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ATO Nº 0002/2018, DE 01 DE JANEIRO 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, NÚBIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTE para 

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

ADRIANO COELHO, a partir de 01/01/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JANEIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 0004/2018, DE 01 DE JANEIRO 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, os servidores abaixo relacionados para exercerem o Cargo 

em Comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete da Vereadora SIMONE KAHWAGE, a 

partir de 01/01/2018: 

NÍVEL 01 

THIAGO FERNANDO TAVARES RODRIGUES 

NÍVEL 03 

ELIA CRISTINY GUIDO DA SILVA 

FABÍOLA AUGUSTA SILVA GAMA 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JANEIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 0010/2018, DE 01 DE JANEIRO 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, MELANI LARISSA NASCIMENTO MONTEIRO para 

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

NILTON SILVA DAS NEVES (DELEGADO NILTON NEVES), a partir de 01/01/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JANEIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 0011/2018, DE 01 DE JANEIRO 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, CLEITO MÁRCIO SANTOS PANTOJA para exercer o 

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

PIRÃO, a partir de 01/01/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JANEIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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 SIMONE CAROLE CAMPELO KAHWAGE DOS SANTOS 

Avante RILDO DE OLIVEIRA PESSOA – Líder 
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ATO Nº 0005/2018, DE 01 DE JANEIRO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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

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

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

efetivo exercício; 

 

R E S O L V E: 

CONCEDER aos servidores deste Poder pertencentes ao Quadro 

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

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 50% (CINQUENTA POR CENTO) de 

suas respectivas remunerações, a partir de janeiro/2018: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Funcional / Cargo 

Arley dos Santos Barra 0129860 GNM – Ref. A 

Nazira Moreira Duarte 0129801 GNS – Ref. A 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JANEIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0006/2018, DE 01 DE JANEIRO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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

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

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

efetivo exercício; 

 

R E S O L V E: 

CONCEDER aos servidores deste Poder pertencentes ao Quadro 

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

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 55% (CINQUENTA E CINCO POR 

CENTO) de suas respectivas remunerações, a partir de janeiro/2018: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Funcional / Cargo 

Herlen Souza Nascimento 0125881 GNM – Ref. A 

Mauro de Azevedo Moraes 0139076 GNM – Ref. A 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JANEIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

 

No oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 

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

vereador Toré Lima, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro 

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

vereadores inscritos. Joaquim Campos deplorou o reduzido número de 

vereadores presentes no início das sessões. Lamentou a concessão da honraria 

“Diploma Maria da Penha” pela CMB, na sessão ordinária do dia anterior, à 

senadora Gleisi Hoffmann (PT – PR) e à deputada federal Maria do Rosário 

(PT – RS). Explicou que não participou desta votação por ter ido a seu 

gabinete tomar a medicação para hipertensão, o que esquecera de fazer 

anteriormente. Em aparte, pronunciou-se a vereadora Marinor Brito. Subiu 

posteriormente à tribuna o vereador Toré Lima (assumindo a presidência o 

vereador Joaquim Campos) e sugeriu que sejam feitas mudanças no 

Regimento Interno da CMB para que os vereadores sintam-se obrigados a 

estar pontualmente às nove horas para o início das sessões. Disse que vai 

estudar uma forma de fazer com que aumente o comparecimento dos 

parlamentares. Comentou em seguida sobre sessão especial, realizada no dia 

anterior a pedido do vereador Mauro Freitas, em homenagem aos quarenta 

anos da Associação Paraense de Supermercados – ASPAS. Disse que esta 

Casa, com a realização da referida sessão, reconhece a importância deste setor 

empresarial para a sociedade paraense, especialmente em uma época de crise 

econômica. Destacou que o setor de supermercados no Pará é responsável por 

40 mil empregos diretos e muitos milhares mais de empregos indiretos, mas 

precisa de uma política de estado que favoreça seu desenvolvimento. Lembrou 

que recentemente a Justiça concedeu liminar para que uma red e de 

supermercados vinda de outro Estado pague 5% a menos de imposto (ICMS), 

o que tornou desigual a concorrência com as redes aqui estabelecidas. 

Acrescentou que este imposto é recolhido por outra unidade federativa, não 

ficando recursos para o Pará. Informou que o vereador Mauro Freitas 

apresentará um projeto para a criação de uma frente parlamentar objetivando 

buscar subsídios e elaborar leis que estimulem o crescimento do setor de 

supermercados em nosso município e no Estado. Em seguida, a presidência d a 

Mesa foi assumida pelo vereador John Wayne. Fez uso então da palavra o 

vereador Rildo Pessoa e saudou as pessoas que fazem uso cotidiano da 

bicicleta, tanto para ir trabalhar quanto para o lazer e atividade física. Relatou 

ter participado, no último fina l de semana, de uma trilha ecológica organizada 

pelo grupo Trilhas e Rumos na Ilha de Cotijuba. Ressaltou que desta 

participaram muitas pessoas, inclusive famílias, e várias delas visitavam a ilha 

pela primeira vez. A atividade serviu assim para divulgar as belezas naturais 

daquela localidade, mostrando seu potencial turístico. Os moradores também 

foram beneficiados, pois puderam vender seus produtos aos visitantes. 

Denunciou que a ciclovia da Avenida Duque de Caxias, inaugurada em 

fevereiro de 2016, já apresenta vários problemas, sendo difícil percorrer cem 

metros nesta sem que haja algum defeito na pista. Afirmou ter entrado com 

um pedido junto à SEURB, juntamente com o vereador Dr. Elenilson, para que 

esta secretaria municipal cobre da empresa responsável  pela construção da 

ciclovia providências para sua recuperação. Pediu que também sejam 

acionados os responsáveis pela fiscalização da obra porque esta se apresenta 

aquém das necessidades dos ciclistas. Expressou que a cidade de Belém tem 

todas as condições para expansão do uso da bicicleta no transporte urbano 

pela sua topografia plana e pela afinidade do povo com este veículo. Recordou 

que na votação do Plano Cicloviário de Belém nesta Casa de Leis foi incluída 

uma emenda de sua autoria que estabelece as ciclorrotas. Estas são vias 

compartilhadas e identificam os percursos que o ciclista pode utilizar em seu 

deslocamento na área urbana. Encerrado o Horário do Expediente, passou -se 

ao Horário de Liderança. Não havendo oradores, encerrou -se o Horário de 

Liderança e foi feita a verificação de presença. Não havendo quórum, 

aguardaram-se os dez minutos estabelecidos regimentalmente. Findo este 

período, realizou-se nova verificação de presença. Permanecendo a falta de 

quórum, o presidente John Wayne encerrou a sessão às nove horas e quarenta 

e seis minutos. Estavam licenciados os vereadores Henrique Soares, Adriano 

Coelho e Zeca Pirão. Justificaram suas ausências os vereadores Blenda 

Quaresma, Fabrício Gama, Fernando Carneiro, Mauro Freitas e Sargento 

Silvano. Estiveram presentes os vereadores Dr. Elenilson e Rildo Pessoa, pelo 

bloco PSDC – Avante; Lulu das Comunidades e Víctor Dias, pelo bloco PSD 

– PTC; John Wayne e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Nehemias 

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

Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão, Amaury da 

APPD e Moa Moraes, pelo bloco PC do B – PT; Marinor Brito, pelo PSOL; 

França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; 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, Palácio Augusto Meira Filho, dia oito de novembro de 2017 . 

