
         

                                                                 

CIRCULAÇÃO: 22, 23, 24, 25 e 26 de outubro de 2018. ANO XXXV Nº 1809 
 

 

 

RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

ATO Nº 1038/2018, de 30 de junho de 2018. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, Lei nº 7.502, de 

20.12.90, Karla da Silva Ferreira, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora Simone Kahwage, a partir de 30.06.2018.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de junho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 1039/2018, de 30 de junho de 2018. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, Lei nº 7.502, de 

20.12.90, Lucidalva de Araújo Pereira, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Victor Dias, a partir de 30.06.2018.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de junho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 1040/2018, de 30 de junho de 2018. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, Lei nº 7.502, de 

20.12.90, Luciana Cristina Pantoja da Costa, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Zeca Pirão, a partir de 30.06.2018.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de junho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 1210/2018, de 31 de julho de 2018. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, Lei nº 7.502, de 

20.12.90, Danielle Leal Felgueiras, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, Nível 01, do Gabinete do Vereador Adriano Coelho, a partir de 31.07.2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
------------------------------------------------- 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
                                                        ---------------------------------------------------- 
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BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PEN / PR 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA – Líder 

Solidariedade JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 
PEN MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA 

BLOCO PSD / PTC/PSDB 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Líder 

 GUSTAVO BEMERGUY SEFER 

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR 
PSDB VICTOR ORENGEL DIAS 

BLOCO PMDB / PHS 

PHS IGOR WANDER CENTENO NORMANDO – Líder 

PMDB BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA 

 JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS 

BLOCO PSB / PSDB / PTB 
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PCdoB ALTAIR DE LIMA BRANDÃO – Líder  
 MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO 

PT AMAURY DE SOUZA FILHO 

BANCADAS 

PSOL MARINOR JORGE BRITO – Líder 

 FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO 
 FRANCISCO ANTONIO GUIMARÃES DE ALMEIDA 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 SIMONE CAROLE CAMPELO KAHWAGE DOS SANTOS 
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ATO Nº 1165/2018, de 09 de julho 2018.      

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

RESOLVE: 

 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS; 

R E S O L V E: 

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

férias ao (s) funcionário (s) deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 09/07/2018 a 

07/08/2018, com retorno em 08/08/2018: 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Adalberto Mendes Ferreira 

GNM – Grupo Nível Médio 

Sedaq-Ser. de Divulgação e Arquivo 

2017-2018 

Claudeci da Silva Quadros 

GAT – Grupo Atendente 

Semap-Ser. de Manutenção e Apoio 

2017-2018 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 09 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1179/2018, de 16 de julho de 2018.      

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS; 

 

R E S O L V E: 

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

férias ao (s) funcionários (s) deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 16/07/2018 

à 14/08/2018, com retorno em 15/08/2018: 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Maria Sampaio Pinto da Silva Torres 

GNM – Grupo Nível Médio 

Divisão de Recursos Humanos 

2017-2018 

Rafael da Silva Lobão 

GAU – Grupo Auxiliar 

Div de Taq/Ass/Com/Tec 

2017-2018 

Silvio Roberto Franco de Andrade 

GNM – Grupo Nível Médio 

Gab. Ver. Mauro Freitas 

2017-2018 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 16 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1252/2018, de 01 de agosto de 2018.      

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

R E S O L V E: 

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

férias ao (s) funcionários (s) deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 01/08/2018 

a 30/08/2018, com retorno em 31/08/2018: 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Afondo Cesar Amarante Brandão 

GNS – Grupo Nível Superior 

Serviço de Assistência Medica 

2017-2018 

Anderson da silva Varela 

GAT – Grupo Atendente 

Sagep-Serv. de Assis. Geral do Plenário 

2017-2018 

Antonio Angelo Rodrigues de Vilhena 

GAU – Grupo Auxiliar 

Departamento Legislativo 

2017-2018 

Daniela Rodrigues da Silva Monteiro 

GAU- Grupo Auxiliar 

Divisão de Recursos Humanos 

2016-2017 

Jesse Silva Oliveira 

GAU – Grupo Auxiliar 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2016-2017 

Jose Geraldo de Jesus Paixão 

GNS – Grupo Nível Superior 

Coordenação de Controle 

2017-2018 

Jose Vieira dos Santos 

GAT – Grupo Atendente 

Gab. Ver. Moa Moraes 

2016-2017 

Lena Vania de Andrade de Oliveira 

GNM – Grupo Nível Médio 

Gab. Ver. Gleisson Oliveira da Silva 

2016-2017 

Marcio Valerio Farias Martins 

GAT – Grupo Atendente 

Sagep- Serv. de Assis. Geral do Plenário 

2017-2018 

Marcos Davi Pereira Pinto 

GAT – Grupo Atendente 

Semap-Serviço de Manutenção e Apoio 

2017-2018 

Marizete dos Reis Pereira 

GAU – Grupo Auxiliar 

Naci-Núcleo de Apoio ao Cidadão 

2016-2017 

Olivio Chaves Filho 

GNM – Grupo Nível Médio 

Divisão de Serviços Gerais 

2017-2018 

Pedro Moraes França 

GNM – Grupo Nível Médio 

Diretoria Geral 

2017-2018 

Raimundo Saturnino dos Santos Neto 

GAU – Grupo Auxiliar 

Gab. Ver. Marciel Manão 

2017-2018 

Rosa Fatima Ferreira Teixeira 

GAU – Grupo Auxiliar 

Srcd-Ser. de Registro Controle e Doc. 

2017-2018 

Rose Mary Bezerra da Silva Lacerda 

GAT – Grupo Atendente 

Divisão de Serviços Gerais 

2016-2017 

Rosilaine Maria Avelino de Lima 

GNM – Grupo Nível Médio 

Divisão de Serviços Gerais 

2016-2017 

Rubenita da Silva Muniz 

GNM – Grupo Nível Médio 

Div de Taq/Ass/Com/Tec 

2017-2018 

Sandra Suely Miranda Soares 

GAU – Grupo Auxiliar 

Serviço de Assistência Medica 

2017-2018 

Sergio Augusto de V. Titan Martins 

GNM – Grupo Nível Médio 

Div. de Consultoria e Procuradoria 

2015-2016 

Waltemir Caetano da Silva Lima 

GAT – Grupo Atendente 

Semap-Ser. de Manutenção e Apoio 

2017-2018 

Willks Raimundo Humberto de Souza 

GAT – Grupo Atendente 

Semap-Ser. de Manutenção e Apoio 

2017-2018 

 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1182/2018, de 17 de julho de 2018.     

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS; 

R E S O L V E: 

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

férias ao (s) funcionários (s) deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 17/07/2018 

a 31/07/2018, com retorno em 01/08/2018: 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Ezilene Bronze Moraes 

GAU – Grupo Auxiliar 

Siof - Serviço de Imprensa Oficial 

2017-2018 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 17 de julho 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1194/2018, de 23 de julho de 2018.     

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme 

ESCALA DE FÉRIAS; 

R E S O L V E: 

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

férias ao (s) funcionários (s) deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 23/07/2018 

a 06/08/2018, com retorno em 07/08/2018: 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Alvaro Jorge Bezerra de Castro Souza 

GNM – Grupo Nível Médio 

Divisão de Recursos Humanos 

2017-2018 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 

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



ANO XXXV 

Nº 1809 

DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 22, 23, 24, 25 e 26 de outubro de 2018. 33  
 

Walber Palheta de Mattos 

Direção Superior 

Divisão de Consultoria e Procuradoria 

2017-2018 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 23 de julho 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

PORTARIA Nº 0377/2018, 01 de agosto de 2018. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições delegadas pela 

Lei nº 8.078/2001, de 05/07/2001 e, 

CONSIDERANDO disposto no Memorando nº________________________ 

R E S O L V E: 

CONCEDER ao servidor LUIZ HELENO ALFAIA DA SILVA, pertencente ao 

Grupo Auxiliar – Ref. A, do Quadro PERMANENTE, CPF nº 330.782.622-00, 

suprimento de fundos no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) com 

finalidade para despesas com material de consumo, com período de aplicação de 30 

(trinta) dias, observando a classificação orçamentária abaixo: 

111.01.031.0012.2.091.339030 – FR – 1001 – R$ 1.600,00 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

___________________________ 

 

PORTARIA Nº 0386/2017, 29 de agosto de 2018. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições delegadas pela 

Lei nº 8.078/2001, de 05/07/2001 e, 

CONSIDERANDO disposto no Memorando nº________________________ 

R E S O L V E: 

CONCEDER ao servidor EDISON FREIRE, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A, 

do Quadro PERMANENTE, CPF nº 137.052.882-53, suprimento de fundos no valor 

de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) com finalidade para despesas com 

material de consumo, com período de aplicação de 30 (trinta) dias, observando a 

classificação orçamentária abaixo: 

111.01.031.0012.2.091.339030 – FR – 1001 – R$ 2.400,00 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 29 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

___________________________ 

 

PORTARIA Nº 0398/2017, 03 de setembro de 2018. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições delegadas pela 

Lei nº 8.078/2001, de 05/07/2001 e, 

CONSIDERANDO disposto no Memorando nº________________________ 

R E S O L V E: 

CONCEDER ao servidor LUIZ HELENO ALFAIA DA SILVA, pertencente ao 

Grupo Auxiliar – Ref. A, do Quadro PERMANENTE, CPF nº 330.782.622-00, 

suprimento de fundos no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) com 

finalidade para despesas com material de consumo, com período de aplicação de 30 

(trinta) dias, observando a classificação orçamentária abaixo: 

