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ATO Nº 1130/2018, de 02 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: 

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

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

ROSANGELA MARIA DE CAMPOS PEREIRA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. 

A, do Quadro PERMANENTE, durante o período de 02/07/2018 a 31/07/2018, 

correspondente ao 8º triênio (2007-2010) de serviços prestados à Câmara Municipal de 

Belém, conforme deferimento constante do Processo nº 562/2010. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

ATO Nº 1131/2018, de 02 de julho 2018.  

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

PEREIRA ALHO, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro PERMANENTE, 

durante o período de 02/07/2018 a 30/08/2018, correspondente ao 5º triênio (1994-1997) de 

serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante do 

Processo nº 398/2001. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
                                                       

                                                        ----------------------------------------------------- 
PORTARIA Nº 400 de 03 de setembro de 2018.  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas 

atribuições legais, 

Considerando o transcurso do Dia da Raça, em 05 de setembro de todos os anos, neste 

2018 incidente numa quarta-feira, quando em muitos bairros de Belém, são realizados os 

desfiles escolares, exigindo a presença dos senhores vereadores, na condição de 

representantes do povo belenense, nessa atividade cívica; 

Considerando, a significativa economia no consumo de energia elétrica que representará 

à Câmara Municipal de Belém, que não recebe qualquer tipo de isenção nesse sentido. 

RESOLVE: 

Facultar os trabalhos administrativos, bem como, suspender as atividades legislativas, 

nesta Casa de Leis, nos dias 05 e 06 de setembro de 2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 03 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

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

ATO Nº 1132/2018, de 02 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: 

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

7.502, de 20/12/90, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio à servidora NILZA SUELY 

MAIA DE FREITAS, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 02/07/2018 a 30/08/2018, correspondente a 30 (trinta) 

dias (restantes) da licença prêmio referente ao 7º triênio (2003-2006) e 30 (trinta) dias 

referentes ao 8º triênio (2006/2009) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, 

conforme deferimento constante do Processo nº 589/2011. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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A comissão de Licitação da Câmara Municipal de Belém, vem tornar         

Público o resultado da Aquisição de Gêneros Alimentícios. 

ORIGEM: 

Processo Administrativo: 122/2018 

Pregão Presencial nº 003/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS.                                         

Data da Abertura: 20/08/2018. 

EMPRESA VENCEDORA: 

Mendes & Sousa Comércio de Alimentos Ltda. 

CNPJ: 30.445.162/0001-02 

Endereço: Rua Francisco Antonio Mescouto, nº 71 

Bairro: Colônia Chicana – Santa Bárbara/Pa. 

Fone: 3347-5634 

HOMOLOGAÇÃO: 

Processo homologado pela autoridade máxima em: 

29 de agosto de 2018. 

Valor: R$ 20.458,20 

Rodimar Manito Santos 

Presidente da CPL 

___________________________ 

 

A comissão de Licitação da Câmara Municipal de Belém, vem tornar         

Público o resultado da Aquisição de Gêneros Alimentícios. 

ORIGEM: 

Processo Administrativo: 119/2018 

Pregão Presencial nº 002/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 

MATERIAL DE LIMPEZA. 

Data da Abertura: 30/08/2018. 

EMPRESA VENCEDORA: 

Papel e Cia Produtos de Papelaria Ltda.  

CNPJ: 19.518.277/0001-39 

Endereço: Avenida Duque de Caxias, nº 1197 – A 

Bairro: Marco 

Fone: 3216-0106 

HOMOLOGAÇÃO: 

Processo homologado pela autoridade máxima em: 

17 de setembro de 2018. 

Valor: R$ 42.199,72 

Rodimar Manito Santos 

Presidente da CPL 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 052, de 18 de setembro de 2018. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador EMERSON SAMPAIO e 

dá outras providências. 

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

seguinte Resolução: 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador EMERSON SAMPAIO, de 

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

do Município de Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação 

plenária na Sessão Ordinária do dia 18.09.18, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92- 03 (TRÊS) dias de Licença Parlamentar, no período de 

10 a 12/09 do corrente ano, conforme Processo nº 1291/18.  

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

seus efeitos a 10.09.2018. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 18 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

__________________________ 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 083, de 03 de setembro de 2018. 

Concede o Título Honorífico de “Cidadão de 

Belém” ao Senhor ÉDEN FERNANDO 

BATISTA FERREIRA, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de “Cidadão de Belém” ao Senhor 

Éder Fernando Batista Ferreira. 

Art. 2º. A honraria de que trata o presente Decreto Legislativo será entregue em 

Sessão Solene a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e 

hora previamente designados. 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 03 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 084, de 03 de setembro de 2018. 

Concede o Título Honorífico de “Cidadão de 

Belém” ao Exmo. Senhor LUIZ HENRIQUE DE 

OLIVEIRA RESENDE (LUIZ TIBÉ), e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de “Cidadão de Belém” ao Exmo. 

Senhor Luiz Henrique Resende (Luiz Tibé), Deputado Federal e Presidente 

Nacional do AVANTE. 

Art. 2º. A honraria de que trata o presente Decreto Legislativo será entregue em 

Sessão Solene a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e 

hora previamente designados. 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 03 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 085, de 03 de setembro de 2018. 

Concede o Título Honorífico de “Cidadão de 

Belém” à Senhora MARIA DO SOCORRO 

RODRIGUES BEZERRA DA SILVA, e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de “Cidadão de Belém” à Senhora 

Maria do Socorro Rodrigues Bezerra da silva. 

Art. 2º. A honraria de que trata o presente Decreto Legislativo será entregue em 

Sessão Solene a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e 

hora previamente designados. 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 03 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 086, de 03 de setembro de 2018. 

Concede o Título Honorífico de “Cidadão de 

Belém” ao Senhor VINNY AZEVEDO, e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de “Cidadão de Belém” ao Senhor 

VINNY AZEVEDO. 

Art. 2º. A honraria de que trata o presente Decreto Legislativo será entregue em 

Sessão Solene a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e 

hora previamente designados. 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 03 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 087, de 03 de setembro de 2018. 

Concede o Título Honorífico de “Cidadão de 

Belém” ao Senhor BRENO MORAIS 

MIRANDA, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de “Cidadão de Belém” ao Senhor 

Breno Morais Miranda. 

Art. 2º. A honraria de que trata o presente Decreto Legislativo será entregue em 

Sessão Solene a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e 

hora previamente designados. 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 03 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 088, de 03 de setembro de 2018. 

Concede o Diploma e a Medalha Vereador 

Clodomir Grande Colino à Senhora MARIA 

BETÂNIA DE CARVALHO FIDALDO, e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido o Diploma e a Medalha Vereador Clodomir Grande 

Colino à Senhora Maria Betânia de Carvalho Fidalgo. 

Art. 2º. A honraria de que trata o presente Decreto Legislativo será entregue em 

Sessão Solene a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e 

hora previamente designados. 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 03 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 089, de 03 de setembro de 2018. 

Concede o Diploma e a Medalha Vereador 

Clodomir Grande Colino à Senhora MÁRCIA 

TATIANA REBELO NEVES, e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido o Diploma e a Medalha Vereador Clodomir Grande 

Colino à Senhora Márcia Tatiana Rebelo Neves. 

Art. 2º. A honraria de que trata o presente Decreto Legislativo será entregue em 

Sessão Solene a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e 

hora previamente designados. 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 03 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 090, de 03 de setembro de 2018. 

Concede o Diploma Edson Luís ao Senhor TIAGO 

SILVA BRITO, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga e publica o 

seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido o Diploma Edson Luís ao Senhor Tiago Silva Brito. 