  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

PORTARIA Nº 0049/2018, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 

CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso IV, combinado com o Art. 103, da 

Lei nº 7.502, de 20/12/90, 180 (CENTO E OITENTA) dias de licença maternidade à 

servidora DANIELA RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO, pertencente ao Grupo 

Auxiliar – E, durante o período de 01/02/2018 a 30/07/2018, de acordo com Atestado 

expedido pela Dr.ª Lia Costa Affonso. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

___________________________ 

 

PORTARIA Nº 0107/2018, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 

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

como suspender os trabalhos legislativos nos dias 12, 13 e 14/02 do corrente ano. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 
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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 1775 

DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 26, 27, 28 de fevereiro, 01 e 02 de março de 2018. 33  
 

ATO Nº 0283/2018, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Belém e pelo Regimento Interno da 

CMB e, 

CONSIDERANDO a necessidade de organizar os espaços contíguos ao Plenário 

deste Poder Legislativo; 

CONSIDERANDO a reestruturação do espaço exclusivo para uso dos Senhores 

Vereadores; 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Acesso e permanência na sala VIP anexa ao Plenário é de uso exclusivo e 

privativo aos Senhores Vereadores. 

Art. 2º. É vedada a realização de reuniões e atendimentos por parte dos Senhores 

Vereadores com assessores ou público em geral nas dependências da sala VIP. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

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

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

Lima, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. 

Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Toré Lima 

usou da palavra (assumindo a presidência da Mesa o vereador Joaquim Campos) e 

comentou que, mais uma vez, inicia-se a sessão com apenas quatro vereadores 

presentes em plenário. Opinou que isto mostra o quanto esta Casa de Leis está sendo 

valorizada pelos parlamentares e mostra até que ponto os discursos inflamados são 

demagogia ou hipocrisia. Disse que está fazendo estudos, juntamente com sua 

assessoria, para mudar a ordem da pauta, realizando a votação dos requerimentos no 

início e a discussão e votação de projetos no final da sessão ordinária, de modo a 

garantir a presença de um maior número de vereadores. Avaliou que se há atualmente 

pouca presença de parlamentares nas sessões, isso tende a piorar muito no próximo 

ano devido às eleições, pois alguns serão candidatos e outros se envolverão nas 

campanhas apoiando aliados políticos. Comentou em seguida sobre audiência pública 

realizada nesta Casa no dia anterior sobre o projeto da PMB de atualização do valor 

venal dos imóveis no Município de Belém. A audiência contou com a presença do 

Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Belém, senhor José Batista 

Capeloni, e vários aspectos do projeto foram explicados. Parabenizou os vereadores da 

base de apoio ao Prefeito Zenaldo Coutinho pela participação no evento, mas 

lamentou a ausência dos parlamentares da oposição. Expressou que era o momento de 

tirar dúvidas, fazer críticas e ouvir as explicações e esclarecimentos dos técnicos da 

SEFIN. Avaliou que hoje aumentar qualquer imposto é difícil devido à crise 

econômica em que vivemos, mas há distorções que precisam ser corrigidas. 

Exemplificou citando casos de apartamentos e casas em bairros como o Marco em que 

o valor venal é muitas vezes menor que o valor de mercado. Tais distorções levam a 

menor arrecadação do IPTU e consequente diminuição da capacidade de investimento 

da PMB. Por outro lado, afirmou, este parlamento cobrará da Prefeitura de Belém que 

efetivamente resolva os problemas sociais da cidade, seja através de políticas públicas 

ou investindo em obras e saneamento. Lamentou também a pequena participação dos 

parlamentares na audiência pública, realizada igualmente no dia anterior, para explicar 

aspectos do projeto da PMB referente à Lei Orçamentária Anual – LOA, informando 

que havia apenas cinco vereadores presentes. Sargento Silvano assumiu a palavra em 

seguida e tratou da violência que grassa em Belém. Relatou o caso de um malfeitor 

nesta capital que, passando por motorista do Uber, oferecia corridas a preço baixo a 

mulheres desacompanhadas no final de festas. Posteriormente, as atacava e violentava. 

Declarou que os vereadores desta Casa precisam continuar combatendo a violência em 

nossa cidade. Acrescentou que os parlamentares devem tratar da questão do transporte 

via aplicativos como o Uber com muito carinho porque os motoristas são 

trabalhadores que precisam ser respeitados, assim como os taxistas. Avaliou que estes 

necessitam, na verdade, de igualdade de condições com os motoristas que prestam 

serviço via aplicativos. Comentou ter ouvido de um deputado estadual que a 

responsabilidade pela questão do combate à violência é da Assembleia Legislativa, 

não sendo competência dos vereadores tal assunto. Considerou isto uma asneira 

terrível. Acrescentou que muitos deputados sequer descem de seus gabinetes para ir à 

rua ouvir o povo, coisa que os parlamentares municipais fazem. Disse que acompanha 

a atividade dos vereadores pelas redes sociais e vê o trabalho intenso que estes 

desenvolvem: reuniões com as comunidades, parcerias com a Polícia Militar e a 

Guarda Municipal, projetos para diminuir a violência no Município e por aí vai. 