111.01.031.0012.2.091.339030 – FR – 1001 – R$ 1.600,00 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 03 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

___________________________ 

 

PORTARIA Nº 0426/2017, 25 de setembro de 2018. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições delegadas pela 

Lei nº 8.078/2001, de 05/07/2001 e, 

CONSIDERANDO disposto no Memorando nº________________________ 

R E S O L V E: 

CONCEDER ao servidor LUIZ HELENO ALFAIA DA SILVA, pertencente ao 

Grupo Auxiliar – Ref. A, do Quadro PERMANENTE, CPF nº 330.782.622-00, 

suprimento de fundos no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) com 

finalidade para despesas com material de consumo, com período de aplicação de 30 

(trinta) dias, observando a classificação orçamentária abaixo: 

111.01.031.0012.2.091.339030 – FR – 1001 – R$ 1.600,00 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 25 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

___________________________ 

 

ATA DA  SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

 

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

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

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

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

inscritos. Igor Andrade, falou sobre o terremoto com ápice na costa norte da 

Venezuela e que foi sentido na cidade de Belém, como reportaram os moradores de 

alguns edifícios de Belém. Criticou a decisão da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) de ter concedido um aumento de 12% na tarifa de energia elétrica, 

pegando de surpresa os consumidores que não têm outra alternativa a não ser pagar a 

tarifa. Registrou seu repúdio ao Governo Federal, por entender que o governo fecha 

os olhos para essas cobranças abusivas. Assumiu a presidência o vereador Joaquim 

Campos. Em seguida usou da palavra o vereador Mauro Freitas. Este parlamentar 

afirmou baseado no pouco tempo de política que possui permite perceber o tumultuo 

que será as eleições de 2018, pois não percebe existir nenhum candidato favorito à 

Presidência da República. Demonstrou preocupação com a possibilidade de o eleitor 

votar e eleger seu presidente baseado na eliminação, pior que isso, eleger um 

presidiário. Disse jamais ter imaginado ver algum dia um presidiário concorrer à 

Presidência da República. Alegou não confiar em pesquisas mostrando um presidiário 

liderando a corrida eleitoral. Após discursar, este parlamentar reassumiu a 

presidência.  Amaury da APPD, comentou a propaganda vinculada na grande mídia 

de Belém por parte da Empresas de Transportes de Passageiros (Setransbel), tentando 

atribuir a culpa dos altos preços das passagens de ônibus à gratuidade conferida as 

pessoas portadoras de deficiência e à meia passagem concedida aos estudantes. 

Informou sobre a decisão do Ministério Público determinando à Setransbel a retirada 

da propaganda dos meios de comunicação dentro de vinte e quatro horas ou sua 

adequação, para não deixar margens às interpretações equivocadas. Encerrou o 

Horário de Expediente. Teve início ao Horário de Liderança. Moa Moraes, pela 

liderança do bloco PSB - PSDB - PTB, disse não acreditar em pesquisas eleitorais, 

porque quando concorreu ao cargo de vereador seu nome não era cogitado nas 

pesquisas eleitorais e no entanto foi eleito pelo povo. Entretanto, recebeu com temor 

o resultado das recentes pesquisas eleitorais, mostrando que os políticos ligados à 

corrupção são os mais bem colocados. Argumentou que as pesquisas eleitorais vão na 

contramão do esperado pelos eleitores. Dando prosseguimento, pela liderança do 

governo o vereador Igor Andrade declinou de seu pronunciamento. O próximo 

inscrito para falar no horário de Lideranças, vereador Mauro Freitas, pelo bloco 

Democracia Cristã - Avante, também declinou da palavra.  Pelo bloco PCdoB - PT, 

Amaury da APPD declarou não abrir mão, como uma liderança que é, de fazer uso da 

palavra. Afirmou, quem lidera as pesquisas eleitorais não é um presidiário e sim Lula 

o eleito do povo. Alegou que o povo deseja eleger Lula por ter tirado milhões de 

pessoas da pobreza, ter dado condições para que os filhos de pessoas pobres 

pudessem ter acesso às universidades, muitas delas criadas em seu governo. Pela 

liderança da oposição, Amaury da APPD criticou a tentativa de des.credibilizar as 

pesquisas mostrando a liderança de Lula com 37% das intenções de votos. Declarou 

que as justificativas usadas por aqueles que não creem na liderança de Lula nas 

pesquisas de intenção de votos, é a de que esquerda possui gerência sobre os 

institutos de pesquisa, como Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - 

IBOPE. Alegou que nessa justificativa existe uma incoerência uma vez que não seria 

de interesse dos institutos de pesquisa Lula, ser eleito presidente. Dando 

prosseguimento, não houve lideranças inscritas para se expressar. O presidente 

concedeu a palavra para a liderança que desejasse se manifestar, no que pediu a 

palavra o vereador Marciel Manão pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade. 

Marciel Manão agradeceu o Prefeito Municipal de Belém, senhor Zenaldo Coutinho, 

por ter dado seu apoio a este parlamentar no trabalho que possui no Distrito de 

Icoaraci. Ratificou seu apoio incondicional ao Prefeito Municipal de Belém e sempre 

que tiver a oportunidade reafirmará seu compromisso com o prefeito Zenaldo 

Coutinho. Não se verificou mais nenhuma liderança a se manifestar e o presidente 

encerrou o Horário de Liderança. Instante em que o presidente solicitou aos 

vereadores o registro de suas presenças em painel eletrônico. Não houve quórum. 

Aguardaram-se os dez minutos previstos no Regimento até a nova verificação de 

presença. Findo os dez minutos determinados, fez-se nova verificação de presença. 

Permaneceu a ausência de quórum, o presidente declarou então encerrada a presente 

sessão às dez horas e três minutos, marcando outra para o dia 27/08/2018 em horário 

regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, 

pelo bloco DC – Avante; Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – 

PR; Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Joaquim Campos, 

Blenda Quaresma,  pelo bloco MDB - PHS; Paulo Bengtson, Igor Andrade, Moa 

Moraes,  Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Altair Brandão, 

Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Simone Kahwage, pelo PRB; Marinor 

Brito, pelo PSOL; Justificaram suas ausências os vereadores Del. Nilton Neves, 

Dinely, Dr. Chiquinho, França, Gleisson, Toré Lima, Zeca Pirão. Eu, segundo-

secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, 

Palácio Augusto Meira Filho, dia 22 de agosto de 2018. 

     

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 

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

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

presenças. Iniciado o Horário do Expediente, o vereador Dr. Elenílson assumiu a 

presidência da Mesa e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Este expressou ter 
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ficado feliz ao assistir – em um jornal na televisão, nesta manhã - à matéria 

mostrando a formação de grupos e associações para cuidar do patrimônio público 

municipal. Referiu que este tipo de iniciativa não é novidade em Belém. Há 

associações cuidando da Praça Brasil, da Praça Batista Campos e da Praça da 

República. Esta última associação, acrescentou, atuou fortemente junto à Prefeitura 

Municipal de Belém buscando a recuperação e urbanização daquele logradouro. 

Hoje, opinou, com o trabalho desenvolvido pela PMB, inclusive com a recuperação 

do Bar do Parque, esta se tornou uma das praças mais bonitas do Brasil. Manifestou 

satisfação em ver que hoje estão surgindo novas associações com o objetivo de zelar 

pelo bem público. Avaliou que o problema do acúmulo de lixo nas ruas da cidade não 

se deve à omissão da Prefeitura, pois esta - já há muito tempo, desde gestões 

anteriores - tem feito a sua parte, realizando a coleta e limpando as vias públicas. 

Considerou tratar-se de um problema cultural: os citadinos continuam descartando o 

lixo em qualquer lugar. Os “bois sem rabo”, levando carrinhos de mão carregados de 

detritos, atuam fortemente, sobretudo nos bairros maiores e mais populosos como 

Jurunas, Guamá e Terra Firme. Pronunciou-se posteriormente o vereador Igor 

Andrade e relatou ter assistido neste dia ao jornal Bom Dia Pará, da TV Liberal, e 

visto o flagrante de descarte irregular de entulho no canal da Travessa Três de Maio 

filmado por um morador da localidade. Um caminhão, que presumiu ser de alguma 

empresa, despejou ali uma enorme quantidade de paletes de madeira. Lembrou que 

neste canal está sendo realizada uma importante obra de drenagem e recuperação pela 

Prefeitura de Belém. Destacou que a PMB tem feito a sua parte, em todos os aspectos 

e sentidos, havendo equipes cada vez maiores da SESAN atuando nos bairros de 

forma incisiva. Há uma equipe de educação ambiental e grande quantidade de 

homens, máquinas e caçambas trabalhando diuturnamente nos vários pontos da 

cidade, limpando valas, fazendo retirada de entulho e capinando. Infelizmente, 

lamentou, é difícil fazer uma obra na cabeça das pessoas. Vivendo em sociedade, é 

necessário seguir as regras e realizar mudanças no cotidiano dos munícipes, 

modificando o comportamento destes. Conversando com motoristas, ouviu 

reclamações de que é difícil passar com o carro nestas áreas ocupadas com entulho, 

prejudicando até mesmo o direito de ir e vir das pessoas. Condenou a atitude daqueles 

que, querendo livrar-se do lixo que atravanca suas casas e quintais, despejam-no em 

qualquer lugar, prejudicando toda a coletividade. Manifestou seu apreço aos 

trabalhadores da SESAN que não têm medido esforços para deixar nossa cidade 

limpa, embora muitos cidadãos não tenham consciência da responsabilidade que 

todos têm com a limpeza da cidade. Falou também sobre a coleta seletiva que ocorre 

em alguns bairros de Belém - como é o caso do Marco, onde mora, sendo neste o 

material recolhido às terças-feiras. Acrescentou já ter conversado com o prefeito 

Zenaldo Coutinho sobre a ampliação deste serviço na localidade – pelo menos com a 

coleta sendo feita três vezes por semana - uma vez que aquela é uma área muito 

sujeita a alagamentos. Ressaltou ser necessário o engajamento dos moradores neste 

trabalho de descarte correto do lixo, bem como da separação de material reciclável. 