Art. 2º. A honraria de que trata o presente Decreto Legislativo será entregue em 

Sessão Solene a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Belém, em dia e 

hora previamente designados. 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, em 03 de setembro de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

ATO Nº 1080/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, STELLA GIOVANNA SILVA RODRIGUES, para 

exercer o Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do 

Vereador FRANCISCO ALMEIDA, a partir de 01/07/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 1081/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, JAQUILENE RODRIGUES MAUES, para exercer 

o Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

GLEISSON SILVA, a partir de 01/07/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1082/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores a seguir relacionados, para exercerem 

cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador IGOR 

ANDRADE, a partir de 01/07/2018: 

NÍVEL 01 

Daniel Pinheiro dos Santos 

Luana Fabiola da Conceição Carneiro 

Marcelo Vitor Souza Rodrigues 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

       

 ATO Nº 1089/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, BIANCA MESQUITA DE LIMA, para exercer o 

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

IGOR NORMANDO, a partir de 01/07/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1090/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, WALTER JORGE MAIA CAMPOS, para exercer o 

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

JOHN WAYNE, a partir de 01/07/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1091/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores a seguir relacionados, para exercerem 

cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador MARCIEL 

SARAIVA DE ALMEIDA (MARCIEL MANÃO), a partir de 01/07/2018: 

NÍVEL 01 

Aline Cristine Sales de Lima 

Caroline da Silva Souza 

Elizete Correa Lima 

Luiz Carlos Braga Damasceno 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1092/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores a seguir relacionados, para exercerem 
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cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador RILDO 

PESSOA, a partir de 01/07/2018: 

NÍVEL 02 

ALESSANDRA COSTA AMORIM 

NÍVEL 03 

LUANA PATRICIA GOMES MACIEL 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1093/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, MICHELLY GONÇALVES DE OLIVEIRA 

COSTA, para exercer o Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do 

Gabinete da Vereadora SIMONE KAHWAGE, a partir de 01/07/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1094/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores a seguir relacionados, para exercerem 

cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador ANTONIO 

OLIVEIRA DE LIMA (TORÉ LIMA), a partir de 01/07/2018: 

NÍVEL 01 

JOANILSON NASCIMENTO SANTOS 

KARLA GABRIELLE SILVA GOMES 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 1095/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, OTACÍLIO GUALBERTO TAVARES FILHO, 

para exercer o Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do 

Vereador VICTOR DIAS, a partir de 01/07/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1096/2018, de 01 de julho 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, FLÁVIO NONATO NUNES DOS SANTOS, para 

exercer o Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do 

Vereador ZECA PIRÃO, a partir de 01/07/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA TRIGESIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA  

 Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Belém sob a presidência do senhor vereador Joaquim Campos, que 

solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no Painel Eletrônico. 

Havendo quórum, foram abertos os trabalhos, ocasião em que usaram da palavra no Horário do 

Expediente os senhores vereadores: Fernando Carneiro, que inicialmente fez uma reflexão 

sobre um convênio firmado entre o Governo do Estado e a PMB, sendo que o estado irá 

repassar trinta milhões de reais ao município para a contratação de setecentos e oitenta agentes 

de limpeza, com a duração de um ano, momento em que louvou a ação do referido governo por 

essa ajuda ao município de Belém; observou que se os agentes são necessários para o 

município, porque o prefeito extinguiu o cargo de gari? E lembrou que este ano é eleitoral; 

informou que 8% do crescimento do PIB brasileiro foi da região Norte, enquanto que 1 % foi o 

crescimento do resto do País; destacou que o IDH do Pará é um dos piores do Brasil e que o 

estado não paga o piso dos professores, questionando em seguida porque o governo não investe 

em segurança pública; declarou que estará enviando requerimento acerca desse convênio sobre 

a contratação de agentes de limpeza, momento em que assumiu a condução dos trabalhos o 

senhor vereador Mauro Freitas; Joaquim Campos, registrando que vinha relatando há anos a 

violência crescente no Estado e que observou o crescimento da violência no Rio de Janeiro, 

lamentando a falta de projeto que venha acabar com a violência no estado; alertou sobre o 

suicídio de jovens nas escolas, onde foram criando discórdias para prejudicar as famílias e 

alertou que quando o vereador Fernando Carneiro assumir o Governo do Estado venha investir 

na segurança pública; frisou que existe uma tropa que está sendo dizimada e o governo não tem 

capacidade de gerir a segurança; destacou que no dia primeiro de janeiro a história vai ser outra 

neste estado, onde oitenta por cento da população clama por justiça, momento em que  pediu ao 

governo que pesquise sua vida que, por sua vez, irá pesquisar a dele; Sargento Silvano, 

lamentando ontem foi ao Distrito de Outeiro e soube que um sargento teria sido assassinado, 

mas sumiram com seu corpo e que outros dois sumiram em Marituba sendo posteriormente 

assassinados e que ontem outro policial foi baleado na Rodovia Transmangueirão; lembrou que 

os policiais estão  prestes a formar uma greve geral no Estado, destacando que a população tem 

culpa sobre isso porque estão vendo policiais morrerem e não fazem nada; citou que a 

população só está lamentando pelas redes sociais e que esperava muito dos deputados sobre 

esse caso; lamentou que está cansado de ouvir dizer que está tudo bem pelo secretário de 

segurança, momento em que sugeriu a criação de uma rede de proteção para os policiais que 

vão para as ruas e concluiu dizendo que não vai ficar omisso se a PM parar; Toré Lima, que se 

solidarizou com o vereador Sargento Silvano, bem como com os policiais agredidos e mortos 

no Estado do Pará. Passados os trabalhos ao Horário das Lideranças, tendo usado da palavra os 

senhores vereadores: Joaquim Campos que pelo Bloco PDT/PSL, fez um comparativo e 

exemplo de como é gasto o dinheiro político, citando que pra levar o ex-presidente Lula de São 

Paulo e show missa e pra levá-lo a Curitiba custou cento e cinquenta mil reais e trezentos mil 

reais pra mantê-lo preso e dez mil reais por dia pra mantê-lo na cadeia, ficando difícil gerar 

empregos desta forma conforme o orador; defendeu o fim da Lei Kandir que a seu ver, tem 

prejudicado o Estado do Pará; Fernando Carneiro que, pela Bancada do PSOL, falou sobre a 

completa desorganização na obra do trevo do Satélite, com inúmeras irregularidades e 

escuridão sem manutenção, bueiros entupidos, onde fizeram o fechamento daquele trevo apenas 

por uma acidente de trânsito, sem a existência de ciclo faixa e de ciclovia, sendo que os 

cobradores e motoristas são obrigados a ficarem parados naquele local, momento em que 

responsabilizou a Semob pelo descaso; relatando em seguida seu repúdio pela obrado BRT, 

observando que não existe BRT em Belém; Altair Brandão que, pela Bancada do PC do B/PT, 

parabenizou a diretoria do Sindicato dos Rodoviários de Belém e de Marituba pelo esforço e 

dedicação de todos pela paralisação de Belém por cinco dias; agradeceu aos trabalhadores que 

aderiram cem por cento a greve, momento em que procedeu a leitura de seu pronunciamento 

enaltecendo o movimento grevista; informou que elaborou um projeto para que os profissionais 

rodoviários sejam beneficiados e concluiu agradecendo as conquista obtidas pela greve; 

Fabrício Gama que, pelo Bloco PMN/Solidariedade/Pen/PR, questionou o que será o certo para 

um governante; falou sobre a quantidade de lixo impressionante na cidade, salientando que a 

PMB faz um convênio pra melhorar e ampliar serviços e vem o vereador de oposição criticar o 

convênio, ocasião em que pediu ao vereador Fernando Carneiro pra não usar a tribuna pra fazer 

campanha eleitoral; citou que esse convênio vai dar oportunidade de melhorar a cidade, 

gerando mil empregos diretos e dois mil indiretos; defendeu que é necessário agir para o melhor 

do município; lembrou que o Brasil vive uma crise ética profunda, onde roubam pra se 

endeusar; destacando que essa parceria é pra melhoria de vida da população, momento em que 

parabenizou o trabalho que está sendo feito pelo prefeito Zenaldo pra que Belém possa ter uma 

melhor coleta de lixo; Igor Andrade que, pela Bancada do PSB/PSDB/PTB, comentou sobre a 

paralisação dos ônibus que no seu entender, de completa desordem, causando transtorno pra 

mais de um milhão de usuários de Belém; ressaltou que não se pode prejudicar a população 

dessa maneira, destacando que na sua reflexão a população não tem culpa, mas foi a que pagou 

mais caro pelo transporte alternativo, uma vez que a mesma já paga caro pelo preço da 

passagem, ocasião em que manifestou sua revolta pela realização da greve, oportunidade em 

que o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no 

Painel eletrônico. Havendo quórum os trabalhos foram passados a primeira parte da Ordem do 