Informou que esteve, no dia anterior, na Praça Eduardo Angelim em uma grande 

reunião tratando do tema. Deplorou que atualmente as pessoas não possam mais ficar 

nas praças da cidade devido ao risco de assalto. Antes, havia a cultura de ir com as 

famílias às praças dos bairros e usufruir do espaço, saboreando alguma comida típica, 

em uma diversão após ir à igreja ou simplesmente a passeio. Hoje em dia, a violência é 

muito grande e há denúncias de consumo de entorpecentes nas praças. Parabenizou o 

Comando de Policiamento da Capital (CPC da Polícia Militar do Pará) pelo 

aniversário de 38 anos de atividade festejado recentemente. Esteve presente e recebeu 

uma comenda na ocasião, juntamente com o vereador Joaquim Campos. Parabenizou a 

todos os policiais do CPC: coronéis, majores, comandantes e membros ordinários dos 

batalhões. Ressaltou que estes policiais defendem arduamente a população e sentiu-se 

muito honrado por estar presente, vendo ali homens imbuídos desta missão. Destacou 

também a presença das “caveiras” (membros da Companhia de Operações Especiais 

do Estado do Pará – COE) no evento. Em seguida, o vereador Toré Lima reassumiu a 

presidência da Mesa e o vereador Joaquim Campos fez uso da palavra. Declarou que o 

país vive as consequências dos desmandos dos governos de esquerda nos últimos 

catorze anos. Atribuiu a José Dirceu o papel de mentor dessa destruição da nação e 

dilapidação dos cofres públicos. Agora, Lula, a cada dia que passa, sobe mais e mais 

nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da república. Para detê-lo há o 

trabalho de um homem e sua equipe: o juiz Sérgio Moro. Comentou depois sobre a 

audiência pública realizada para dar esclarecimentos sobre o projeto da PMB que 

atualiza o valor venal dos imóveis do município. Disse que não é hora de aumentar o 

valor de imposto algum. Avaliou que se 53% dos imóveis não tem seu IPTU pago 

atualmente em Belém, aumentá-lo apenas oneraria ainda mais aqueles que pagam. 

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

Campos, falando pela liderança do bloco PMDB – PHS, informou que o governo 

Simão Jatene tenciona emprestar 115 milhões de reais junto ao Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) para investir não em educação, saúde ou segurança 

pública, mas na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) objetivando aparelhar a 

máquina tributária para tomar mais impostos das pessoas. Acrescentou que parte desse 

dinheiro irá para a Secretaria Extraordinária de Municípios Sustentáveis, cuja titular é 

a filha do governador, Izabela Jatene de Souza, que deve lançar-se candidata à 

deputada federal nas próximas eleições. Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC, 

explicou que o Comando de Policiamento da Capital divide-se em batalhões e cada 

batalhão subdivide-se em três ou quatro companhias. O 1º Batalhão tem quatro 

companhias. A primeira destas defende os bairros da Sacramenta e Telégrafo. A 

segunda companhia defende os bairros do Barreiro, Val-de-Cans e Paraíso dos 

Pássaros. A terceira companhia defende o bairro da Marambaia. Esclareceu que um 

dos principais obstáculos enfrentados pelo CPC no combate à criminalidade é a falta 

de infraestrutura. Destacou a bravura dos oficiais e praças da Polícia Militar do Pará 

na defesa da população de Belém. Disse que as dificuldades no desempenho desta 

missão são tremendas: há falta de equipamento e falta de efetivo. Contrapôs que a 

violência na cidade de Belém atingiu um nível quase insuportável e esta é considerada 

a segunda cidade mais violenta do mundo, mas, se não houvesse a atuação dos 

policiais militares, não poderíamos sequer sair de nossas casas. Ressaltou que o 

combate à violência não se faz apenas com a repressão policial porque se trata também 

de uma questão social. A polícia está fazendo sua parte, mas infelizmente muitos 

policiais se sentem como se estivessem enxugando gelo porque prendem os 

delinquentes, mas a justiça os solta. Apesar disso, continuou, o CPC tem feito um 

grande trabalho, como exemplifica a Operação Ônibus Seguro e as ações preventivas 

chamadas conjuntamente Polícia na Rua. Disse que é necessário valorizar mais a 

polícia, não a parte podre (pois, em nossa sociedade, em todas as instituições há a 

banda podre), mas a parte boa que defende a população e muitas vezes não há 

reconhecimento disto. Parabenizou então a todos os policiais militares e disse ter 

orgulho de pertencer à corporação. Dr. Elenilson, pelo bloco PSDC – Avante, 

denunciou o tráfico de motos na faixa destinada à passagem de pedestres na Avenida 

Augusto Montenegro, na parte em que já está pronta a obra do BRT. Solicitou que a 

SEMOB faça a fiscalização antes que alguém seja atropelado em cima da faixa, uma 

vez que esta prática está se tornando rotina. Denunciou também o tráfego de 

motocicletas na ciclovia daquela avenida, inclusive na contramão. Pontuou que, 

quando a SEMOB multa ou apreende o veículo, há a reclamação de que esta secretaria 

é uma fábrica de dinheiro. Declarou ser necessário intensificar a fiscalização naquela 

área, não apenas com a realização de blitz, mas postando agentes de trânsito para fazer 

a orientação nas faixas. Caso isto não seja suficiente, devem ser dispostos agentes de 

trânsito para aplicação de multas, pois é infração grave trafegar com a motocicleta 

sobre a faixa de pedestres. Acrescentou que está se tornando rotina também o 

estacionamento de veículos – caminhões, carros e motocicletas - em cima das 

ciclofaixas. Isto gera um grande transtorno para os ciclistas que são obrigados a sair da 

ciclovia, correndo o risco de atropelamento. Relatou ter participado, no último 

domingo, de um passeio ciclístico e verificou que havia grande número de veículos 

estacionados sobre as ciclofaixas. Em aparte, pronunciou-se o vereador Adriano 

Coelho. Pronunciou-se em seguida, pela bancada do PRB, o vereador Toré Lima 

(momento em que a presidência da Mesa foi assumida pelo vereador Dr. Elenilson) e 

comentou sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado no dia anterior. Comunicou 

que a data é feriado na maioria das capitais e em mais de cem cidades brasileiras. 

Avaliou que os afrodescendentes brasileiros ainda sofrem preconceito e discriminação 

e que é preciso discutir a negritude e as atitudes discriminatórias não apenas no dia 20 

de novembro, mas continuamente, cotidianamente. Destacou a importância do negro 

na sociedade brasileira e o papel de líderes como Zumbi dos Palmares. Citou o caso 

recente da agressão a um ator negro no metrô de São Paulo, que foi destaque na 

imprensa nacional. Contrapôs que este acontecimento só ganhou repercussão porque 

se tratava de um ator e o fato ocorreu em São Paulo, mas muitos afrodescendentes 

sofrem agressões diariamente e isso não é denunciado, não vira manchete. Em aparte, 

pronunciou-se o vereador França. Toré Lima reassumiu então a presidência da Mesa e 

o vereador Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, subiu à tribuna. Comentou 

sobre aniversário de 44 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Estado do Pará, 

ressaltando o papel fundamental que esta, como as demais igrejas aqui atuantes, teve 

no crescimento e desenvolvimento de nossa sociedade. Agradeceu as felicitações 

recebidas pelo nascimento de sua segunda filha no último dia catorze de novembro. 