Em aparte, manifestou-se o vereador Rildo Pessoa. Fabrício Gama usou da palavra 

depois e confessou ter ficado chocado com o incêndio que destruiu o Museu Nacional 

no Rio de Janeiro, ocorrido no domingo anterior. Manifestou ser impressionante 

como tem pouco valor a cultura em nosso país. Comentou que o Ministério da 

Cultura recebeu há seis meses o pedido de verbas para a manutenção do museu, mas 

não se manifestou. Informou que ontem o ministro desta pasta desculpou-se com o 

povo brasileiro pela tragédia, dizendo que já estava assinado um convênio com o 

BNDES para reforma do Museu Nacional. Acusou o governo do MDB, que massacra 

o povo brasileiro, de assassinar uma parte da história de nossa nação, algo 

irrecuperável. Assim, neste dia, o país acordou mais pobre, pois se perdeu parte de 

nossa identidade. Defendeu que se punam os responsáveis por uma das maiores 

perdas da história brasileira. Em aparte, pronunciou-se o vereador Fernando Carneiro. 

Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Fabrício 

Gama, pela liderança do bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade, declarou que se 

não cuidarmos de nossa cultura, nada restará dela para nossos filhos e netos. 

Recordou que no Museu Nacional D. Pedro I se criou – pois este era a residência da 

família real, sendo equipado com móveis da época da Monarquia - e ali foi assinada a 

carta da Independência do Brasil. Havia lá a maior pesquisa sobre insetos da América 

Latina, fósseis descobertos em nosso país, além da maior coleção indígena do 

continente latino americano. Tudo isso se perdeu, mas o ministro da Cultura, 

lamentavelmente, vem falar que assinou um convênio para a recuperação do Museu 

depois que este se incendiou. Informou posteriormente que o Espaço Cultural Mestre 

70 está passando por um processo de reforma, tendo sido transferido à Igreja Católica 

em regime de comodato. Acrescentou que o espaço abrigará projetos sociais 

envolvendo capoeira, futebol e combate ao vício em drogas. Também abrigará o 

projeto Casa da Sopa e vários outros projetos com a participação de médicos e 

psicólogos. Acrescentou que a fase de documentação está sendo finalizada, não 

estando o Mestre 70 abandonado, apenas fechado. A Igreja Católica encarregar-se-á 

de sua reforma por recebê-lo em comodato. Noticiou depois sobre a retomada da obra 

da Unidade de Pronto Atendimento do Jurunas. Explicou que houve dificuldades na 

obtenção de verbas junto ao governo federal, mas o trabalho será realizado com 

recursos próprios pela Prefeitura de Belém. Informou também sobre o início da 

reforma dos mercados municipais, a começar pelo Mercado do Jurunas, que será 

reformado e ampliado. Além deste, também passarão por reformas o Mercado de 

Icoaraci e o Mercado do Mosqueiro. Aditou que várias ruas serão pavimentadas, 

sendo algumas drenadas, e que o prefeito Zenaldo Coutinho tem ido às localidades 

verificar se as obras estão à altura do investimento feito com o dinheiro público, 

cobrando qualidade. Asseverou que a PMB tem trabalhado diuturnamente, tendo 

poucos recursos, mas aplicando-os de forma ordeira e responsável. Fabrício Gama, 

agora falando pela liderança do Governo, acrescentou que Zenaldo Coutinho também 

entregou ambulâncias e reformará os postos de saúde de Carananduba e do Outeiro. 

Tratou depois sobre o problema do lixo, que assola o nosso Município. Declarou ser 

impossível solucioná-lo sem a compreensão da população de que deve fazer a sua 

parte. Referiu que foi obtida uma parceria entre os munícipes e a PMB no Mercado 

do Jurunas e, assim, o logradouro tem se mantido limpo, pois o povo tomou 

consciência de seu papel e só descarta o lixo nos horários adequados. Informou 

depois que, no próximo dia 17 de setembro, será inaugurada mais uma estação do 

BRT Belém, localizada às proximidades da Avenida Mário Covas. Expôs que o 

trecho do BRT que vai até Icoaraci já está semiconcluído, incluindo o último 

terminal, que certamente terá muitas ruas asfaltadas no entorno. Assim, sendo, 

continuou, muitas frentes de obra estão abertas com o prefeito trabalhando muito. 

Disse ter recebido a informação de que mais de 40% da iluminação que faltava nas 

ruas foi colocada, havendo reforma e reestruturação das luminárias em outras vias, 

com a colocação de lâmpadas de led em vários bairros da cidade. Exortou os demais 

parlamentares a unir forças, caminhando junto com a Prefeitura para que a população 

tenha um melhor retorno dos impostos que paga. Avaliou que todos estão a favor do 

povo de Belém, lutando para a melhoria da vida em nosso município. Igor Andrade, 

pela liderança do bloco PSD – PSDB – PTB, reportou-se aos constantes aumentos no 

preço dos combustíveis – sendo autorizada recentemente uma majoração em 13%, 

nas refinarias, do valor do óleo diesel. Lembrou que, há cerca de três meses, o país 

quase parou em decorrência da greve dos caminhoneiros, que protestavam contra o 

aumento do preço do diesel. A redução prometida à época pelo governo federal de 46 

centavos no preço deste combustível não chegou sequer à metade deste valor, 

segundo os especialistas. Agora, julgou, sentindo que a poeira baixou, o governo 

estabelece novos aumentos. Ressaltou que a majoração no preço do óleo diesel 

provoca aumentos em cadeia de todos os produtos que dependem de transporte 

rodoviário. Lembrou de ter recentemente subido à tribuna para protestar contra o 

aumento autorizado pela ANEEL nas tarifas de energia elétrica, estabelecido de 

forma arbitrária para a sociedade brasileira. Agora, novamente, o povo é atingido por 

aumentos no preço dos combustíveis. Por outro lado, comparou, o salário mínimo não 

aumentou sequer 3% em um ano. Questionou então de que forma o cidadão que 

ganha salário mínimo conseguirá sobreviver pagando caro a água, a energia elétrica e 

os alimentos. Reconheceu que a população já não suporta mais tantos aumentos. 

Entretanto, o aumento salarial é irrisório, sendo realizado de acordo com a taxa 

oficial de inflação. Sendo assim, inquiriu o motivo pelo qual as tarifas não são 

reajustadas segundo o mesmo critério. Concluiu que a população mais carente sofre 

então as consequências desta forma desastrosa de gerenciar os valores das tarifas e 

preços em nosso país. Pela liderança do bloco PSD – PTC, Sargento Silvano destacou 

a entrevista do candidato à presidência Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, na Rede 

Globo, considerando-a impecável. Disse que este parlamentar deu uma aula sobre 

como se deve tratar aqueles que enganam a população brasileira. Estimou que a 

imprensa nacional tenta ludibriar o povo. Relatou que, perguntado se era homofóbico, 

Bolsonaro puxou a cartilha gay. Julgou que tal publicação ensina a uma criança de 

seis anos que pode virar mulher. Acusou então a esquerda brasileira de ter por 

objetivo destruir a família, dizendo que Bolsonaro acabará com esta patifaria. 

Manifestou então seu apoio a tal candidatura. Em aparte, pronunciou-se o vereador 

Joaquim Campos. Mauro Freitas, pela liderança do bloco DC – Avante, parabenizou 

novamente as associações que lutam pela recuperação, limpeza e preservação das 

praças de Belém. Considerou que em nossa cidade, e na verdade em nosso país, é 

comum a cultura do descarte irregular de lixo. Avaliou que isto, sobretudo em Belém 

- que tem grande parte de seu território abaixo do nível do rio, sendo cortada por 

inúmeros canais e situada em uma região de chuvas intensas - pode causar problemas 

graves como as enchentes. Relatou que passou no dia anterior pelas ruas da cidade e 

entristeceu-se com a grande quantidade de lixo descartado irregularmente (incluindo 

até sofás e geladeiras). Aditou que os “bois sem rabo” (pessoas utilizando carrinhos 

de mão) continuam a descartar o entulho nos canais, manifestando que esta Casa não 

pode mais se omitir diante deste crime ambiental: é preciso que os parlamentares se 

posicionem firmemente contra a continuidade desta prática. Ponderou que a punição 

a este delito ainda é muito branda e defendeu a criação de leis mais severas para 

coibi-lo. Externou que tal situação tornou-se inadmissível, pois Belém é uma 

metrópole com quase dois milhões de habitantes em que a maior parte da população, 

infelizmente, ainda não entendeu que tal atitude não cabe mais. Solicitou então aos 

demais parlamentares que se unam para enfrentar este problema. Amaury da APPD, 

pela liderança da Oposição, discordou da opinião manifestada pelo vereador Sargento 

Silvano quanto à entrevista de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Disse ter sentido 

vergonha ao assisti-la, questionando como um cidadão brasileiro que postula ao mais 

alto cargo de nossa nação pode falar tanta besteira, não respondendo nada do que lhe 

fora perguntado. Além disso, continuou, Bolsonaro agrediu as pessoas que ali 

estavam. Expressou que teve o desprazer de escutar de cabo a rabo a entrevista. O 

vereador Mauro Freitas reassumiu, após este pronunciamento, a presidência da Mesa. 

Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a verificação de presença. Havendo 

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

votação e aprovadas por unanimidade as atas referentes às sessões ordinárias 60ª, 61ª, 

62ª, 64ª e 66ª do Segundo Período da Segunda Sessão Legislativa desta legislatura. 

Foi feita posteriormente a leitura da matéria constante na pauta desta Primeira Parte e 

o vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e 

interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. O 

presidente Mauro Freitas convocou então os demais vereadores a comparecer às 

sessões extraordinárias, em regime de tantas quantas forem necessárias - a partir do 

dia 04/09/2018, às nove horas, no Salão Plenário Lameira Bittencourt – para discutir 

e votar o projeto de lei, constante no Processo nº 1114/18, de autoria da Prefeitura 

Municipal de Belém que “Dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria 

Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP, da Secretaria 

Municipal de Urbanismo - SEURB e da Unidade Coordenadora do Programa – UCP 

e dá outras providências”. Retomou-se posteriormente a votação do requerimento do 

vereador Fernando Carneiro solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria 

publicada no jornal Diário do Pará, edição do dia 20/08/2018, página A-2, Política, 

intitulada “Pará é o segundo estado com pior eficiência em gestão do país”. O 

vereador Rildo Pessoa solicitou que a votação fosse nominal. Posto em votação, o 

requerimento foi rejeitado por maioria com sete votos favoráveis, dez votos 

contrários e uma abstenção. Justificaram seus votos os vereadores Toré Lima e 

Amaury da APPD. Em seguida, o presidente Mauro Freitas solicitou que, através de 

um acordo de lideranças, se passasse logo da Primeira Parte para a Segunda Parte da 

Ordem do Dia para que entrassem em votação os projetos de títulos e honrarias 

constantes na pauta desta Segunda Parte, o que foi aprovado pelas lideranças 

partidárias presentes. Foi feita depois a leitura do requerimento do vereador Sargento 

Silvano solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 10 a 12 de 

setembro corrente, o que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, conforme fora 

acordado anteriormente, o presidente Mauro Freitas encerrou a Primeira Parte da 

Ordem do Dia e solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 
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presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Passou-se 

então à discussão única e votação, com dispensa de interstício, dos seguintes projetos: 

projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Éden 

Fernando Batista Ferreira”, referente ao Processo nº 990/18, de autoria do vereador 

Igor Normando; projeto que “Concede o Diploma Édson Luís ao senhor Tiago Silva 

Brito”, referente ao Processo nº 992/18, de autoria do vereador Igor Normando; 

projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Brenno 

Morais Miranda”, referente ao Processo nº 993/18, de autoria do vereador Igor 

Normando; projeto que “Concede a Medalha Vereador Clodomir Grande Colino à 

senhora Maria Betânia de Carvalho Fidalgo”, referente ao Processo nº 994/18, de 

autoria do vereador Igor Normando; projeto que “Concede o título honorífico de 

Cidadão de Belém ao senhor Vinny Azevedo”, referente ao Processo nº 1000/18, de 

autoria do vereador Joaquim Campos; projeto que “Concede a Medalha Vereador 

Clodomir Grande Colino à senhora Márcia Tatiana Rebelo Neves”, referente ao 

Processo nº 1037/18, de autoria da vereadora Simone Kahwage; projeto que 

“Concede o título honorifico de Cidadã de Belém à senhora Maria do Socorro 

Rodrigues Bezerra da Silva”, referente ao Processo nº 1048/18, de autoria do 

vereador Joaquim Campos; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de 

Belém ao deputado federal e presidente nacional do Avante, senhor Luiz Henrique de 

Oliveira Resende (Luiz Tibe)”, referente ao processo nº 1089/18, de autoria do 

vereador Rildo Pessoa; projeto que “Concede a Medalha e Diploma Círio de Nazaré 

ao senhor Raimundo Édson Alves de Oliveira, à senhora Elda Maria Alves, entre 

outros”, referente ao Processo nº 1328/18, de autoria de vários vereadores. O 

vereador Toré Lima pediu então Questão de Ordem solicitando que os projetos 

fossem votados em bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. 

Postos em discussão, não houve oradores. Postos em votação, os projetos foram 

aprovados por unanimidade e de forma simbólica. O presidente Mauro Freitas 

declarou então aprovados os projetos anteriormente citados. Não havendo mais 

matéria em pauta em condição de ser discutida e votada, o presidente Mauro Freitas 

encerrou a sessão às dez horas e vinte e oito minutos. Estava licenciado o vereador 

Dr. Chiquinho. Justificaram suas ausências os vereadores: França, Gleisson e Paulo 

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

Pessoa, pelo bloco DC – Avante; Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco 

PMN – PR - PEN – Solidariedade; Sargento Silvano e Lulu das Comunidades, pelo 

bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma e Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; 

Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; 

Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Marinor Brito e 

Fernando Carneiro, pelo PSOL; Toré Lima e Simone Kahwage, 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 03 de setembro de 2018.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA  

 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às doze horas, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Belém sob a presidência do vereador Mauro Freitas. Este solicitou 

aos demais vereadores que registrassem suas presenças no painel eletrônico. Havendo 

quórum, iniciou-se a discussão única e votação do Projeto que "Dispõe sobre a estrutura 

administrativa da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - 

SEGEP, da Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB e da Unidade Coordenadora do 

Programa -UCP e dá outras providências" - de autoria da Prefeitura Municipal de Belém, 

constante no processo nº 1114/18. Passou-se, em seguida, à discussão do projeto. Através 

de Questão de Ordem aprovada pela plenária o vereador Henrique Soares solicitou que o 

projeto em discussão fosse votado em bloco de forma simbólica. Nenhum vereador se 

manifestou para discutir o projeto. O presidente solicitou então a leitura do projeto. Após a 

leitura do projeto pelo Primeiro Secretário, o mesmo entrou em votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade em bloco e de forma simbólica. Em seguida o presidente 

comunicar a aprovação do projeto constante no processo nº 1114/18, que "Dispõe sobre a 

estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e 

Gestão - SEGEP, da Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB e da Unidade 

Coordenadora do Programa -UCP e dá outras providências", o mesmo encerrou a presente 

sessão extraordinária às doze horas e trinta e dois minutos. Estiveram presentes os 

vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenilson e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante; Bieco, 

Marciel Manão, Fabrício Gama e Zeca Pirão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – 

PR; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; 

Joaquim Campos,  pelo bloco MDB - PHS; Paulo Bengtson, Igor Andrade, Moa Moraes e 

Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Amaury da APPD, pelo bloco PC do 

B – PT; França, Toré Lima e Simone Kahwage, pelo PRB; Dinelly, Celsinho Sabino e 

Wellington Magalhães, pelo bloco PSC - PPS; e Emerson Sampaio, pelo PP; Henrique 

Soares e Del. Nilton Neves, pelo bloco PDT - PSL. Justificaram suas ausências os 

vereadores Fernando Carneiro, Gleisson, Marinor Brito, Victor Dias. Eu, segundo 

secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Belém, Salão Plenário Lameira Bittencourt, no Palácio 

Augusto Meira Filho, aos quatro dias do mês de setembro de 2018.  

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência da vereadora Marinor 

Brito. Esta solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Iniciou o Horário do Expediente. Marinor Brito declinou de seu direito 

de fazer uso da palavra neste horário. Em seguida a vereador Marinor Brito 

justificou a ausência do vereador Fernando Carneiro. Não houve outros oradores 

nesse horário e a presidente encerrou o Horário de Expediente e deu início ao 

Horário de Liderança. Pela liderança do PSOL a vereadora Marinor Brito declinou 

da palavra. Pela liderança da oposição declinou de seu pronunciamento a vereadora 

Marinor Brito. Nenhuma liderança discursou nesse horário por não estarem 

presentes na sessão. A presidente encerrou o Horário de Liderança e solicitou aos 

vereadores que registrassem suas presenças em painel eletrônico. Não houve 

quórum. Aguardaram-se os dez minutos previstos no Regimento até a nova 

verificação de presença. Findo os dez minutos determinados, fez-se nova 

verificação de presença. Permaneceu a ausência de quórum, o presidente declarou 

então encerrada a presente sessão às nove horas e vinte minutos, convidando os 

parlamentares para a sessão ordinária do dia 05/09/2018 em horário regimental e 

em caráter ordinário, e para a sessão extraordinária para as doze horas do dia 

corrente, para discutir  o projeto que "Dispõe sobre a estrutura administrativa da 

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP, 

da Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB e da Unidade Coordenadora do 

Programa - UCP e dá outras providências" - de autoria da Prefeitura Municipal de 

Belém (processo nº 1114/18). Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, 

pelo bloco DC – Avante; Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

Marinor Brito, pelo PSOL; França, pelo PRB. Justificou sua Ausência o vereador 

Fernando Carneiro. 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 04 de 

setembro de 2018.     