Dia e dando encaminhamento à votação do Requerimento formulado pelo senhor vereador 

Mauro Freitas solicitando a realização de uma sessão especial marcada para com o objetivo de 

comemorar os 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, momento em que assumiu a condução 

dos trabalhos o senhor vereador Dr. Elenilson. Em votação o referido requerimento foi 

aprovado por unanimidade, tendo justificado seus votos os senhores vereadores Maciel Manão 

e Fabrício Gama. Prosseguindo, foi colocado em discussão o Requerimento formulado pelos 

vereadores Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro, solicitando a realização de uma sessão especial 

para debater o fechamento do Hospital de Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira 

(Guamá), tendo usado da palavra os senhores vereadores Mauro Freitas, Dr. Chiquinho, 

Sargento Silvano, Nehemias Valentim, Igor Andrade pela Liderança do Governo, Emerson 

Sampaio e Toré Lima que ficou com cinco minutos para a próxima sessão, oportunidade em 

que o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no 

painel eletrônico. Havendo quórum, os trabalhos foram passados a segunda parte da ordem do 

dia e não havendo matéria a ser apreciada, o senhor presidente declarou encerrada a presente 

sessão às dez horas e quarenta e nove minutos, marcando para a próxima quarta-feira, a hora 

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

Mauro Freitas e Rildo Pessoa pelo Bloco PSDC/AVANTE; Bieco, Fabrício Gama e Marciel 

Manão pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Sargento Silvano e Victor Dias pelo 

Bloco PSD/PTC; Joaquim Campos e John Wayne pelo Bloco PMDB/PHS; Igor Andrade, 

Nehemias Valentim e Moa Moraes pela Bancada do PSB/PSDB/PTB; Celsinho Sabino e 

Dinely pelo Bloco PSC/PPS; Delegado Nilton Neves pelo Bloco PDT/PSL; Altair Brandão e 

Amaury da APPD pelo Bloco PC do B/PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito 
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pela Bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima pela Bancada do PRB; Emerson 

Sampaio pela Bancada do PP. Justificado: Blenda Quaresma; Licenciado Paulo Bengtson. E. 

Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa 

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

Augusto Meira Filho, aos 25 de abril de 2018.    

  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA QUADRAGESIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO   

PERIODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA,  

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

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

Pirão, que solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no 

Painel Eletrônico. Havendo quórum, foram abertos os trabalhos, ocasião em que 

usaram da palavra no Horário do Expediente os senhores vereadores: Fabrício Gama, 

registrando que se reportava ontem sobre matéria do Jornal Nacional que falava o 

tempo todo sobre a paralisação dos caminhoneiros e a tentativa de salvar o governo 

quebrado e falido, no seu entender; lamentou o fato do senhor Presidente Temer ir a 

tv tentar dizer que irá pagar a conta dos trabalhadores do País e questionou que conta 

e essa?, respondendo em seguida que é a mesma que foi roubada da Petrobrás; 

declarou que o governo federal está totalmente perdido e a população pagando esse 

preço; criticou o citado governo por não ter rumo e decência pra continuar a 

comandar o Pais e enquanto isso, a população fica sem ter o que comer, vivendo um 

caos social, ocasião em que parabenizou os caminhoneiros por não aceitarem as 

correntes partidárias; frisou a necessidade e o cuidado dessa greve não afetar os 

hospitais e a mesa da população brasileira e observou que não se pode assistir isso 

sem se indignar; declarou que o presidente Michel Temer precisa ter o cuidado de 

renunciar o governo, alertando em seguida que as urnas vêm ai em 2018 para que o 

povo vote em um Brasil melhor; Nehemias Valentim, que relatou sobre os dias de 

sábado e domingo onde a Igreja Adventista tem um projeto referente a distribuição de 

milhões de livros à população; registrou que na praça Batista Campos houve a 

distribuição de livros e contou com a participação de médicos e terapeutas num 

grande movimento em prol da saúde, mesmo sem ter sido feita a propaganda do 

evento, mas a população compareceu em peso; informou que na Gibóia Branca 

haverá outro evento com a distribuição de livros, bem como, que será distribuído 

nesta Casa cem livros de sua igreja; comentou sobre a greve dos caminhoneiros, 

destacando que o povo não reclamou mesmo sofrendo as consequências; lembrou que 

o governo federal fez o acordo que irá diminuir em quarenta e seis centavos o preço 

do óleo diesel, relatando que não foi acordado nada com relação a gasolina; citou que 

a crise piorou e está prejudicando as famílias que estão com dificuldade de sobreviver 

e de poder pagar suas contas em dia. Em aparte, o senhor vereador Igor Andrade 

comentou o assunto, momento em que assumiu a presidência dos trabalhos o senhor 

vereador Nehemias Valentim; Zeca Pirão, declarando que não visa paixões 

partidárias, mas somente pessoas; informou que quando foi presidente desta Casa 

enfrentou quase cem pessoas quase todo dia mandadas pelo ex-prefeito Duciomar; 

relatou que discutias os problemas dentro do plenário e quando uma das pessoas 

começava a fazer bagunça, terminava a sessão e mandava pôr a pessoa pra fora e 

todos ficavam calados; citou que ontem, quando falou na Tribuna um assunto sério a 

Tv Liberal dizia que ninguém faz nada nesta Casa, momento em que pediu desculpas 

por falar na tribuna sobre a questão dos taxistas, destacando que só tem um lado que é 

o lado de Deus e concluiu dizendo que todos são iguais perante a lei. Passados os 

trabalhos ao Horário das Lideranças, momento em que assumiu a condução dos 

trabalhos o senhor vereador Dr. Elenilson, tendo usado da palavra os senhores 

vereadores: Zeca Pirão que, pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR, 

comentou sobre o que está ocorrendo no Brasil, informando que querem tirar o 

mínimo que as pessoas têm e lamentou que não pode fazer nada, apenas falar na 

Tribuna; frisou que é preciso ter o pé no chão e olhar com carinho para a população 

de Belém; relatou que tem ficado assustado de ver o tempo passando e as coisas não 

melhorarem; observou que noventa por cento da população não sabe a quantidade de 

impostos que o governo desvia que poderia ser revestido na área da saúde; salientou 

que é fácil criticar o prefeito, mas quem faz são pessoas que estão preocupadas 

apenas em jogar pedras e citou que nunca viu um vereador de oposição elogiar o 

governo, momento em que pediu pra pararem com a politicagem e trabalharem mais 

em prol da população de Belém; Igor Andrade que, pela Bancada do 

PSB/PSDB/PTB, registrou que funcionários da Petrobrás estão ameaçando todos os 

que não estão em greve; informou que do mês de julho pra cá a Petrobrás aumentou 

em mais de cem vezes o preço dos combustíveis, prejudicado as pessoas que estão 

preocupados com a questão de saúde; citou que o País está parado com um governo 

inerte; comentou que ontem um casal se dividiu, cada um pra um supermercado 

diferente e constataram que os produtos estão ficando fora das prateleiras; criticou o 

governo federal por não ter voz e não consegue colocar o País pra funcionar; 

lamentou que às proximidades das eleições o governo vem dizer que vai reduzir o 

valor do diesel, achando que isso vai gerar um efeito cascata e concluiu enaltecendo a 

administração do prefeito Zenaldo por estar colocando os salários dos funcionários 

em dia; Fabrício Gama que, pela Liderança do Governo, se solidarizou com o 

vereador Igor Andrade com relação a questão dos taxistas de Belém e que visa 

estudar a questão dos aplicativos que atinge todo o País; destacou que a Lei referente 

aos aplicativos é recente e o governo federal jogou para os municípios as ações sobre 

os mesmos, sendo que as câmara municipais terão que regulamentar essa situação; 

frisou que não se pode proibir a entrada dos motoristas de Uber, mas observou que é 

necessário essa regulamentação; parabenizou o prefeito Zenaldo por entender que 

precisa buscar alternativas para o turismo local, bem como, pelo lançamento do novo 