Contou ter recebido, no dia anterior, o relato de uma jornalista, ex-funcionária de um 

grupo de comunicação do Pará. Esta confessou que, durante muito tempo, era 

orientada a fazer reportagens criticando e desabonando o trabalho desenvolvido no 

HPSM Mário Pinotti. Entretanto, há cerca de dez dias atrás, seu avô (que tem 91 anos 

de idade) foi atendido e internado naquela unidade de saúde (fato acompanhado pelo 

parlamentar). Esta jovem jornalista postou então, no dia anterior, um relato (que teve 

grande repercussão nas redes sociais) intitulado “Anjos do Pronto Socorro da 14 de 

março”. Neste depoimento, ela destacou a qualidade e o cuidado no atendimento 

prestado pelos profissionais deste HPSM e expressou que fazia críticas àquela 

instituição sem conhecer realmente o trabalho dos funcionários do hospital. Igor 

Andrade ressaltou que o HPSM Mário Pinotti atende não apenas a população de 

Belém, mas de todo o Pará e até de outros estados, parabenizando o prefeito Zenaldo 

Coutinho pelo cuidado com a saúde pública no município. Em aparte, pronunciou-se o 

vereador França. Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR, 
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parabenizou a Igreja Quadrangular do Pará pelo aniversário de 44 anos. Encerrado o 

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

aguardaram-se os dez minutos estabelecidos regimentalmente. Findo este período, o 

vereador Mauro Freitas assumiu a presidência da Mesa e realizou-se nova verificação 

de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram 

então colocadas em votação e aprovadas por unanimidade as atas da 16ª, 31ª, 32ª, 35ª, 

37ª, 38ª, 39ª, 40ª e 54ª sessões especiais e a ata da 12ª sessão extraordinária, relativas 

ao Segundo Período da Primeira Sessão Legislativa desta Legislatura. Foi feita depois 

a leitura da matéria constante na pauta desta Primeira Parte e o vereador Toré Lima 

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

correspondentes, o que foi aprovado por unanimidade pela plenária. Fez-se 

posteriormente a leitura e votação do requerimento do vereador Víctor Dias 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do 

Pará/DOL, edição do dia 09/11/2017, intitulada “Jovem dá as costas para assaltante e 

leva tiro na cabeça no Umarizal”, sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita 

depois a leitura e votação do requerimento do vereador Fabrício Gama solicitando a 

realização de uma sessão especial, no dia 03/11/2017, em comemoração ao Dia 

Municipal do Músico, sendo este aprovado por unanimidade. Passou-se depois à 

leitura do requerimento do vereador Sargento Silvano solicitando que este Poder 

manifeste voto de repúdio à ideologia de gênero no Município de Belém. Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Sargento Silvano, Paulo Bengtson, Marinor Brito 

(com aparte do vereador Sargento Silvano) e Fernando Carneiro. A vereadora Marinor 

Brito solicitou que a votação fosse nominal, pedido atendido pela presidência da Mesa. 

Posto em votação, o requerimento foi rejeitado com onze votos contrários, oito votos 

favoráveis e uma abstenção. Justificaram seus votos os vereadores Marinor Brito, 

Émerson Sampaio e Sargento Silvano. Findo o período estabelecido regimentalmente, 

encerrou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então nova verificação de 

presença. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. O vereador 

Rildo Pessoa pediu então Questão de Ordem solicitando que os projetos em pauta que 

reconhecem entidades como sendo de Utilidade Pública para o Município de Belém 

fossem votados em bloco, o que foi aprovado pela plenária.  O vereador Fernando 

Carneiro pediu, em seguida, que fosse votado separadamente o projeto referente ao 

Processo nº 1519/17, de autoria do vereador Mauro Freitas, demanda atendida pela 

Mesa. Fez-se então a leitura dos seguintes projetos: projeto que “Reconhece como de 

Utilidade Pública para o Município de Belém a Associação dos Pedagogos do Estado 

do Pará”, relativo ao Processo nº 281/17, de autoria do vereador Henrique Soares; 

projeto que “Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém o 

Centro de Apoio Missionário Josete Fonseca – CAMFEJ”, relativo ao Processo nº 

2052/17, de autoria do vereador Rildo Pessoa; projeto que “Reconhece como de 

Utilidade Pública para o Município de Belém a Associação de Lutas Mike Carvalho”, 

relativo ao Processo nº 1928/17, de autoria do vereador Émerson Sampaio; projeto que 

“Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém a União dos 

Escoteiros do Brasil - Região do Pará”, relativo ao Processo nº 2109/17, de autoria do 

vereador Adriano Coelho. Na votação em bloco, não houve quórum e o presidente 

Mauro Freitas encerrou a sessão às onze horas e nove minutos. Estavam licenciados os 

vereadores Amaury da APPD e Víctor Dias. Justificaram suas ausências os vereadores 

John Wayne e Zeca Pirão. Estiveram presentes os vereadores Mauro Freitas, Dr. 

Elenilson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, Fabrício Gama e Marciel 

Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Gustavo Sefer, Lulu das 

Comunidades e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando e Joaquim 

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

Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino, Wellington Magalhães e 

Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, Henrique Soares e Delegado Nílton 

Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão e Moa Moraes, pelo bloco PC do B – 

PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo PSOL; França, Simone 

Kahwage e Toré Lima, pelo PRB; Émerson Sampaio, pelo PP; 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, 

Palácio Augusto Meira Filho, dia vinte e um de novembro de 2017.     

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0008/2018, DE 01 DE JANEIRO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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

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

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

que completar 34 anos de tempo de serviço; 

 

R E S O L V E: 

 

CONCEDER aos servidores deste Poder pertencentes ao Quadro 

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

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

suas respectivas remunerações, a partir de janeiro/2018: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Funcional / Cargo 

Elze Cordeiro Carvalho 0137340 GNM – Ref. A 

Raimundo Orlando de Souza Pena 0137375 GNM – Ref. A 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE JANEIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

“ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

No vigésimo segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove 

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

Freitas, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. 

