providências", referente ao Processo nº 1022/19, de autoria do vereador John Wayne; 

projeto que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação do Telhado Verde nos locais 

que especifica e dá outras providências", constante no Processo nº 856/19, de autoria do 

vereador Moa Moraes; projeto que "Reconhece como Patrimônio Cultural de Natureza 

Imaterial do Município de Belém a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belém e 

dá outras providências", conforme Processo nº 1548/17, de autoria do vereador Marciel 

Manão; projeto que "Reconhece como Patrimônio Cultural  do Município de Belém a 

Banda da Guarda Municipal de Belém e dá outras providências", referente ao Processo 

nº 2405/17, de autoria do vereador Rildo Pessoa; projeto que "Altera a Lei nº 8.909, de 

29 de março de 2012, que 'Dispõe sobre o Plano Municipal de Arborização Urbana de 

Belém' e dá outras providências", conforme Processo nº 041/19, de autoria do vereador 

Fabrício Gama; projeto que "Altera o Decreto Legislativo nº 023/06, que 'Institui a 

Medalha Cordolina Fonteles de Lima' e dá outras providências", referente ao Processo 

nº 834/19, de autoria do vereador Émerson Sampaio; projeto que "Institui no âmbito do 

município de Belém o reconhecimento do Cosplay como manifestação cultural e dá 

outras providências", referente ao Processo nº 836/19, de autoria do vereador França; 

projeto que "Dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviços ao município de 

Belém e dá outras providências", conforme Processo nº 055/19, de autoria do vereador 

Igor Andrade. Após consulta das lideranças presentes, a decisão da reunião de Colégio 

de Líderes para que os projetos citados fossem votados em bloco e de forma simbólica 

com a dispensa de leitura e mantida a leitura de suas respectivas ementas foi acatada. 

Por meio de Questão de Ordem, aprovada por unanimidade, o vereador Moa Moraes 

solicitou a prorrogação da sessão por mais uma hora ou até que os projetos a serem 

apreciados fossem votados. Após a leitura de suas ementas, os respectivos projetos 

foram aprovados em bloco e de forma simbólica. O presidente comunicou então a 

aprovação dos projetos constantes nos processos de nº 2430/17, nº 262/17, nº 873/19, nº 

2234/17, nº 1016/19, nº 521/17, nº 811/19, nº 1022/19, nº 856/19, nº 1548/17, nº 

2405/17, nº 041/19, 834/19, nº 836/19 e nº 055/19. Justificaram seus votos os 

vereadores França, Igor Andrade e Fabrico Gama. Após estas justificativas o presidente 

Mauro Freitas declarou encerrada a sessão às onze horas e cinquenta e um minutos, 

convidando os demais parlamentares para a sessão ordinária do dia 01 de agosto de 

2019, em horário regimental. Justificou sua ausência o vereador Toré Lima, Blenda 

Quaresma e Dr. Elenilson. Estavam licenciados os vereadores Adriano Coelho, Marciel 

Manão e Fernando Carneiro. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa,  Mauro 

Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco e Fabrício 

Gama, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE- PATRIOTA - PR; Lulu das 

Comunidades, Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Paulo 

Queiroz, Neném Albuquerque, Moa Moraes e Nehemias Valentim, pelo bloco PSDB-

PSL; Wellington Magalhães e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; John Wayne, Pablo Farah 

e Joaquim Campos, pelo bloco MDB-PHS; Henrique Soares, Igor Andrade e Gleisson 

Oliveira, pelo bloco PDT- PSB; Dr. Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada 

do PSOL; Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do B; Simone Kahwage e França, pelo 

PRB; 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 26 de junho de 

2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

___________________________ 

 

          ATO Nº 1276/2019, de 01 de março de 2019.     

          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 136/2012, 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 Osvaldo Daniel Samarath Briglia de Castro, está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor Osvaldo Daniel Samarath Briglia de Castro, 

pertencente ao Grupo Nível Médio Ref. A-Permanente, 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 

março/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

          ATO Nº 1277/2019, de 01 de março de 2019.     

          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 136/2012, 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 Gesiany Miranda Farias, está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Gesiany Miranda Farias, ocupante do cargo em 

comissão “Secretário Legislativo, Gratificação mensal no percentual de 50% 

(cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

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

I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de março/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

           

          ATO Nº 1278/2019, de 01 de março de 2019.     

          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 136/2012, 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 Rejane Damiana dos Santos Bordalo, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora Rejane Damiana dos Santos Bordalo, ocupante do 

cargo em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 

50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível 

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

I, da Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de março/2019. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de março de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

           

          

 