Mercado de São Braz, com restaurante e venda de especiarias, como peixes regionais, 

gerando emprego e renda para cerca de 2.200 pessoas em todas as áreas, buscando o 

turismo gastronômico para o Estado do Pará. Em aparte, usou da palavra o senhor 

vereador Luiz Seffer; Dr. Chiquinho que, pela Liderança do PSOL, comentou que 

passou grande parte da sua vida frequentando a Ufpa, tendo a oportunidade de 

sempre estudar em escola pública, começando a trabalhar com 22 anos em uma 

escola pública, acrescentando que completou 36 anos de trabalho em abril e espera 

sua aposentadoria; citou que se envolveu em todas as lutas para os trabalhadores e 

lembrou que participou das conferências estaduais e nacionais de saúde e que foi 

surpreendido ontem por um ataque do vereador Silvano pra fazer a denúncia de que 

não é professor da Seduc, mas médico da Sesma; explicou que é professor e trabalha 

há 36 anos na Seduc e que é autor de vários projetos, como o do ar condicionado nos 

ônibus; explicou que tem feito críticas à administração da Casa, mas que se interessa 

em discutir as leis em prol da população e concluiu dizendo que não é bandido e 

requer uma denúncia na questão de ética deste Poder; Dr. Chiquinho que, pela 

liderança da Oposição, reiterou seu posicionamento contra declarações feitas pelo 

vereador Sargento Silvano em relação a sua pessoa, classificando como um surto 

psicótico ao ocupar a tribuna e falar esse tipo de coisa; declarou que aceitou um 

pedido pra trabalhar na Sesma, tendo prejuízo por isso; criticou o vereador Silvano 

por falar mal do prefeito e ameaçar o orador, momento em que pediu desculpas ao 

referido edil por ter batido seu carro e que pediu ao vereador que fizesse um 

orçamento, mas foi agredido oralmente pelo citado vereador; comentou sobre o 

abandono de Belém pelo prefeito Zenaldo Coutinho; Amaury da APPD que, pelo 

Bloco do PC do B/PT, declarou que esta Casa está mudada ao ver a situação pedindo 

fora Temer; citou que nas bombas de gasolina as pessoas sequer levantam a voz 

porque sabem que no passado recente fizeram a opção por tudo isso que está 

acontecendo, acrescentando que a sede do poder, pela quarta vez, não permitia que a 

coerência desse a tranquilidade do País, momento em que assumiu a condução dos 

trabalhos o senhor vereador John  Wayne, solicitando em seguida aos senhores 

vereadores que registrassem suas presenças no Painel Eletrônico. Havendo quórum, 

os trabalhos foram passados a primeira parte da Ordem do Dia, momento em que foi 

colocado em discussão o requerimento formulado pelo senhor vereador Nehemias 

Valentim, solicitando inserção nos anais da Casa a matéria publicada no jornal O 

Liberal, edição de 29/05/18, intitulada “Impostos deverão subir com a “Bolsa 

Caminhoneiros”, tendo usado da palavra os senhores vereadores Nehemias Valentim, 

Fabrício Gama e Dr. Elenilson, com aparte do senhor vereador Lulu das 

Comunidades; Sargento Silvano e Toré Lima, momento em que assumiu a condução 

dos trabalhos o senhor vereador Mauro Freitas. Em votação nominal (20 Sim e 

nenhum Não) o referido requerimento foi aprovado, tendo justificado seus votos os 

senhores vereadores Igor Normando e Gustavo Seffer, momento em que o senhor 

presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no 

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

Ordem do Dia, e dando prosseguimento a votação do art. 1º do projeto de lei 

constante do processo nº 436/17 que Acrescenta o inciso VII da Lei Ordinária 

7055/77 – Código de Postura contra o causador de pichação, postes, árvores, abrigos 

de paradas de coletivos, placas de sinalização ou qualquer lugar de uso público no 

município de Belém e não havendo quórum o senhor presidente declarou encerrada a 

presente sessão às dez horas e cinquenta e sete minutos, marcando outra para amanhã, 

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

Dr. Elenilson, Mauro Freitas e Rildo Pessoa pelo Bloco PSDC/AVANTE; Bieco, 

Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão pelo Bloco 

PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Gustavo Seffer, Lulu das Comunidades e 

Sargento Silvano pelo Bloco PSD/PTC; Blenda Quaresma e John Wayne pelo Bloco 

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

Bancada do PSB/PSDB/PTB; Dinely pelo Bloco PSC/PPS; Delegado Nilton Neves e 

Henrique Soares pelo Bloco PDT/PSL; Amaury da APPD pela Bancada do PC do 

B/PT; Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro pela Bancada do PSOL; Simone Kahwage 

e Toré Lima pela Bancada do PRB. Justificados: Celsinho Sabino, Emerson Sampaio, 

França, Igor Normando e Mauro Freitas. E. Eu, segundo secretário, lavrei a presente 

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

Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira 

Filho, aos 29 de maio de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo segundo dia do mês de junho 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 sobre o clima de Copa do Mundo que contagia a população 

brasileira – mesmo com todos os problemas existentes no país, o campeonato mundial 

de futebol e a atuação da seleção canarinho tomam o noticiário e a atenção das pessoas. 

Apesar de frequentemente ouvir-se dizer que o povo não sabe votar, expressou sua fé de 

que nas próximas eleições ocorrerá uma renovação para melhor na política nacional. 

Aditou ter lido recentemente matéria jornalística informando que nenhum dos dezessete 

deputados federais paraenses conseguiu trazer recursos, através de emendas 

parlamentares, para investimento na segurança pública em nosso estado. Avaliou que 

isto significa falta de prestígio, falta de interlocução e falta de vontade política para 

melhorar a segurança pública no Pará. Entretanto, estes mesmos políticos subirão nos 

palanques nesta campanha eleitoral e dirão que querem mais uma vez um voto de 

confiança, querem ser reeleitos deputados para lutar pela segurança pública, pela saúde, 

pela educação. Questionou então se tais pessoas realmente merecem ser reeleitas se 

nenhum deles conseguiu trazer verbas para a segurança pública no Pará. Exortou o povo 

a refletir muito bem antes de votar. Disse ter votado em um destes dezessete deputados 

da bancada paraense, mas este sequer protocolou emendas parlamentares para a 

segurança pública de nosso estado (apenas treze deputados paraenses o fizeram). 



66  
DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 24, 25, 26, 27 e 28 de setembro de 2018. 

ANO XXXV 

Nº 1805 
 

 

 

 

Considerou que isto é vergonhoso porque todos sabem fazer críticas ao governo do 

estado e ao governo municipal, sobem à tribuna, fazem discursos. Entretanto, não 

contribuem minimamente para melhorar a segurança pública no Pará. Expressou não 

acreditar que a população paraense voltará a eleger qualquer um destes políticos. 

Repercutiu em seguida o lançamento da campanha do vereador Dr. Elenílson a senador 

da República pelo partido. Avante. Informou que - no último sábado, neste plenário - 

ocorreu um grande evento, com a participação do vereador Mauro Freitas, presidente 

deste Poder. Disse acreditar que dentre os atuais componentes da Câmara Municipal de 

Belém, há vários com plenas condições de serem eleitos deputados estaduais, federais 

ou até mesmo chegar ao Senado. Zeca Pirão externou que, sendo pré-candidato a 

deputado estadual, tem andado por muitos municípios paraenses e tem sido muito bem 

recebido. Declarou ser muito bom conhecer pessoas novas, novas lideranças, novas 

mentalidades. Disse que há pessoas de coração aberto no interior do nosso estado, que 

não têm a maldade que muitas vezes encontramos na capital. Há pessoas que são 

politicamente inocentes e os políticos, por vezes, aproveitam-se dessa inocência. 