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

Campos informou à plenária ter apresentado hoje nesta Casa um projeto de lei 

instituindo a Campanha Educativa de Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica 

Fetal. Esta visa dar informação e conscientizar o público sobre os sérios danos que a 

ingestão de bebidas alcoólicas durante a gestação causa ao bebê. O projeto prevê que a 

campanha seja realizada nas escolas, unidades de pronto atendimento (UPA), clínicas, 

maternidades públicas e privadas. Aventou a possibilidade de utilizar parte da verba de 

publicidade gasta pelo Poder Público para veicular esta campanha pela televisão. Disse 

esperar o apoio dos demais parlamentares para sua aprovação. Tratou em seguida de 

outro projeto de sua autoria, apresentado no dia anterior, que concede o Título 

Honorífico de Cidadão de Belém ao juiz Sérgio Fernando Moro pelos grandes serviços 

que este vem prestando ao país. Afirmou ser necessário reconhecer os valores morais 

de quem luta pela melhoria da nação. Em seguida, o vereador Dr. Elenilson assumiu a 

presidência da Mesa e o vereador Mauro Freitas usou da palavra. Relatou ter assistido 

à posse do prefeito Zenaldo Coutinho como membro da Academia Paraense de Letras. 

Comunicou ter sido a segunda vez em compareceu àquela instituição atendendo a um 

convite formal. A primeira se deu quando se aprovou neste parlamento um projeto de 

lei, de sua autoria, tornando-a Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município 

de Belém, sancionado pelo prefeito Zenaldo Coutinho. Este, agora imortal, ocupará a 

cadeira que pertencia a Jarbas Passarinho – ex-governador, deputado federal, senador, 

várias vezes ministro, grande e polêmico político paraense. Reportou-se 

posteriormente a um requerimento de sua autoria, a entrar em votação nesta sessão, 

solicitando a realização de uma sessão especial para discutir a necessidade de 

implantação de antenas para a telefonia celular na Ilha de Cotijuba. Todos que viajam 

de barco de Belém ou Icoaraci até Cotijuba e ilhas adjacentes sabem que, a partir do 

meio da baía, não há mais sinal para os telefones. Declarou que se preocupa com isso 

há muito tempo: realizou várias reuniões em seu gabinete com a diretoria da empresa 

Claro, mesmo antes de ser Presidente da CMB, e já esteve em Cotijuba várias vezes 

para tratar do assunto. Expressou que a resolução do problema caminha a passos 

largos, já tendo sido assinados contratos entre a empresa e moradores para instalação 

de duas antenas na ilha. Destacou depois a importância da aprovação de um projeto de 

sua autoria, a entrar em discussão nesta Casa na semana seguinte, que proíbe o uso de 

sacos plásticos a base de petróleo nos estabelecimentos comerciais no Município de 

Belém. Explicou que este material demora a degradar-se e boa parte dos sacos acaba 

nos canais da cidade.  Assim, o projeto prevê que os sacos à base de petróleo sejam 

substituídos por sacos biodegradáveis. Subiu à tribuna em seguida o vereador Fabrício 

Gama e falou sobre a sessão especial – que propôs juntamente com o vereador Mauro 

Freitas e será realizada na tarde de hoje – homenageando os músicos paraenses no Dia 

Municipal do Músico. Ressaltou que estes profissionais contribuem para a cultura 

popular, encantam os ouvidos e acalentam a alma – referindo-se à boa música, 

ressalvando que há aquelas que fazem até apologia ao crime, mas não as considera 

verdadeira música. Externou também ter participado da cerimônia de posse de Zenaldo 

Coutinho como novo membro da Academia Paraense de Letras. Parabenizou-o e 

afirmou que seu discurso de posse foi contagiante, sendo ouvido atentamente pelos 

seus pares. Desejou que a trajetória de Zenaldo sirva de exemplo aos jovens e que 

estes busquem a literatura como arma do saber, arma do aprendizado, como forma de 

diminuir as desigualdades sociais em nosso país e que, através dela, possamos 

respeitar uns aos outros e ter mais compreensão e tolerância neste mundo violento em 

que vivemos. Criticou depois a atitude da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – 

ALERJ ao soltar os deputados estaduais fluminenses presos por envolvimento em 

corrupção (Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi). Considerou o fato uma 

vergonha e um mau exemplo para todo o Brasil e para o mundo. Defendeu que a 

Justiça tome as rédeas da situação no país e se faça valer e respeitar. Opinou que a 

decisão tomada pela ALERJ é inadmissível e desrespeitosa com o povo brasileiro. 

Acrescentou que os poderes da República não estão se entendendo mais: o Legislativo 

quer ser Judiciário, o Judiciário quer ser Legislativo, o Executivo quer mandar no 

Legislativo e no Judiciário e a Constituição Federal está sendo jogada no lixo. Avaliou 

que, se os poderes não se respeitam, a população não tem a quem recorrer. O 

Judiciário não funciona para quem não tem recursos e assim vivemos o caos. 

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

Campos, falando pela liderança do bloco PMDB – PHS, repudiou a atitude do cliente 

da Rede Celpa que atacou a tiros o funcionário da companhia terceirizada que 

simplesmente cumpria seu dever de ofício, cortando o fornecimento de energia dos 

usuários inadimplentes. Ressaltou que tais atitudes não levam a nada, só trazem mais 

dor e sofrimento. Comentou que o povo paraense paga a mais alta tarifa de energia do 

país e até hoje não se sabe o destino do dinheiro obtido com a privatização da Celpa 

(450 milhões de dólares). Coincidentemente, a venda da companhia ocorreu às 

vésperas da eleição para o Executivo e o Legislativo em nível estadual e federal. 

Ponderou que, na farra do gasto de recursos públicos, esses 450 milhões de dólares 

foram dissolvidos e beneficiaram sabe-se lá quem, pois o povo não foi beneficiado. 

Pelo contrário, pagamos hoje a energia mais cara do Brasil e pagamos também pelo 

pecado de eleger pessoas voltadas única e exclusivamente ao ataque dos cofres 

públicos. Conclamou a população a usar as redes sociais e fazer um pacto moralista no 

país para que nossos filhos e netos não paguem um preço tão alto quanto o que 

estamos pagando atualmente.  Assumiu em seguida a presidência da Mesa o vereador 

Gleisson. Toré Lima, pela bancada do PRB, usou então da palavra e comentou sobre a 

votação de dois importantes projetos no Congresso Nacional no dia anterior. Na 

Câmara Federal foi aprovado, por unanimidade, o relatório do deputado Priante sobre 

a Lei Kandir. Posteriormente, já tarde da noite, foi aprovada a Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, estabelecendo em 3,5% da 

arrecadação total das companhias mineradoras o repasse aos estados e municípios 

onde é feita a extração dos minérios. Isso representa algo em torno de 16 bilhões de 

reais. Considerou que este valor é importante, mas o percentual de repasse ainda é 

baixo: é o menor índice de pagamento aos estados produtores de minérios de todo o 
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planeta. Informou que no Chile, que tem uma das menores taxas do mundo, o valor é 

de 6,3% (segundo dados apresentados pela bancada do PSOL, que defendia um índice 

de repasse de 4%). Participou que também foi aprovado no Senado e agora vai à 

Câmara o projeto que estabelece o voto distrital misto para 2020. Julgou isto um 

absurdo – mostrando que se está privilegiando as forças econômicas em nosso país – e 

espera que a Câmara rejeite este projeto. Por fim, deplorou o atentado ao trabalhador 

terceirizado que cumpria sua função realizando o corte da energia dos clientes 

inadimplentes em Belém. Afirmou que, por outro lado, é necessário intervir junto à 