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 

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

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

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

inscritos. Igor Andrade comentou que o Dia da Independência ainda é muito 

respeitado e comemorado em nosso país. Tendo viajado para a cidade de Carutapera, 

no Maranhão, no dia do feriado, pôde acompanhar em vários momentos, no interior 

do país, a participação dos jovens e da população em geral nas marchas e desfiles 

alusivos à data. Entretanto, destacou, o acontecimento mais marcante foi o atentado 

sofrido pelo candidato à presidência da República, deputado Jair Bolsonaro, ocorrido 

no dia seis de setembro. Julgou que, além da tentativa de assassiná-lo, tentou-se 

atingir a democracia. Manifestou não ser partidário desta candidatura, mas a respeita 

e lamentou o ocorrido. Avaliou que isto mostra a fragilidade em que vivemos no que 

concerne à segurança pública no Brasil, pois Bolsonaro - mesmo sendo militar e 

estando cercado por seguranças (policiais, civis e militares) - foi vitimado por alguém 

teoricamente sem preparação nenhuma. Disse que muitas dúvidas permanecem 

quanto ao episódio, pois até mesmo um componente da equipe de segurança relatou 

ter percebido que o agressor portava uma faca, enrolada em um jornal e levada 

debaixo do braço, tendo até mesmo tirado uma foto do suspeito. Questionou então o 

motivo por que tal segurança não fez nada para impedir o atentado. Preferiu não 

externar seu pensamento a respeito, achando muito estranha a forma como a agressão 

ocorreu. Referiu-se depois à intensidade das chuvas que têm caído em nossa capital. 

Confessou não recordar de um período de chuvas tão fortes quanto o atual. 

Infelizmente isto provoca grandes alagamentos em vastas áreas da cidade, que possui 

grande parte de sua área abaixo do nível do rio. Então, continuou, quando a maré alta 

se junta à chuva intensa, não há como evitar as inundações. Clamou à população para 

colaborar com a Prefeitura evitando o descarte irregular de lixo, o que acaba por 

entupir os bueiros e obstruir os canais, porque está sozinha não conseguirá evitar os 

alagamentos, apesar do trabalho intenso de limpeza desenvolvido pela SESAN. 

Marciel Manão pronunciou-se em seguida e agradeceu ao prefeito Zenaldo Coutinho 

que, na semana anterior, disponibilizara-se a realizar o asfaltamento do bairro 

Recanto Verde em Icoaraci. Lembrou que esta é uma demanda antiga dos moradores 

da localidade, mas que, apesar das promessas, eleição após eleição, nunca fora 

acatada. Agora esta reivindicação de muitos anos será atendida e todo o bairro será 

asfaltado. Expressou não medir esforços para atender às necessidades do povo de 

Icoaraci, pois é seu representante no parlamento municipal. Esclareceu que não faz 

isso com fins eleitoreiros, tendo em vista que uma eleição se aproxima, mas porque 

se importa com a população dos nove bairros da vila. Ademais, acrescentou, não é 

candidato neste pleito, o será daqui a dois quando tentará a reeleição. Joaquim 

Campos afirmou que durante estes últimos dois anos deveria ter sido bem discutida a 

reforma da previdência e a reforma trabalhista. Entretanto, o que se viu em Brasília 

foi políticos que votaram a favor das propostas do governo em troca de benefícios – 

elegemos pessoas que leiloaram o poder que lhes foi dado. Hoje estes mesmos 

políticos utilizam os recursos que assim obtiveram comprando trios elétricos e carros 

de som, contratam grupos para realizar caminhadas e pagam para que bandeiras 

sejam agitadas, buscando a reeleição. Lamentavelmente, continuou, como vivemos 

em uma sociedade esmagada, qualquer centavo, qualquer vintém serve. Aditou que 
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estes políticos usam o mandato como um balcão de negócios, fugindo completamente 

da forma de fazer política que pessoalmente pratica. Expressou que, neste ano e meio 

como vereador, tem denunciado a implantação do ódio, do rancor e da descrença no 

país. Tenta-se dividir a sociedade, jogando o povo em grupos antagônicos. Por esse 

motivo, postulou, devido a essa política do ódio, Bolsonaro foi esfaqueado em Minas 

Gerais. Referiu-se depois às fotos que circularam na internet em que a jornalista 

Míriam Leitão, da Rede Globo, é apontada como tendo participado de um assalto a 

uma agência do banco Banespa em 1968, sendo à época militante do PC do B. Julgou 

que a emissora que a acolheu tem um viés esquerdista, lembrando a postura dos 

apresentadores do Jornal Nacional durante a entrevista com Jair Bolsonaro. Opinou 

que agora desqualificarão a tentativa de homicídio dizendo que o criminoso é um 

louco e agiu sozinho. Ironizou comentando que só faltará dizerem: o sujeito é uma 

vítima, foi agredido, pois Bolsonaro deu com o próprio estômago na faca. Coitado 

desta vítima, pobre e negro! Aí, continuou, vêm os grupos antagônicos: pobre negro 

da periferia que foi agredido com um estômago em cima de uma faca que tinha para 

cortar peixe e fazer sua comidinha, pois é um pobre coitado negro da periferia. 

Manifestou que não podemos deixar que este tipo de discurso atrapalhe o curso de 

nossa história. Julgou que quem quer agora se livrar do pau mandado, do agressor, 

não é o grupo de Bolsonaro, estes o querem vivo. Acrescentou que qualquer pessoa 

com um mínimo de conhecimento sabe que hoje ele é um arquivo vivo. Deve, 

portanto, ser protegido para revelar o que sabe. Aventou que chegará o momento em 

que se verá sozinho, apesar de hoje contar com quatro advogados. Admirou-se de que 

- sendo pobre, negro da periferia – tenha para defendê-lo quatro advogados de 

renome. Disse que, se estivesse no lugar do agressor, gostaria de ficar na cadeia, pois, 

saindo, seus contratantes o matariam. Amaury da APPD afirmou que o ódio vem 

sendo pregado no país há bastante tempo. Opinou que o golpe aplicado à ex-

presidente Dilma Roussef foi fruto do ódio. Este ódio foi cultivado e divulgado nos 

panelaços e protestos realizados à época apoiados pela direita. Disse ter claro em seu 

pensamento o que provocou esta agressão. Tendo assistido à entrevista do candidato 

Bolsonaro, citada anteriormente, percebeu claramente que este é um louco – não tem 

nada na cabeça a não ser uma fossa. Falou muitas asneiras, agrediu os apresentadores 

em uma baixaria total. Avaliou que Bolsonaro não serviria nem para ser vizinho, pois 

seria um péssimo vizinho. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário 

de Liderança. Igor Andrade, pela liderança do bloco PSB – PSDB – PTB, pediu que 

os munícipes dividissem com a PMB a responsabilidade pela limpeza da cidade. 

Assegurou que, quando houver esta corresponsabilidade, certamente teremos uma 

cidade mais bela e limpa. Contou ter recentemente conversado com um turista, na 

área do Ver-o-Peso, que reclamou de ter visto uma pessoa urinando em público. 

Respondeu a seu interlocutor que só haveria um jeito para impedir que isto 

acontecesse: cortando a cabeça deste cidadão e colocando outra cabeça no lugar. 

Relatou depois que, recentemente, ao passar no cruzamento da Avenida Duque de 

Caxias com a Travessa Humaitá, viu o condutor de um carro apanhar duas latas 

vazias de refrigerante e atirá-las na pista. Comentou que quando estas latinhas 

chegarem aos canais, juntamente com outros detritos, e estes ficarem entupidos, a 

culpa será da Prefeitura, o culpado será o prefeito. Referiu que as pessoas confundem 

frequentemente o papel do vereador com o que cabe ao gestor municipal, cobrando 

mudanças e obras. Há aqueles que, apesar de terem algum esclarecimento, continuam 

descartando o lixo irregularmente e em horários indevidos. Entretanto, ressaltou, não 

culpa apenas os moradores porque, como já dissera antes inúmeras vezes, o governo 

estadual não levou a obra de macrodrenagem do Tucunduba até onde devia, apesar 

das promessas feitas por Simão Jatene durante a campanha para sua reeleição. Este 

prometeu que estas obras chegariam até a Travessa Vileta, mas talvez cheguem 

apenas até a Avenida Celso Malcher antes da eleição. Ainda no começo deste ano, 

relatou que, em uma conversa com o prefeito Zenaldo Coutinho, pediu ao governador 

Simão Jatene que fizesse pelo menos as pontes da Rua Roso Danin, da Avenida 

Cipriano Santos, da Rua Jabatiteua, da Rua Vinte e Sete de Setembro e da Passagem 

Rosa Maria. Uma vez que a obra de macrodrenagem não poderia ser realizada até 

aquelas localidades, pediu que, pelo menos, Jatene alteasse as pontes para permitir a 

passagem da água, mas isso não foi feito. Igor Andrade, falando então pela liderança 

do Governo, lamentou que agora, com as intensas chuvas que têm atingido a cidade, 

várias ruas dos bairros do Marco, Canudos e Terra Firme ficaram alagadas. Ponderou 

que os moradores devem colaborar com a limpeza da cidade, mas o governo estadual 

tem uma responsabilidade muito grande, para não dizer quase que total, pelos 

alagamentos que atingem esses bairros. Acrescentou que os problemas que atingem a 

população não se restringem aos alagamentos: estes provocam transtornos, perdas 

materiais, danos à saúde, dificuldades de locomoção, fecham o comércio, fazem com 

que os estudantes não cheguem às escolas, geram grande sofrimento. Lembrou de ter 

cobrado e solicitado várias vezes da tribuna providências para que isto fosse evitado, 

mas quem realiza as obras é o Poder Executivo. Manifestou esperança de que, em um 

futuro bem próximo, esta situação tenha solução. Hoje, infelizmente, muitos 

moradores querem mudar daquela área. Reconheceu que a obra de macrodrenagem 

avançou até a Avenida Celso Malcher, mas na região em que é mais cobrado, onde 

mora, frequenta e atua o problema continua e as pessoas estão descrentes de que será 

solucionado. Reiterou que o cidadão deve colaborar com a limpeza da cidade não 

fazendo o descarte irregular do lixo, pois isto traz um dano enorme à cidade, um 

trabalho enorme à Prefeitura, prejudicando os próprios moradores. Defendeu que se 

realize um trabalho intenso de educação ambiental junto à população e, assim, com a 

atuação conjunta desta e do poder público, tenhamos dias melhores em nossa cidade. 