Notificou que nos quarenta e cinco municípios que visitou, quando reunido com as 

comunidades, fazia apenas duas perguntas aos seus interlocutores: se sabiam a quanto 

um deputado estadual tem direito anualmente em emendas e a quanto um deputado 

federal tem direito anualmente em emendas. Surpreendeu-se ao perceber que ninguém 

sabia e perguntou-se o motivo desta informação não ser divulgada à população, 

informando que um deputado estadual tem direito a 1,5 milhões de reais em emendas e 

um deputado federal tem direito a 16 a 17 milhões de reais em emendas todo ano, fora 

outras regalias que o governo concede para atenderem a população. Conclamou as 

pessoas a prestarem atenção no que fazem os políticos que elegem. Afirmou que faz o 

seu papel, fiscaliza as obras públicas, verifica os problemas que atingem o povo e o que 

pode ser feito para saná-los, dando o retorno a quem o elegeu. A maioria dos políticos, 

entretanto, só procura a população perto da eleição. Reconheceu que cada político tem 

sua maneira particular de agir e alguns se dedicam a outras áreas, atuando no campo da 

comunicação, preocupando-se com a segurança pública, enquanto outros se dedicam a 

um trabalho de base, trabalho voluntário para ajudar o povo. Entretanto, há muitos 

políticos – vereadores, deputados e outros – que dão uma banana para a população, mas, 

a seis meses da eleição, há uma correria: deputado para cá, deputado para lá, deputado 

acolá, em comitivas. Chegando ao interior, pergunta então às pessoas o que aquele 

deputado realmente fez pela comunidade. Ouve então que aquele político em campanha 

prometeu fazer o ramal da estrada que leva àquela região, que pediu a alguém que 

listasse cinquenta pessoas da localidade para que estas recebessem cinquenta reais. 

Concluiu que é assim que fazem política, mas não ficam persistentemente atrás do 

governador para pedir benefícios para a população, não colam no prefeito buscando 

melhorias para o povo e é preciso que este enxergue quem realmente está do seu lado. 

Findo este pronunciamento, o vereador Dr. Elenílson assumiu a presidência da Mesa e o 

vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Este parabenizou inicialmente o vereador 

Henrique Soares pela passagem de seu aniversário. Declarou depois estar muito 

tranquilo em relação às próximas eleições, até porque não é candidato, diferentemente 

de muitos de seus pares. Expressou estar feliz porque há nomes brilhantes, membros 

deste Poder, concorrendo ao parlamento estadual, ao parlamento federal e também ao 

governo do Estado. Citou depois o nome de vários parlamentares que disputarão as 

próximas eleições, discorrendo sobre as qualidades destes e os cargos que pleiteiam. 

Opinou que o legislativo estadual e o legislativo federal precisam ser renovados. Pediu a 

todos que não se enganem: o povo não elegerá políticos envolvidos em corrupção. 

Afirmou que o maior patrimônio de um político é o seu nome – sua identidade moral é o 

que deve ser preservado. Parabenizou o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o 

Tribunal de Contas e os demais órgãos fiscalizadores que fazem com que os políticos 

atualmente pensem melhor em como agir. Estimou que os políticos do passado se 

corrompiam por não ter medo da punição, uma vez que não havia tanta fiscalização. 

Atualmente, envolver-se em práticas ilícitas significa ter posteriormente o nome 

envolvido em escândalos, o que pode representar o fim da carreira política. Pediu à 

população que escolha com cuidado seus candidatos à próxima eleição. Em aparte, 

pronunciou-se o vereador Igor Andrade. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se 

o Horário de Liderança. Reassumiu então a presidência da Mesa o vereador Mauro 

Freitas. Pela liderança do bloco PMN – PR – PEN - Solidariedade, Zeca Pirão disse ter 

ficado surpreso com a matéria do jornal O Liberal anunciando sua volta à presidência do 

Clube do Remo. Contou que, quando assumiu anteriormente a presidência da 

agremiação, o clube estava falido e ninguém de sua diretoria queria assumir este cargo. 

O Remo passou então nove meses sem disputar nenhum campeonato de futebol e 

durante este período, como remista apaixonado, sustentou o clube sozinho, contando 

com a ajuda de Deus e a compreensão de funcionários e jogadores. Conseguiu, nessa 

época, empréstimos para honrar a folha salarial graças à sua credibilidade. Formou-se o 

time e foram campeões estaduais de futebol, após seis anos de jejum, sendo também 

bicampeão da Copa Norte Sub-20. Ressaltou que durante sua gestão pagou os 

funcionários (que não recebiam havia oito meses quando assumiu) e os jogadores (que 

não recebiam havia quatro ou cinco meses), o clube passou a disputar uma divisão do 

futebol profissional (estava sem disputar campeonatos nacionais, estando sem série 

havia alguns anos), reformou o Baenão (Estádio Evandro Almeida) liberando-o para um 

público de 15 mil pessoas, com o gramado em plena condição de receber os jogos. 

Entretanto, surpreendeu-se ao ler matéria publicada no jornal O Liberal na qual o 

repórter afirma que, durante sua presidência, abandonara o Baenão, deixando-o sem 

condição de funcionamento. Considerou que este jornalista deve estar mal informado ou 

é mal-intencionado por publicar inverdades. Conjecturou que isto pode ser proposital, 

pois há muitas pessoas que não gostam de sua pessoa por não participar de negociatas 

escusas – não faz negócios para roubar o Remo, como já fizeram, não toma atitudes que 

prejudiquem o clube e ajudou todos os presidentes remistas que o sucederam. Desafiou 

qualquer um a provar o contrário do que afirmou. Julgou que o atacam por não gostarem 

de pessoas que agem corretamente, informando ter sido o único presidente do Remo que 

prestou contas todos os meses de sua gestão e que foi o único a ter as contas aprovadas. 

Aparte do vereador Joaquim Campos. Pelo PP, Émerson Sampaio solicitou o apoio do 

poder público para melhorias na Praça Cordeiro de Farias. Denunciou que o presidente 

da Associação dos Moradores do Conjunto Cordeiro de Farias está alugando a praça 

para vendedores ambulantes. A sede daquela associação foi alugada para uma pizzaria e 

a arena de futebol da praça foi alugada para um parquinho, sendo que estes recursos são 

embolsados pelo presidente da entidade. Afirmou que este diz em alto e bom som ser 

compadre e apadrinhado do vice-prefeito de Belém, senhor Orlando Reis. Expôs não 

acreditar que isto seja verdade - não quer acreditar que o vice-prefeito dê cobertura a 

uma canalhice destas. Informou já ter conversado com Orlando Reis a respeito e que 

encaminhará denúncia do caso ao Ministério Público do Pará para que este o investigue.   

Lembrou que a Praça Cordeiro de Farias já foi palco de um projeto social muito bonito, 

do qual participou, envolvendo caratê e tae-kwon-do. Entretanto, o presidente da 

associação considera-se hoje dono do logradouro, estando este tomado por ambulantes 

que, segundo informações que obteve, pagam-lhe uma taxa semanal. Solicitou que o 

poder público faça o reordenamento da localidade.  Relatou posteriormente ter tentado 

em vão, por dois meses, obter uma audiência com o titular da Secretaria Municipal de 

Educação - SEMEC. Solicitou por ofício, no mês de maio passado, a cessão de uma 

escola pública municipal no bairro do Tapanã para a realização de uma ação social. Não 

obtendo resposta, protocolou no dia anterior um segundo ofício com o mesmo teor. 