Rede Celpa porque os usuários de Belém estão sendo roubados. A companhia não 

aceita mais as tarifas sociais e mudou a fiação e o posteamento. Agora, o cliente que 

não se apresentar para fazer acordos e pagar aquilo que a empresa quer que pague, não 

tem sua energia religada. Aqueles que antes pagavam 60, 70 reais, com a tarifa social, 

agora recebem contas no valor de 600, 700 reais. Igor Andrade, pelo bloco PSB – 

PSDB – PTB, referiu-se às tristes notícias veiculadas nos jornais desta manhã dando 

conta da crise que atinge o setor da saúde pública nos estados mais ricos do Brasil, Rio 

de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro, os funcionários da saúde estão em greve 

(enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos), unidades de apoio à saúde da 

família estão fechadas e mais de 70 medicamentos da Atenção Básica não estão 

disponíveis. Em São Paulo, o Hospital Universitário da USP deixou de atender a 

urgência e emergência de crianças. Em todos estes casos, o motivo dos problemas é 

um só: a crise financeira. Nestes estados concentram-se os maiores investimentos do 

Governo Federal e a arrecadação de impostos é a maior do país, mas ainda assim falta 

dinheiro para os gastos em saúde pública. Disse que, vendo isso, sente-se cada vez 

mais orgulhoso por subir à tribuna e elogiar a eficiência do Prefeito Zenaldo Coutinho 

na condução da saúde pública no Município de Belém. Esclareceu que, quando 

Zenaldo assumiu, havia apenas 26 unidades Estratégia Saúde da Família e hoje são 

109; o HPSM Mário Pinotti era conhecido como matadouro, hoje é o único hospital de 

portas abertas durante as 24 horas do dia no Estado do Pará, atendendo pessoas 

oriundas de vários municípios paraenses e até de outros estados; a UPA de Icoaraci 

funciona a contento, proporcionando importante atendimento aos moradores daquele 

distrito; a UPA da Sacramenta foi entregue pelo governo Zenaldo e foi mantida 

funcionando durante oito meses apenas com recursos da Prefeitura de Belém; o 

Hospital Samaritano foi comprado, em parceria com o Governo Estadual, para dar 

uma retaguarda ao HPSM Mário Pinotti; está sendo construída, e será entregue agora 

em janeiro, a UPA da Terra Firme; além disso, estão sendo construídas as UPA da 

Marambaia e do Jurunas. Assim, continuou, no Governo Zenaldo Coutinho os 

pagamentos ao funcionalismo estão sendo feitos em dia, os hospitais e unidades de 

saúde estão funcionando, na contramão do que vem acontecendo em outras cidades do 

país. Aditou que a corrupção é responsável pela falta de recursos para a gestão de 

estados e municípios no Brasil e que em Belém também falta dinheiro, mas aqui temos 

uma equipe técnica e um prefeito que têm decência e compromisso com os mais 

necessitados. Solidarizou-se aos taxistas da capital e repercutiu a notícia de que os 

dados de clientes da Uber foram acessados por hackers. Fabrício Gama, pelo bloco 

Solidariedade - PEN – PR, lamentou a aprovação do voto distrital misto pelo Senado 

Federal. Disse que o Congresso Nacional não respeitou as câmaras municipais e as 

eleições municipais. As pessoas não terão a noção de como votar. Defendeu a 

mobilização popular para pressionar a Câmara dos Deputados a rejeitar o projeto. 

Informou que várias capitais e municípios do Brasil não têm distritos. Julgou ser uma 

vergonha que os vereadores sofram as consequências pelo descontrole dos políticos 

envolvidos nas denúncias da Operação Lava Jato. No Rio de Janeiro, os deputados 

estaduais viraram juízes e determinaram a soltura de seus pares denunciados por 

corrupção e assalto aos cofres públicos, retirando o poder do Tribunal de Justiça. Os 

políticos corruptos usam a cada dia um artifício novo para se protegerem. Não 

aprovam nada em favor do povo, não aprovam medidas para que a economia possa 

crescer efetivamente. Preocupam-se somente com o próprio umbigo e o povo paga a 

conta e é desrespeitado: assim conduzem o Brasil. Externou ter fé e esperança de que 

isso mude e as coisas tomem outro rumo. Fabrício Gama, falando agora pela 

Liderança do Governo, reportou-se ao Programa Prefeitura nos Bairros, atuante nos 

bairros da capital. Esta atuação é referência para a administração pública porque é 

através dela que a PMB tem contato com as demandas de cada localidade. Isto resulta 

em operação tapa buraco, limpeza de canais, iluminação pública, retirada de 

documentos e exames preventivos. Assim, a Prefeitura enfrenta os problemas nos 

bairros de Belém com coragem e determinação. Reportou-se depois à eleição de 

Zenaldo Coutinho como membro da Academia Paraense de Letras, parabenizando-o. 

Em aparte, pronunciou-se o vereador Dr. Elenilson. Encerrado o Horário de Liderança, 

foi feita a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da 

Ordem do Dia. Fez-se então a leitura do requerimento do vereador Bieco solicitando 

quatro dias de licença parlamentar - no período de 23 a 26 de novembro de 2017 - 

sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita depois a leitura do requerimento do 

vereador Mauro Freitas solicitando a realização de uma sessão especial para discutir a 

implantação da telefonia celular na Ilha de Cotijuba, em data a ser definida. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os 

vereadores Mauro Freitas e Dr. Elenilson. A vereadora Marinor Brito fez então o 

registro da presença em plenário do ex-vereador de Belém, senhor Nadir Neves. 