Dr. Elenílson, pela liderança do bloco DC – Avante, disse fazer questão de cumprir 

seu horário de trabalho na Câmara Municipal comparecendo às sessões ordinárias e 

quando for necessário ao Município, embora seja candidato neste pleito. Explicou 

que assim o faz para honrar seu compromisso com a população que o elegeu e fazer 

jus ao salário que recebe. Manifestou seu repúdio e indignação ao atentado sofrido 

pelo candidato à presidência da República, deputado Jair Bolsonaro. Afirmou que 

nenhuma divergência política ou ideológica justifica atentar contra a vida de qualquer 

candidato, de qualquer pessoa. Repercutiu depois ser este o Setembro Amarelo, mês 

dedicado à prevenção do suicídio. Dentre vários fatores que levam a este ato extremo, 

informou, um dos mais relevantes é o vício em drogas – álcool, cocaína e outras. 

Aditou que outro fator de risco são as doenças mentais e, dentre estas, a que deixa a 

pessoa mais vulnerável ao suicídio é a depressão. Externou que precisamos olhar com 

carinho as pessoas que são usuárias de drogas ou sofrem com problemas mentais. A 

tentativa de suicídio ou o aviso de sua intenção, explicou, são pedidos de socorro. 

Devemos valorizar todos os pedidos de socorro: se alguém manifesta a intenção de se 

matar isto deve ser considerado com seriedade. Disse ser necessário que o SUS olhe 

com mais atenção quem sofre de problemas mentais ou pede ajuda. Defendeu a 

criação de um grande plano nacional comandado, direcionado pelo SUS para 

prevenção do suicídio. Declarou ser imperativo evitar que famílias sejam dilaceradas 

por este mal. Não havendo mais oradores, o presidente Mauro Freitas perguntou se 

alguma das lideranças presentes gostaria de usar da palavra. Não havendo 

manifestação neste sentido, o presidente encerrou o Horário de Liderança. Foi feita 

posteriormente a verificação de presença. Não havendo quórum, aguardaram-se os 

dez minutos previstos regimentalmente. Findo este prazo, foi feita nova verificação 

de presença. Permanecendo a falta de quórum, o presidente Mauro Freitas encerrou a 

sessão às nove horas e cinquenta e nove minutos. Estavam licenciados os vereadores 

Dr. Chiquinho, Émerson Sampaio e Sargento Silvano. Justificaram suas ausências os 

vereadores: França, Gleisson, Simone Kahwage, Víctor Dias e Paulo Bengtson. 

Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas e Dr. Elenílson, pelo bloco DC – 

Avante; Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN – PR - PEN – Solidariedade; Lulu 

das Comunidades, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma e Joaquim Campos, 

pelo bloco MDB – PHS; Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo 

bloco PSB – PSDB – PTB; Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Altair Brandão e Amaury 

da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; 

Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo PSOL; 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 10 de setembro de 2018.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove 

horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência da vereadora 

Marinor Brito. Esta solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 

suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, não houve oradores. Encerrou-se 

então o Horário do Expediente e iniciou-se o Horário de Liderança. Não havendo 

oradores, a presidente Marinor Brito encerrou o Horário de Liderança. Foi feita 

posteriormente a verificação de presença. Não havendo quórum, aguardaram-se os 

dez minutos previstos regimentalmente. Findo este prazo, foi feita nova verificação 

de presença. Permanecendo a falta de quórum, a presidente Marinor Brito encerrou a 

sessão às nove horas e treze minutos. Estavam licenciados os vereadores Dr. 

Chiquinho, Émerson Sampaio e Sargento Silvano. Justificaram suas ausências os 

vereadores: Fernando Carneiro, França, Gleisson e Víctor Dias. Estiveram presentes 

os vereadores: Moa Moraes, e Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

Marinor Brito, pelo PSOL. 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 12 de setembro 

de 2018.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 ___________________________ 

 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove 

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

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

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

inscritos. Sargento Silvano atribuiu ao dia dezessete do presente mês uma conotação 

simbólica, sendo este o número da chapa do candidato à Presidência da República 

Jair Bolsonaro. Afirmou que Jair Bolsonaro é uma vítima constante das zombarias 

por parte da comunidade LGBT (sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais ou Transgêneros). Disse acreditar que o atentado sofrido pelo candidato 

à Presidência da República, Jair Bolsonaro, não foi um fato isolado como vem sendo 

tratado nos meios de comunicação. Em seu entendimento, o atentado tem conotação 

política pelo fato de o agressor, Adélio Bispo de Oliveira, já ter sido filiado ao 

Partido Socialismo e Liberdade - PSOL. Em seguida, o vereador Fernando Carneiro 

reportou-se às suas visitas às comunidades tendo observado o crescimento do desejo 

de mudança na política. Apontou como raiz do descrédito da classe política a 

capacidade de o povo perceber, ao olhar nos olhos dos candidatos, aqueles que estão 

mentindo. Cobrou o término das isenções fiscais às empresas e o fim das concessões 

de licenças ambientais fraudulentas. Toré Lima notificou que esteve no bairro da 

Terra Firme, no último dia 15 de setembro, onde percebeu a preocupação das pessoas 

com o andamento das obras de macrodrenagem da bacia do Tucunduba: os 

moradores alegam estarem ocorrendo mais alagamentos do que antes do início das 

obras. De posse das demandas apresentadas pelos habitantes das proximidades da 

bacia do Tucunduba, este parlamentar dirigiu-se até a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP para obter respostas acerca dos 
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problemas informados por estes. Contudo, não obteve nenhuma resposta. Encerrado o 

Horário de Expediente, teve início ao Horário de Liderança. Pela liderança do PRB, 

Toré Lima informou sobre a visita que fez ao Distrito de Mosqueiro para ouvir as 

reivindicações dos habitantes daquela localidade. Exprimiu preocupação com os 

recentes levantamentos feitos por órgãos de pesquisa eleitoral indicando que mais de 

quarenta e seis por cento das pessoas não vão votar ou não sabem em quem votar. Em 

paralelo a essas pesquisas, advertiu estarem sendo criadas, no Distrito de Mosqueiro, 

listas de nomes para a venda de votos, cada voto custando setenta reais.  Sobre a 

questão da compra de votos no Distrito de Mosqueiro, comunicou já ter acionado o 

Ministério Público para apurar a situação. Pela liderança do PSB - PSDB - PTB, Igor 

Andrade comentou reportagem do jornal "Bom dia Brasil” sobre a tentativa de 

homicídio de um policial militar. Por já ter sido vítima de um sequestro no ano de 

2007, disse compreender a sensação de impotência do cidadão em relação à 

violência. Criticou as tentativas de candidatos com o registro cassado pelo Superior 

Tribunal Eleitoral de concorrerem nas eleições deste ano. Apresentou como o caso 

mais absurdo a tentativa do ex-presidente Lula de concorrer à Presidência da 

República, mesmo estando barrado pela "Lei da Ficha Limpa" (Lei Complementar nº 

135 de 04 de junho de 2010). Posteriormente, Igor Andrade pela liderança do 

Governo declinou de usar da palavra. Pelo bloco Democracia Cristã - Avante, Dr. 

Elenilson atentou para a denúncia feita pelo vereador Toré Lima em seu 

pronunciamento sobre a compra de votos. Alega que as pesquisas já apontavam para 

a possibilidade de candidatos endinheirados terem vantagem na corrida eleitoral. Essa 

possibilidade, concluiu, já está se confirmando, conforme indica a denúncia do 

vereador Toré Lima. Em seu entendimento, o eleitor que vende seu voto não possui 

moral para reivindicar nada. Em seguida, Fernando Carneiro, pela liderança do 

PSOL, declinou da palavra. Pela liderança da Oposição, Fernando Carneiro declinou 

de seu pronunciamento. Pela liderança do PP, Emerson Sampaio ironizou a presença 

de máquinas do Governo do Estado nas ruas trabalhando dia e noite somente em 

época de eleição. Afirmou que a realização de obras em época eleitoral vem 

cristalizar a forma como os governantes tratam o cidadão, isto é, este só tem alguma 

importância no período eleitoral. Nenhuma outra liderança manifestou-se depois. O 

presidente Mauro Freitas declarou então encerrado o Horário de Liderança e solicitou 

aos parlamentares o registro de suas presenças no painel eletrônico. Não houve 

quórum. Aguardaram-se então os dez minutos previstos regimentalmente até a nova 

verificação de presença. Findo os dez minutos regimentais, fez-se nova verificação de 

presença. O presidente registrou então nominalmente a presença dos vereadores: Toré 

Lima, Marinor Brito, Paulo Bengtson, Amaury da APPD, Nehemias Valentim, 

Simone Kahwage, Fernando Carneiro, Marciel Manão, Emerson Sampaio, Blenda 

Quaresma, Dinelly, Henrique Soares, Igor Andrade, Bieco, Dr. Elenilson, Gleisson e 

Mauro Freitas. Permanecendo a ausência de quórum, o presidente declarou então 

encerrada a sessão às dez horas e cinco minutos, convidando os parlamentares para a 

sessão ordinária do dia 18/09/2018, em horário regimental e em caráter ordinário. 

Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenilson, pelo bloco DC – 

Avante; Moa Moraes, Nehemias Valentim, Gleisson, Igor Andrade, Paulo Bengtson, 

pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo PSOL; 

Bieco, Marciel Manão,  pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade; Blenda 

Quaresma, pelo bloco MDB - PHS; Henrique Soares, pelo bloco PDT - PSL; Simone 

Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B 

– PT; Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC; Emerson Sampaio, pelo PP; e 

Dinelly, pelo bloco PSC - PPS. Justificaram suas ausências os vereadores Delegado 

Nilton Neves, Fabrício Gama, França, Rildo Pessoa e Victor Dias. Estava licenciado 

o vereador Dr. Chiquinho. 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 17 de setembro de 

2018.     

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 ___________________________ 

 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove 

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

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

presenças. Iniciado o Horário do Expediente, assumiu a presidência da Mesa o 

vereador Dr. Elenílson e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Este disse 

entender a ausência de grande parte dos vereadores em plenário, pois as eleições 

aproximam-se, restando apenas três semanas para o pleito, e muitos parlamentares da 

Casa são candidatos. Considerando-se o fato de que há 144 municípios em nosso 

estado, é uma tarefa muito difícil para um vereador acostumado a trabalhar somente 

na capital disputar uma eleição em nível estadual. Felizmente, comentou, adiantou-se 

muito a votação de projetos nos últimos dois anos, justamente prevendo-se este 

período eleitoral, em que há pouca participação dos parlamentares por conta das 

campanhas. Destacou que a Câmara Municipal de Belém ocupa hoje um lugar de 

respeito em nível nacional devido ao trabalho desenvolvido nestes dois anos. Fez 

votos de que os vereadores candidatos neste pleito sejam vitoriosos, expressando 

tristeza, por outro lado, por não poder contar mais com a companhia dos 

parlamentares eleitos nas sessões deste Poder a partir de janeiro vindouro. Disse ter 

certeza de que muitos dos membros desta Casa serão eleitos – Belém perderá muito 

com a saída destes do parlamento municipal, mas o estado do Pará vai ganhar. 

Lamentou depois que a população ainda venda seu voto, comentando ser 

impressionante como as pessoas reclamam durante quatro anos, mas quando chegam 

as eleições fazem o mesmo que anteriormente – vendem o voto e não se preocupam 

com a honestidade e o passado do candidato. Opinou que a melhor coisa que 

aconteceu no Brasil foi a Operação Lava Jato, pois esta fez com que os homens 

públicos passassem a ter medo de cometer atos ilícitos. Passaram a temer ter o nome 

envolvido nas denúncias de corrupção, temer a prisão e a execração pública. 

Entretanto, no período eleitoral, ajuizou, as pessoas não estão mais nem aí para nada. 

Exemplificou citando o caso do ex-presidente Lula que, mesmo condenado e preso, 

seria eleito presidente da República, segundo as pesquisas do Ibope. Julgou que o 

povo já não pode mais cobrar dos políticos porque reclamam durante quatro anos, 

mas na época das eleições elegem pessoas que têm o nome envolvido em denúncias 

de corrupção, citadas na Operação Lava Jato e outras. Ironizou dizendo existir neste 

país, durante os meses de campanha, a amnésia eleitoral: as pessoas indignam-se com 

os políticos, condenando-os como ladrões e corruptos, mas, durante o período 

eleitoral, tudo isso é esquecido. Findo este pronunciamento, o vereador Sargento 

Silvano fez uso da palavra e relatou ter visitado, no dia anterior, o Conjunto 

Promorar, no bairro de Val de Cans, e verificado o transtorno por que passam os 

moradores com a falta de água há mais de quinze dias. Referiu que, na verdade, a 

população daquela localidade vem sofrendo com o problema há mais de três anos. 

Denunciou depois a roubalheira promovida pela Rede Celpa contra o povo do Pará. 

Disse não entender a omissão dos deputados estaduais neste tema, pois nenhum 

destes parlamentares manifesta-se a respeito. O governo estadual, por sua vez, não 

toma nenhuma providência. A conta de energia é exorbitante, mas todos os deputados 

estão calados. Fez notar que temos uma hidrelétrica poderosa, Tucuruí, sendo o Pará 

um grande produtor de energia. Deveríamos então ter energia elétrica a preço baixo, 

mas pagamos uma das tarifas mais caras do país. Criticou depois o deputado estadual 

Márcio Miranda, que aparece nas propagandas eleitorais como político ficha limpa, 

candidato ao governo do estado. Entretanto, recebe proventos integrais, tendo se 

aposentado como capitão da Polícia Militar do Pará, mas não cumpriu o tempo legal 

de serviço para fazer jus a isso, servindo à Corporação por apenas sete anos. Fez a 

comparação com seu caso: foi reformado, recebendo apenas 30% do salário, para 

dedicar-se à atividade parlamentar. Contrapôs que Hélder Barbalho, também 

candidato ao governo estadual, apesar de todas as especulações e acusações, não foi 

condenado em nada, mas há provas contundentes contra o deputado Márcio Miranda, 

cuja candidatura é apoiada pelo governador Simão Jatene. Este, por sua vez, 

beneficiou seu filho durante o mandato: a frota da Polícia Militar do Pará é abastecida 

nos postos de Alberto Jatene. Citou que Beto Jatene, como é conhecido, foi preso 

pela Polícia Federal, investigado em outro escândalo de corrupção. Concluiu, 

portanto, que quem tem as mãos sujas na verdade é o PSDB paraense. Ao final deste 

pronunciamento, o vereador Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa e o 

vereador Rildo Pessoa subiu à tribuna. Este agradeceu aos demais vereadores e ao 

presidente da CMB, Mauro Freitas, pela aprovação do projeto de sua autoria que 

legaliza e disciplina o funcionamento de cemitérios de animais em Belém. Ressaltou 

que esta lei foi elaborada pensando, sobretudo, nas pessoas e não apenas nos animais 

de estimação. Afirmou que em uma cidade, para haver ordenamento, é necessário 

haver ordem. Neste sentido, continuou, é necessário pensar que não apenas a 

população urbana cresce, também cresce a população de animais. Sabe-se que os 

animais domésticos, aditou, são como membros das famílias e muitas destas moram 

em apartamentos. Estes animais morrem e surge o problema da destinação de suas 

carcaças. Fez notar que a maior parte delas é jogada no lixo. Reiterou ser necessário 

assumir o protagonismo perante a realidade urbana, elaborando leis que 

correspondam às necessidades da sociedade. Parabenizou a Câmara Municipal de 

Belém por antecipar-se a um futuro problema, aprovando uma legislação sobre um 

tema de saúde pública – pois as carcaças em decomposição podem contaminar o 

ambiente e disseminar doenças, especialmente quando o animal morre por 

enfermidades contagiosas. Destacou que Belém é uma das primeiras capitais a fazê-

lo. Lembrou que já há muita poluição gerada em nossa cidade, uma vez que nosso 

esgoto não é tratado e é jogado diretamente na Baía de Guajará. Além disso, há o 

descarte das carcaças de animais. Argumentou que se não houver uma atuação 

proativa por parte dos legisladores e gestores frente à poluição ambiental, teremos 

situações muito difíceis de contaminação em nosso município em um futuro próximo. 

Defendeu novamente ser necessário antecipar-se aos problemas urbanos antes que 

estes se tornem graves. Findo o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança. Dr. Elenílson, pelo bloco DC – Avante, comentou que é candidato nestas 

eleições, assim como outros membros desta Casa. Entretanto, está sempre presente às 

sessões, pois o povo o paga para estar aqui – se tiver que atuar na campanha, o fará 

sempre depois do trabalho na CMB. Referiu ter visto nas ruas a decepção da 

população com a classe política, uma desconfiança e uma tristeza muito grandes. 