Referiu que, segundo informações da SEMEC, a atual secretária, Maria do Perpétuo 

Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho, ainda não teve acesso ao ofício protocolado no 

dia 24 de maio. Disse saber do esforço desenvolvido pelo prefeito Zenaldo Coutinho 

para bem gerir a cidade, mas opinou que há meia dúzia de secretários municipais que 

não querem nada, estando apenas preocupados em aparecer nas redes sociais. Fazem-no 

como uma forma de campanha antecipada, buscando posteriormente chegar à vereança 

no Município. Em aparte, pronunciou-se o vereador Sargento Silvano. Pela liderança do 

bloco PSB – PSDB – PTB, Igor Andrade prestou apoio e solidariedade ao prefeito 

Zenaldo Coutinho e ao secretário municipal de Saúde, senhor Sérgio de Amorim 

Figueiredo, diante do que considerou mais um episódio político, promovido por alguns 

funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, na tentativa de 

denegrir a imagem da atual gestão municipal. Ressaltou que os fatos relatados são 

reproduzidos de forma exagerada, julgando normal que algumas ambulâncias da frota 

municipal fiquem fora de serviço por eventuais defeitos e quebras. Contrapôs, 

entretanto, que mesmo os funcionários que fizeram a denúncia (apresentada pela 

Associação dos Servidores do SAMU) não querem deixar de atuar no serviço porque 

neste ganham uma merecida gratificação. Salientou que a responsabilidade pela saúde 

pública é dividida entre o Município, o estado do Pará e a União. Repudiou a atitude dos 

funcionários lotados no SAMU que atuam politicamente tentando atingir o prefeito 

Zenaldo Coutinho. Reconheceu, porém, o valor dos servidores que se dedicam à luta 

diária de socorrer e salvar vidas no município de Belém. Quanto à denúncia feita 

anteriormente pelo vereador Émerson Sampaio, reconheceu que isto frequentemente 

ocorre em vários bairros da cidade. Opinou que o presidente da Associação de 

Moradores do Conjunto Cordeiro de Farias não age sozinho, deve estar em comum 

acordo com o restante da diretoria daquela associação. Defendeu que a própria 

comunidade resolva a situação em cada caso. Pela liderança do Governo, Fabrício Gama 

disse ter ouvido atentamente o discurso do vereador Émerson Sampaio em que este 

criticou a atuação do titular da SEMEC. Alertou que o prefeito orienta todos os 

secretários municipais a receber os parlamentares desta Casa, pede que discutam sobre 

suas demandas e as atendam na medida do possível. Julgou que alguns destes 

secretários, por conta própria, talvez estejam realmente antecipando campanhas para a 

eleição de 2020. Reiterou que esta não é a orientação do prefeito, acrescentando que ele, 

nas reuniões com o secretariado, pede a todos os titulares das secretarias que ouçam e 

atendam os vereadores e a população. Destacou que Zenaldo Coutinho, tendo sido 

também parlamentar durante muitos anos, sabe o quão importante é a relação dos 

parlamentares com os secretários. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Joaquim 

Campos, Sargento Silvano, Toré Lima, Igor Andrade. Findo este pronunciamento, o 

vereador Sargento Silvano assumiu a presidência da Mesa. O vereador Mauro Freitas 

subiu então à tribuna, pela liderança do bloco DC – Avante, e manifestou incomodar-se 

com a crítica feita nas redes sociais à grande visibilidade e comoção provocada pela 

Copa do Mundo, enquanto o país vive uma crise econômica e social. Considerou que o 

brasileiro se preocupa com as mazelas da sociedade, mas é aficionado pelo futebol e a 

Copa do Mundo é o ápice deste esporte. Avaliou que condenar esta paixão nacional, 

dizendo que isto faz com que o povo brasileiro esqueça os problemas que assolam o 

país é uma forma de politicagem. Pelo bloco PSD - PTC, Gustavo Sefer julgou que a 

administração pública de Belém melhorou muito no ano de 2018, pois os vereadores 

estão tendo mais acesso às secretarias municipais do que anteriormente. Registrou o 

empenho da Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN, através do trabalho do 

secretário Cláudio das Mercês, em atender às demandas dos vereadores, demandas que 

em verdade são da população que estes representam. Infelizmente, lamentou, não se 

pode dizer o mesmo da Agência Distrital de Icoaraci, localidade onde teve grande 

votação. Referiu que o Distrito de Icoaraci está abandonado e o agente distrital, senhor 

Enivaldo Santana de Andrade, não sabe o que está fazendo. Reportou já ter levado estas 

considerações ao prefeito Zenaldo Coutinho, dizendo ser necessário urgentemente 

substituí-lo pelo bem da bucólica, pelo bem de Icoaraci. Encerrado o Horário de 

Liderança, fez-se a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira 

Parte da Ordem do Dia. O presidente comunicou então à plenária a solicitação de que, 

por acordo de lideranças, se transferissem os projetos de honrarias da pauta desta 

Primeira Parte para a pauta da Segunda Parte da Ordem do Dia, suspendendo-se a 

Primeira Parte e passando-se logo à Segunda Parte. Consultadas as lideranças 

partidárias presentes, a solicitação foi aprovada, não havendo óbices. Fez-se então a 

leitura da matéria constante na pauta da Primeira Parte e o vereador Igor Andrade pediu 

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

correspondentes e solicitando que os projetos estabelecendo datas comemorativas 

fossem também transferidos para a pauta da Segunda Parte, o que foi aprovado pela 

plenária. Iniciou-se então a Segunda Parte da Ordem do Dia. O vereador Igor Andrade 

pediu nova Questão de Ordem solicitando que os projetos fossem votados de forma 

simbólica e em bloco, o que foi aprovado pela plenária. Foi feita então a leitura dos 

seguintes projetos: projeto que “Concede a Plaqueta e Diploma Esporte Paraense – 

Reconhecimento Nacional ao senhor Julião Neto”, referente ao Processo nº 781/18, de 

autoria do vereador Émerson Sampaio; projeto que “Concede a Plaqueta e Medalha 

Esporte Paraense – Reconhecimento Nacional ao senhor Myke Carvalho”, referente ao 

Processo nº 780/18, de autoria do vereador Émerson Sampaio; projeto que “Concede o 

título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Flávio Rocha”, referente ao Processo 

nº 739/18, de autoria da vereadora Simone Kahwage; projeto que concede a “Medalha 

de Direitos Humanos Jaime Teixeira ao vice-almirante Edervaldo Teixeira de Abreu 

Filho, comandante do 4º Distrito Naval, representante da Marinha do Brasil, à 

desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, coordenadora dos Juizados 

Especiais, representante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e ao juiz federal 
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Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes, diretor do Foro de Justiça Federal – Seção 

Judicial do Pará”, referente ao Processo nº 691/18, de autoria do vereador Delegado 

Nílton Neves; projeto que concede “a Plaqueta e Diploma Esporte Paraense – 

Reconhecimento Nacional à senhora Ana Cecília Moreira Silva”, referente ao Processo 

nº 676/18, de autoria do vereador Zeca Pirão; projeto que concede o “título honorífico 

de Honra ao Mérito aos diretores da empresa Lotus Administração LTDA: Augusto 

Teixeira, Bernard Teixeira e Mário Teixeira”, referente ao Processo nº 661/18, de 

autoria do vereador Gustavo Sefer; projeto que concede a “Medalha de Direitos 

Humanos Jaime Teixeira à Coordenadoria do Serviço Social da Polícia Civil do Estado 

do Pará”, referente ao Processo nº 632/18, de autoria do vereador Delegado Nílton 

Neves; projeto que concede o título honorífico de “Honra ao Mérito ao senhor José 

Guataçara Correa Gabriel”, referente ao Processo nº 630/18, de autoria do vereador 

Joaquim Campos; projeto que concede a “Medalha de Mérito Cultural e Patrimônio de 