Passou-se depois à leitura do requerimento do vereador Toré Lima solicitando que seja 

feita uma visita deste Poder Legislativo à empresa concessionária do fornecimento de 

energia Rede Celpa, em caráter de urgência, com a presença do Ministério Público 

Estadual, do PROCON e da Defensoria Pública do Estado para discutir quanto à 

problemática das cobranças divergentes feitas aos consumidores do Município de 

Belém e esclarecimentos quanto ao tema. Fizeram o encaminhamento os vereadores 

Dr. Chiquinho, Toré Lima, Fernando Carneiro, Fabrício Gama e Igor Andrade. Na 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os 

vereadores Marinor Brito e Toré Lima. Foi feita depois a leitura do requerimento do 

vereador Marciel Manão solicitando a realização de uma sessão especial para 

comemorar os cem anos da Fábrica Santa Maria Óleos e Sabão LTDA, localizada no 

Distrito de Icoaraci, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se depois a leitura do 

requerimento do vereador John Wayne solicitando dois dias de licença parlamentar, no 

período de 27 a 28 de novembro, sendo este também aprovado por unanimidade. Foi 

feita depois a leitura do requerimento do vereador Igor Normando solicitando dois dias 

de licença parlamentar, em 27 e 28 de novembro. Na votação, este foi aprovado por 

unanimidade. Passou-se depois à leitura do requerimento do vereador Paulo Bengtson 

solicitando quatro dias de licença parlamentar, no período de 27 a 30 de novembro de 

2017, sendo este aprovado por unanimidade. Findo o período estabelecido 

regimentalmente, encerrou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então nova 

verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do 

Dia. O vereador Igor Normando pediu Questão de Ordem solicitando que os projetos 

de títulos constantes na pauta da Primeira Parte fossem passados para a pauta da 

Segunda Parte e entrassem em discussão e votação, uma vez que não havia, em 

plenário, vereadores em número suficiente para o quórum qualificado exigido para a 

votação dos projetos de utilidade pública constantes na pauta da Segunda Parte. A 

vereadora Marinor Brito esclareceu que para que fosse feita tal inversão de pauta seria 

necessário um acordo de lideranças, expressando que não havia óbice a tal 

procedimento por parte da bancada do PSOL. Pediu então que também fossem 

colocados em pauta os projetos desta bancada que haviam sido retirados anteriormente 

pela Mesa. O vereador Rildo Pessoa (líder do bloco PSDC – Avante) não concordou 

com a proposta de inversão de pauta. Não havendo acordo, o presidente Gleisson 

encerrou a sessão às dez horas e cinquenta e cinco minutos. Estavam licenciados os 

vereadores Amaury da APPD e Víctor Dias. Justificou sua ausência o vereador 

Celsinho Sabino. Estiveram presentes os vereadores Mauro Freitas, Dr. Elenilson e 

Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco 

PMN – Solidariedade – PEN – PR; Gustavo Sefer e Sargento Silvano, pelo bloco PSD 

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

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

pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Wellington Magalhães e Dinely, pelo bloco PSC – 

PPS; Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão e Moa Moraes, 

pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo 

PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pelo PRB; Émerson Sampaio, pelo PP; 

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, Palácio Augusto Meira Filho, dia vinte e dois de novembro de 2017.           

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

No vigésimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove 

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

Lima, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. 

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

Andrade comentou sobre a manifestação dos taxistas ocorrida recentemente em 

Belém, quando ocuparam a Avenida Almirante Barroso e foram recepcionados na 

RBA, fazendo até uma entrada ao vivo na programação da emissora. Foram depois até 

a SEMOB, sendo recebidos por algumas autoridades. Expressou que os taxistas estão 

aflitos devido à liminar concedida pelo Tribunal de Justiça aos motoristas dos 

aplicativos permitindo que estes continuem a atuar em Belém, estabelecendo uma 

multa à PMB caso esta aplicasse a lei, aprovada pela CMB e sancionada pelo Prefeito 

Zenaldo Coutinho no ano anterior, que vetava a atuação destes nesta capital. Destacou 

que o magistrado justificou a concessão desta liminar por não haver a regulamentação 

do serviço de transporte via aplicativo em Belém e por isso a Prefeitura não poderia 

estabelecer quem estaria apto ou inapto a prestar este serviço. Discorreu sobre o 

projeto em tramitação no Congresso Nacional que regulamenta a atuação dos serviços 

de transporte via aplicativos. Considerou equivocada a decisão do Senado Federal 

(onde o projeto foi discutido e modificado, voltando depois à Câmara dos Deputados) 

de retirar das prefeituras a competência para regulamentação destes serviços. Além 

disso, o Senado retirou a necessidade de que tais veículos usem placas vermelhas e 

eliminou a exigência de que o motorista seja proprietário do veículo (expressou que a 

maioria destes condutores trabalha com carros alugados, muitas vezes emplacados em 

outras cidades e em outros estados). Contou ter feito contato com o deputado federal 

Carlos Zarattini, que defende a categoria dos taxistas, e este está tentando incluir o 

referido projeto na pauta de votação antes do recesso parlamentar. Agora somente a 

Câmara dos Deputados pode modificá-lo, mas espera que os Municípios voltem a ter o 

poder de regulamentar este serviço. Relatou, em seguida, ter estado no último sábado - 

no Bairro da Terra Firme, na Igreja de São Domingos Gusmão - em uma grande ação 

social, em companhia dos deputados estaduais Thiago Araújo e Cássio Andrade. Lá 

houve emissão de documentos, consultas médicas, avaliações nutricionais e outros 

serviços. Muitas pessoas foram atendidas, em regime de mutirão, em um evento que 

teve seu apoio e contou com o envolvimento e participação dos moradores da Terra 

Firme. De lá foram a Icoaraci e participaram de uma ação pela saúde no Bairro de 

Águas Negras, com atendimento à população local durante a manhã e a tarde, em 

parceria com o Curso de Enfermagem DNA. Informou depois que o Governador 

Simão Jatene esteve no dia anterior fiscalizando o trabalho de macrodrenagem do 

Tucunduba, no Bairro da Terra Firme, e mais uma vez foi cobrado para que as obras 

cheguem até a Vileta. Disse que o período de chuvas vem se aproximando e os 

moradores dos bairros de Canudos, Terra Firme, Guamá, Curió e Marco ficam 

apreensivos em função dos inúmeros alagamentos que ocorrem nesta época. Espera 

que o Governador Simão Jatene se sensibilize e mande construir, pelo menos, as 

pontes da Jabatiteua, da Rosa Maria, da Roso Danin e da Cipriano Santos para que a 

água flua mais rapidamente e o prejuízo seja menor com estes alagamentos. Anunciou 

que os deputados Cássio Andrade e Thiago Araújo estão viabilizando um encontro 

com o Governador para tratar deste assunto. Simone Kahwage expressou ter ficado 

decepcionada pela rejeição do requerimento do vereador Sargento Silvano, na semana 

anterior, solicitando que esta Casa manifestasse nota de repúdio à ideologia de gênero. 