Expressou que não se inclui entre estes políticos que decepcionaram o povo e quem 

tem visto também, em reuniões e eventos dos quais participou nos bairros de Belém e 

em outros municípios, a vontade real das pessoas de escolher melhor seus 

representantes. Opinou ser uma grande falácia o dito, comumente ouvido, de que o 

povo não quer saber de política: o povo quer saber de política, não quer saber de 

politicagem. Acrescentou que, devido a um grande número de políticos 

irresponsáveis e corruptos, vivemos o descrédito da classe política neste país. Assim, 

há uma grande campanha pelo voto nulo nas redes sociais. Denunciou ser esta 

campanha promovida pelos que apoiam os maus candidatos para que estes sejam 

eleitos. Como médico psiquiatra afirmou que dentro da classe política há grande 

número de psicopatas, mas há também pessoas boas. Pediu às pessoas que não 

anulem o voto, mas separem o joio do trigo fazendo boas escolhas. Nehemias 

Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, externou que a realidade política do país 

dá nojo e vergonha, pois se vê o povo dizer que quer mudança, mas continuam a 

votar na mesmice. Citou como exemplo o Pará que, durante décadas, tem sido 

espoliado de suas riquezas, como aconteceu com a atuação da SUDAM. Pontuou que 

hoje o povo vive em situação miserável, as pessoas não conseguem pagar suas 

dívidas. São tantas e tantas promessas que elas agem como se fosse o estouro de uma 

boiada, não têm rumo e vão para onde lhes prometem mais. Recordou que também 

foi assim com eleição do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que na época era a 

grande esperança de mudança no Brasil. Contrapôs que a mudança na sociedade só 

ocorrerá quando houver mudança de caráter: porque as pessoas que não têm caráter 

vendem-se por qualquer bagatela, qualquer mixaria. Ressaltou que quem tem caráter 

não se vende e não mente. Assim, em nossa sociedade, quem compra é beneficiado e 

quem não compra é maltratado, desrespeitado. Declarou que o mesmo ocorre nesta 

Casa, mas, por ora, não dará nome aos bois, não dará o nome de quem compra nem 

de quem é vendido, isto fará em outro momento, brevemente. Externou que quem não 

tem caráter não tem moral para falar de ninguém. Lamentou que em nosso país haja 
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pessoas que se vendem, em todos os escalões, em todos os segmentos. Assumiu 

depois a palavra, pela bancada do PRB, o vereador Toré Lima e tratou do problema 

da falta de água, que atinge todo o estado, mas afeta muito a população de Belém. 

Relatou ter estado no bairro da Pratinha onde acontece o velho absurdo, desde o 

tempo da SAEB: quando queima uma bomba não há outra para substituí-la, sendo 

necessário esperar pelo conserto. Acrescentou que no bairro do Marco – Jabatiteua, 

Passagem Castanheira – não há água há seis dias. Contou já ter solicitado audiência à 

Cosanpa, mas sequer teve resposta a esse pedido. Concluiu que a população paga o 

preço pela politicagem – não consegue audiência porque apoia o candidato da 

oposição, mas que atendam então o povo que está sem água. Acrescentou que o 

problema não se restringe apenas ao bairro do Marco, atingindo muitas áreas de 

Belém. Expressou que fica pasmo, pois há muito tempo se debate neste plenário o 

sucateamento da Cosanpa: querem porque querem privatizá-la. Não há investimento 

em tecnologia, não há investimento em material, o corpo funcional da companhia não 

é valorizado. Lembrou que na semana anterior estivera na Baía do Sol, na Praia do 

Paraíso, e a reclamação era a mesma: não havia água. O povo então é forçado a usar 

os poucos recursos que tem e comprar água mineral para, no mínimo, beber e fazer a 

comida. O pior de tudo, lamentou, é não haver sequer uma nota de esclarecimento à 

população por parte da Cosanpa, do governo estadual ou de qualquer secretaria. 

Ainda assim, querem o respeito do povo e o apoio deste ao candidato da situação ao 

governo do estado. Por outro lado, as faturas da Cosanpa continuam a chegar com os 

mesmos valores, ou até maiores, mesmo àquelas residências que ficaram até uma 

semana sem água potável, uma grande irresponsabilidade. Manifestou a esperança de 

que, dentro de pouco tempo, sob um novo governo estadual, a Cosanpa volte a tratar 

o povo paraense e belenense (em especial a população do Marco, que vive sem água) 

com respeito. Após este pronunciamento, a vereadora Blenda Quaresma solicitou a 

realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma à sua ex-assessora, 

Kalícia Drienne dos Santos Almeida, que acabara de ser assassinada no município de 

Santa Izabel – PA. O presidente Mauro Freitas disse então que o pedido seria 

atendido no momento oportuno. Assumiu a palavra em seguida, pelo bloco PSD – 

PTC, o vereador Gustavo Sefer. Este disse ter andado por toda Belém, conversado 

com muitas pessoas e ter ficado satisfeito ao perceber que o trabalho desenvolvido na 

vereança está sendo reconhecido. Reconheceu que muito ainda precisa ser feito, mas 

avaliou que está no caminho certo. Informou ter realizado, no dia anterior, uma 

reunião com a participação de mais de quinhentas pessoas na Ilha de Mosqueiro, 

havendo entre elas várias lideranças comunitárias, para informar sobre sua atividade 

parlamentar e ouvir as demandas da população. Manifestou orgulho do grupo que 

conseguiu juntar durante este início de mandato – pessoas comprometidas com o 

bem-estar e as necessidades da população mais carente. Orgulhou-se também por ter 

apoiado, nas últimas eleições, o prefeito Zenaldo Coutinho, avaliando que este 

honrou os votos que recebeu, honrou e honra todos os vereadores desta Casa, todas as 

demandas que estes levam até ele, atendendo-as na medida do possível. Reiterou 

sentir-se orgulhoso por ser parte da base do prefeito neste Poder, assegurando que, 

quando for necessário, o apoiará na defesa do Município. Agradeceu aos demais 

vereadores pelo aprendizado diário, pelas críticas que também são importantes em 

uma plataforma de aprendizado. Garantiu que de sua parte força e vontade não 

faltarão para ajudar a quem mais precisa. Encerrado o Horário de Liderança, foi feito 

um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Kalícia Drienne dos Santos 

Almeida, atendendo à solicitação da vereadora Blenda Quaresma. Após esta 

homenagem, foi feita a verificação de presença. Não havendo quórum, aguardaram-se 

os dez minutos previstos regimentalmente. Findo este prazo, foi feita nova 

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

Dia. Foram então colocadas em votação e aprovadas as atas referentes às sessões 

ordinárias 28ª, 36ª, 52ª, 63ª, 68ª e 70ª e à 4ª sessão extraordinária, todas do 2º Período 

da 2ª Sessão Legislativa desta legislatura. Foi feita então a leitura do requerimento do 

vereador Émerson Sampaio solicitando 03 dias de licença parlamentar, no período de 

10 a 12 do mês de setembro corrente, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se 

depois a leitura do requerimento do vereador Amaury da APPD solicitando a 

realização de uma sessão especial com o tema Direitos Humanos, a ser realizada no 

dia 20/09/2018, neste salão plenário, às nove horas da manhã. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais requerimentos a 

serem votados, o presidente Mauro Freitas perguntou se algum dos parlamentares 

presentes gostaria de apresentar algum requerimento à plenária. Não havendo 

manifestação neste sentido, o presidente encerrou a Primeira Parte da Ordem do Dia. 

Foi feita então nova verificação de presença. Não havendo quórum, o presidente 

Mauro Freitas encerrou a sessão às dez horas e onze minutos. Estava licenciado o 

vereador Dr. Chiquinho. Justificaram suas ausências os vereadores: Altair Brandão, 

Delegado Nílton Neves, Fabrício Gama, John Wayne, Simone Kahwage e Zeca Pirão. 

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

bloco DC – Avante; Marciel Manão, pelo bloco PMN – PR - PEN – Solidariedade; 

Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; 

Blenda Quaresma, pelo bloco MDB – PHS; Víctor Dias, Paulo Bengtson, Moa 

Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC 

do B - PT; Marinor Brito, pelo PSOL; França e Toré Lima, pelo PRB; e Émerson 

Sampaio, pelo PP. Eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de 

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

Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 18 de setembro de 

2018.    

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________   

 

 ATO Nº 1470/2018, de 01 de setembro 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora Simone Santos de Amorim, 

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 

setembro/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1471/2018, de 01 de setembro 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora Agle Idalba Paes Pereira, 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 

setembro/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de setembro 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência da vereadora Marinor 

Brito. Esta solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Iniciou-se o Horário do Expediente. A única inscrita no Livro de 

Expediente que estava presente à sessão, a vereadora Marinor Brito, solicitou 

adiamento de seu pronunciamento. Não havendo outros oradores, a presidente 

encerrou o Horário de Expediente e deu início ao Horário de Liderança. Pela 

liderança do PSOL, a vereadora Marinor Brito declinou da palavra. Pela liderança da 

Oposição, também declinou de sua fala a vereadora Marinor Brito. Não havendo 

outra liderança inscrita presente à sessão, a presidente perguntou se alguma outra 

liderança desejaria expressar-se, mas não se verificaram manifestações. A presidente 

encerrou então o Horário de Liderança. Em seguida, assumiu a presidência da Mesa o 

vereador Dr. Elenílson. Este solicitou aos demais parlamentares que registrassem 

suas presenças no painel eletrônico. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez 

minutos previstos regimentalmente até a nova verificação de presença. Findo os dez 

minutos determinados, fez-se a nova verificação. Permanecendo a ausência de 

quórum, o presidente Dr. Elenílson declarou então encerrada a sessão às nove horas e 

vinte minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia 

24/09/2018, em horário regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os 

vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson, pelo bloco DC – Avante; Marinor Brito, 

pelo PSOL; Blenda Quaresma, pelo bloco MDB - PHS. Justificaram suas ausências 

os vereadores Altair Brandão, John Wayne, Rildo Pessoa, Amaury da APPD, Paulo 

Bengtson, Gleisson, Delegado Nilton Neves, Emerson Sampaio, Fabrício Gama, 

Fernando Carneiro, França, Víctor Dias e Zeca Pirão. Estava licenciado o vereador 

Dr. Chiquinho. 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 setembro de 2018. 
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Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 
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