Belém ao bloco carnavalesco Império Romano”, referente ao Processo nº 531/18, de 

autoria do vereador Delegado Nílton Neves; projeto que concede a “Comenda Paulo 

Frota à senhora Sandra Brazão e Silva Bechara Rocha”, referente ao Processo nº 096/18, 

de autoria do vereador Henrique Soares; projeto que concede o título honorífico de 

“Honra ao Mérito ao major PM José Fernandes Alves de Lima Neto”, referente ao 

Processo nº 824/18, de autoria do vereador Sargento Silvano; projeto que concede a 

“Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira ao comandante-geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Pará – CBMPA, coronel QOBM Zanelli Antônio Melo 

Nascimento”, referente ao Processo nº 885/18, de autoria do vereador Delegado Nílton 

Neves; projeto que concede o título de “Mérito Comunitário aos senhores Expedito 

Pereira de Brito, Erivaldo Viana Dutra, Benedito Martins Sacramenta e Pedro Tadeu 

Júnior Costa Santos”, referente ao Processo nº 823/18, de autoria dos vereadores 

Fernando Carneiro, Toré Lima, Bieco e Rildo Pessoa; projeto que concede o “Diploma 

Benemérito Evangélico e a Medalha Condecorativa Benemérito Evangélico à Ordem 

dos Ministros Evangélicos do Brasil”, referente ao Processo nº 827/18, de autoria do 

vereador Lulu das Comunidades; projeto que concede “a Plaqueta e Diploma Esporte 

Paraense – Reconhecimento Nacional ao senhor José Odir Macedo Santos”, referente ao 

Processo nº 859/18, de autoria da vereadora Marinor Brito; projeto que concede a 

“Plaqueta e Diploma Esporte Paraense – Reconhecimento Nacional ao senhor Jorge 

Vaz”, referente ao Processo nº 902/18, de autoria do vereador Igor Andrade; projeto que 

concede o título honorífico de “Honra ao Mérito ao senhor Antônio Dias”, referente ao 

Processo nº 931/18, de autoria do vereador Sargento Silvano; projeto que concede o 

título honorífico de “Honra ao Mérito à senhora Adriana Dias”, referente ao Processo nº 

933/18, de autoria do vereador Sargento Silvano; projeto que concede o título 

honorífico de “Honra ao Mérito ao sargento PM Paulo da Rosa Celso de Farias”, 

referente ao Processo nº 934/18, de autoria do vereador Sargento Silvano; projeto que 

concede o título honorífico de “Honra ao Mérito ao sargento PM Raimundo Nonato 

Oliveira da Silva”, referente ao Processo nº 940/18, de autoria do vereador Sargento 

Silvano; projeto que concede o “Diploma e Comenda Gaspar Viana ao presidente do 

Conselho Regional de Farmácia – Pará, senhor Daniel Jackson Costa”, referente ao 

Processo nº 951/18, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves; projeto que concede 

o “Diploma e Comenda Gaspar Viana ao presidente do Conselho Federal de Farmácia, 

senhor Walter da Silva Jorge João”, referente ao Processo nº 952/18, de autoria do 

vereador Delegado Nílton Neves; projeto que institui “o Dia Municipal do Gênero 

Musical Choro, em homenagem ao músico Adamor do Bandolim”, referente ao 

Processo nº 410/18, de autoria da vereadora Marinor Brito; projeto que institui no 

calendário oficial do Município de Belém “o Dia Municipal dos Direitos Humanos”, 

referente ao Processo nº 434/18, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que 

institui “a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas 

públicas municipais”, com emendas, referente ao Processo nº 1734/17, de autoria do 

vereador Gleisson; e projeto que “Institui o Junho Branco para prevenção, 

conscientização e educação quanto aos malefícios do consumo de drogas lícitas e ilícitas 

em Belém”, com emendas, referente ao Processo nº 2337/17, de autoria do vereador 

Marciel Manão. Após a leitura, estes projetos foram postos em votação e aprovados em 

bloco, por unanimidade, de maneira simbólica. O vereador Toré Lima pediu então 

Questão de Ordem solicitando, através de acordo de lideranças, a inclusão na pauta 

desta Segunda Parte dos projetos de atribuição de Utilidade Pública e concedentes da 

comenda Brasão D’Armas de Belém, o que foi aceito pelas lideranças partidárias 

presentes. Solicitou também que estes fossem votados em bloco e de forma simbólica, o 

que foi aprovado pela plenária. O presidente fez a leitura da matéria correspondente e, 

não havendo oradores na discussão, foram colocados em votação os seguintes projetos: 

projeto que concede a “Medalha Condecorativa Brasão D’Armas de Belém ao Conselho 

Regional de Economia”, referente ao Processo nº 670/18, de autoria do vereador Mauro 

Freitas (a pedido do vereador Adriano Coelho); projeto que concede a “Medalha 

Condecorativa Brasão D’Armas de Belém ao senhor José Batista Capeloni Júnior”, 

referente ao Processo nº 668/18, de autoria do vereador Mauro Freitas (a pedido do 

vereador Gustavo Sefer); projeto que concede a “Medalha Condecorativa Brasão 

D’Armas de Belém ao senhor Jorge Vaz”, referente ao Processo nº 903/18, de autoria 

do vereador Mauro Freitas (a pedido do vereador Igor Andrade); projeto que reconhece 

como “de Utilidade Pública para o Município de Belém a Agência Adventista de 

Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Norte Brasileira”, referente ao Processo nº 

845/18, de autoria dos vereadores Mauro Freitas e Nehemias Valentim; projeto que 

reconhece como “de Utilidade Pública para o Município de Belém o Instituto Bola 

Branca”, referente ao Processo nº 880/18, de autoria do vereador Víctor Dias; projeto 

que reconhece como “de Utilidade Pública para o Município de Belém a Associação 

Social e de Artes Marciais Esporte e Vida – AMEVIDA”, referente ao Processo nº 

881/18, de autoria do vereador Víctor Dias; e projeto que reconhece como “de Utilidade 

Pública para o Município de Belém a Academia de Medicina do Pará”, referente ao 

Processo nº 900/18, de autoria do vereador Dr. Elenílson. Postos em votação, em bloco 

e de forma simbólica, estes foram aprovados por unanimidade com vinte e quatro votos 

favoráveis. O presidente Mauro Freitas declarou então aprovados os projetos referentes 

aos processos de números 824/18, 885/18, 859/18, 902/18, 903/18, 931/18, 933/18, 

934/18, 940/18, 951/18, 952/18, 969/18, 2337/17, 410/18, 823/18, 827/18, 434/18, 

205/18, 845/18, 880/18, 881/18. 900/18, 096/18, 531/18, 630/18, 632/18, 661/18, 

668/18, 670/18, 676/18, 691/18, 739/18, 780/18 e 781/18. Justificaram seus votos os 

vereadores Sargento Silvano e Joaquim Campos. Findo o período regimental da 

Segunda Parte, o presidente encerrou a sessão às onze horas e três minutos. Estava 

licenciado o vereador Amaury da APPD. Justificaram suas ausências os vereadores 

Víctor Dias, Henrique Soares, Fernando Carneiro e Marinor Brito. Estiveram presentes 

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

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

Solidariedade – PR; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo 

bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, Igor Normando, John Wayne e Joaquim Campos, 

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

Moraes, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Delegado 

Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Toré Lima, França e Simone Kahwage, 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 12 de junho de 

2018.       

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

__________________________ 

 

 

ATA DA  SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo primeiro 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. 

Sargento Silvano cobrou do Poder Público melhorias nas condições de trabalho dos 

guardas municipais da capital. Destacou a importância que os guardas municipais 

recentemente integrados ao sistema de segurança pública, possuem para o Estado do 

Pará. Defendeu a criação da guarda metropolitana para o fortalecimento do combate à 

violência. Em seguida assumiu a direção dos trabalhos a vereadora Marinor Brito e 

concedeu a palavra ao vereador Mauro Freitas. Esse parlamentar parabenizou o 

vereador Fabrício Gama pelo nascimento de sua filha prevista para os próximos dias. 

Justificou sua ausência na sessão ordinária de ontem por ter estado no município de 

Caratateua para acompanhar a entrega de obras de asfaltamento. Ao tratar das eleições 

deste ano mencionou as mudanças determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, como 

o tempo destinado propaganda e período para campanha. Defendeu, entretanto, não ser 

salutar um intervalo de dois anos entre eleições, pois corre-se o risco de os eleitores 

confundirem o trabalho dos vereadores como sendo campanha eleitoral. Após o 

discurso, reassumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Amaury da APPD, criticou 

o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Setransbel) pela propaganda 

criada e propagada através dos meios de comunicação, atribuindo a culpa dos altos 

preços das passagens de ônibus à gratuidade conferida as pessoas portadoras de 

deficiência e à meia passagem concedida aos estudantes. Externou sua indignação com 

a Setransbel por tentar associar o preço abusivo das passagens de ônibus aos diretos 

conquistados pela população. Concluiu que a propaganda criada pela Setransbel tem 

como objetivo justificar um futuro aumento na tarifa de ônibus. Logo depois usou da 

tribuna a vereadora Marinor Brito. Enquanto essa parlamentar registrava sua indignação 

com a agressão sofrida pelo filho da ex-vereadora Ivanise Gasparim em um bar no 

estado do Rio de Janeiro, encerrou o Horário de Expediente. Iniciou-se o Horário de 

Liderança. Marinor Brito, pela liderança do PSOL demonstrou solidariedade à ex-

vereadora Ivanise Gasparim e a seu filho, Rodrigo Coelho de Farias, que foi 

severamente agredido enquanto frequentava um bar no bairro da Lapa no estado do Rio 

de Janeiro. O motivo da agressão, segundo informou, era de conotação homofóbica. 

Perguntou-se até quando as pessoas irão conviver com o ódio e a intolerância que vem 

tomando conta do país. Disse que cobrará das autoridades do Rio de Janeiro a punição 

dos agressores de Rodrigo Coelho de Farias. Posteriormente não houve lideranças a se 

pronunciar e o presidente encerrou o Horário de Liderança. Fez-se neste momento a 

verificação de presença.  Não houve quórum. Aguardaram-se os dez minutos previstos 

no Regimento até a nova verificação de presença. Findo os dez minutos estipulados, 

fez-se nova verificação de presença. Permaneceu a ausência de quórum, o presidente 

declarou então encerrada a presente sessão às nove horas e cinquenta minutos, 

marcando outra para o dia 22/08/2018, em horário regimental e em caráter ordinário. 

Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, pelo bloco   DC – Avante; Fabrício 

Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das 

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

Igor Normando, pelo bloco MDB - PHS; Paulo Bengtson, Igor Andrade, Moa Moraes,  

Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – PPS; 

Henrique Soares, Adriano Coelho,  pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, pelo 

bloco PC do B – PT; França, Simone Kahwage, pelo PRB; Marinor Brito, pelo PSOL; 

Justificaram suas ausências os vereadores Fernando Carneiro, Toré Lima, 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, 

Palácio Augusto Meira Filho, dia 21 de agosto de 2018.     

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA  SEXAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo sétimo 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 pronunciou-se então a vereadora Marinor Brito e 

informou que acionará o Ministério Público Estadual a fim de obter informações sobre a 

liberação de funcionamento do lixão localizado no município de Marituba e que devido 
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as péssimas condições não poderia estar ativo. Não houve oradores além dessa 

parlamentar e o presidente encerrou o Horário de Expediente e deu início ao Horário de 

Liderança. Nenhuma liderança discursou nesse horário por terem declinado ou não 

estarem presentes na sessão. O 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 dezessete minutos, marcando outra para o dia 28/08/2018, em 

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

Freitas, pelo bloco DC – Avante; Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN – 

Solidariedade – PEN – PR; Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; 

Moa Moraes, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – 

PT; Simone Kahwage, Toré Lima, pelo PRB; Fernando Carneiro, Marinor Brito, pelo 

PSOL; justificaram suas ausências os vereadores Del. Nilton Neves 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 27 de 

agosto de 2018.     

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA  SEXAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No vigésimo nono 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 pronunciou-se então o vereador Rildo Pessoa que 

elogiou os funcionários desta Casa de Leis por trabalharem sempre com 

profissionalismo. Considera necessária a renovação na política através de 

comportamentos e ações, e não somente na aparência. Mencionou o projeto de lei que 

disciplina o estabelecimento e funcionamento dos cemitérios particulares de animais no 

Município de Belém, e dá outras providências, como sendo de grande importância para 

o Município de Belém por tratar-se de uma questão de saúde pública. Argumentou que 

muitos donos enterram seus animais em seus quintais por não existirem outras opções e 

sem perceber contaminam os lençóis freáticos. Não houve oradores além desse 

parlamentar e o presidente encerrou o Horário de Expediente e deu início ao Horário de 

Liderança. Pela liderança do bloco Democracia Cristã - Avante, Rildo Pessoa informou 

sobre o empenho de seu partido, o Avante, em renovar a política brasileira através da 

candidatura do vereador Dr. Elenilson à Deputado Federal. Externou ainda o desejo de 

ver seu partido eleger tanto um Deputado Estadual quanto um Deputado Federal, para 

com isso encerrar a polarização existente no Brasil atualmente, através do trabalho 

equilibrado de seus candidatos. Dando prosseguimento a vereadora Marino Brito, pela 

liderança da Oposição e pela liderança do PSOL, declinou da palavra. Prosseguindo, 

nenhuma outra liderança discursou por terem declinado ou não estarem presentes na 

sessão. Fundamentado nisso o presidente encerrou o Horário de Liderança. Instante em 

que o presidente solicitou aos vereadores o registro de suas presenças em painel 

eletrônico. O presidente registrou nominalmente a presença dos seguintes vereadores 

Del. Nilton Neves, Dr. Elenilson, Marciel Manão, Marinor Brito, Mauro Freitas, Rildo 

Pessoa e Toré Lima. 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. Momento em que presidente registrou nominalmente a 

presença dos vereadores Del. Nilton Neves, Dr. Elenilson, Emerson Sampaio, Igor 

Andrade, Marciel Manão, Marinor Brito, Mauro Freitas, Nehemias Valentin, Rildo 

Pessoa, Simone Kahwage e Toré Lima. Permaneceu a ausência de quórum, o presidente 

declarou então encerrada a presente sessão às nove horas e trinta minutos, marcando 

outra para o dia 03/09/2018 em horário regimental e em caráter ordinário, e outra em 

caráter especial em alusão ao Dia Municipal Consagrado a Nossa Senhora Santa Maria 

de Belém. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Rildo Pessoa, Dr. 

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

PEN – PR; Victor Dias, Nehemias Valentim, Igor Andrade, Moa Moraes, pelo bloco 

PSB – PSDB – PTB; Simone Kahwage, Toré Lima, pelo PRB; Marinor Brito, pelo 

PSOL; Del. Nilton Neves, pelo PDT - PSL; Emerson Sampaio pelo PP; justificaram 

suas ausências os vereadores Amaury da APPD, Fernando Carneiro, França e Gleisson. 

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 29 de 

agosto de 2018.     

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1266/2018, 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA 

JUNIOR, para exercer o Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do 

Gabinete do Vereador ADRIANO COELHO, a partir de 01/08/2018. 

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 1267/2018, 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, LEIA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO, para 

exercer o Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

ALTIR BRANDÃO, a partir de 01/08/2018. 

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 1268/2018, de 01 de agosto 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: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28/11/2002, os servidores a seguir relacionados, para exercerem 

cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador CELSO SABINO 

DE OLIVEIRA SOBRINHO (CELSINHO SABINO), a partir de 01/08/2018: 

NÍVEL 01 

PAULO RICARDO GUIMARÃES 

NÍVEL 03 

ACASSIO MICHEL DE MORAES FERREIRA 

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 

___________________________ 

 

 