Afirmou que respeitar a diversidade e a opinião das pessoas é uma coisa, mas enfiar 

isso goela abaixo dos pais, na educação dos pais e na escola é outra coisa. Externou ter 

entrado em contato, através da internet, com três grupos LGBT que são contrários à 

ideologia de gênero. Considerou que houve falta de respeito à religião evangélica na 
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ocasião em que o referido requerimento foi rejeitado. Assumiu então a presidência da 

Mesa o vereador Dr. Elenilson e o vereador Toré Lima subiu à tribuna. Este contou ter 

participado, no dia anterior, do 65º Círio de Icoaraci, rendendo homenagens e 

agradecendo a Nossa Senhora. Ponderou que, além de ser uma ocasião festiva, é 

também um momento de reflexão e os católicos puderam ir às ruas não somente para 

pedir graças, mas também para agradecer. Avaliou que Icoaraci precisa ainda de muita 

coisa para melhorar: é necessária maior atenção do poder público àquela comunidade 

tão carente. Tratou em seguida da sessão especial realizada na semana anterior, 

proposta pelo vereador Mauro Freitas, para discutir a liberação da venda de bebidas 

alcoólicas nos estádios de futebol. Declarou ser a favor da proposta, considerando que 

a bebida alcoólica não é o principal fator desencadeador da violência nos estádios de 

futebol. Quanto às obras de macrodrenagem do Tucunduba, inteirou a plenária de que 

o Governo Jatene comprometeu-se a entregar, no último dia 19, um prédio com 350 

apartamentos no Libertad II para pessoas que saíram do Tucunduba. Ficou pasmo ao 

saber que os apartamentos seriam entregues sem piso. Estimou ser por esse motivo que 

o Governo Jatene está, a cada dia que passa, cada vez mais isolado e perdido. 

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

Campos, falando pela liderança do bloco PMDB – PHS, citou o Decálogo de Lenin 

dizendo que os comunistas querem destruir a sociedade, destruir a família, para atacar 

o capital. Sustentou que sua esperança são as redes sociais que podem contribuir para 

reverter essa influência maléfica. Aditou que esse fundamentalismo ideológico inclui a 

ideologia de gênero. Manifestou que essa corja comunista vem trabalhando a cabeça 

de nossas crianças há muito tempo. Toré Lima, pela bancada do PRB, repercutiu a 

notícia de que o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Márcio 

Miranda, concorrerá ao Governo do Estado apoiado pelo Governador Simão Jatene. 

Isto dividiu o PSDB no estado, porque o DEM, partido de Márcio Miranda, foi 

oposição ao governo Jatene. Opinou que o atual governador quer preparar o terreno 

para sua candidatura ao Senado Federal, mas precisa reverter sua condição de 

inelegibilidade no Tribunal Regional Eleitoral.  Avaliou que há muitas possibilidades 

de candidaturas ao Senado e ao Governo do Estado. Fabrício Gama, pelo bloco PMN - 

Solidariedade – PEN – PR, mostrou-se preocupado com a grande quantidade de armas 

que tem entrado no país nos últimos tempos. Julgou que a atual legislação sobre o 

tema é falha, precisa ser mudada, e nosso Código Penal deve ser atualizado. As armas 

entram no Brasil de diversas maneiras, não somente pelas fronteiras, mas também 

através dos Correios, desmontadas em várias partes. Depois são levadas aos armeiros 

que as remontam. Defendeu que as leis a este respeito sejam mais rigorosas. Quanto às 

próximas eleições, aventou a possibilidade de seu partido (PMN) vir com candidato 

próprio. Anunciou que haverá uma reunião para definição da questão, podendo 

também haver coligação, não havendo ainda nada definido. Fabrício Gama, falando 

agora pela liderança do Governo, reportou-se ao programa Prefeitura nos Bairros, 

avaliando que este tem ajudado não somente a população de Belém, mas também os 

vereadores na discussão junto às comunidades sobre as melhores alternativas para a 

atuação da PMB. Ressaltou o enorme esforço da Prefeitura de Belém para garantir o 

pagamento em dia dos salários do funcionalismo e do décimo terceiro salário deste 

ano. Desmentiu o que tem sido ultimamente noticiado pela imprensa, asseverando que 

a verba da PMB para o carnaval de 2018 está garantida. Acrescentou que o Governo 

do Estado fez um convênio com a Prefeitura de Belém e repassará parte desta verba. 

Informou que serão repassados 55 mil reais às escolas do 1º Grupo, o Governo 

Estadual fará um aporte e cada escola do Grupo Especial receberá cerca de 100 mil 

reais. Acrescentou que o Prefeito Zenaldo Coutinho tem dado todo o apoio ao 

carnaval, nunca se recusando a participar das reuniões, colocando-se sempre à 

disposição. Achou injusta a manifestação de protesto feita pelos presidentes de escola 

de samba contra a Prefeitura de Belém. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, 

noticiou que o PSB lançará como candidato ao Governo do Estado o deputado 

estadual Sidney Rosa. Destacou que este é tecnicamente muito bom, tendo recuperado 

a cidade de Paragominas (onde foi prefeito por dois mandatos, de 1997 até 2004) em 

um curto intervalo de tempo. Criticou em seguida o Governador Simão Jatene por não 

ter cumprido a promessa feita em campanha na eleição passada de que, se fosse 

reeleito, a obra de macrodrenagem do Tucunduba avançaria e chegaria até a baixada 

do Bairro do Marco. Declarou que, eleito vereador e sendo o mais votado naquela 

área, recebe todos os dias inúmeros pedidos e reivindicações de melhorias para a 

região. Aditou que o Prefeito Zenaldo Coutinho asfaltou, drenou algumas ruas, mas é 

enfático em dizer que para que os serviços da Prefeitura possam avançar, o Governo 

Estadual tem que tirar a água dali. Expressou que só existe um modo de resolver: 

concluir a obra de macrodrenagem do Tucunduba. Esta, entretanto, avança em passos 

de tartaruga, muito lentamente, devagar, quase parando. Nem sequer foi licitado ainda 

o trecho que vai até a Vileta. Deixou seu repúdio a esta situação e disse que articulou 

um encontro com os deputados Márcio Miranda, Thiago Araújo e Cássio Andrade 

para que juntos possam sensibilizar o Governador Simão Jatene para que, pelo menos, 

sejam construídas as pontes das ruas Rosa Maria, Jabatiteua e Roso Danin e, assim, 

seja minorado o sofrimento dos moradores na estação chuvosa que se aproxima. O 

vereador Gleisson assumiu então a presidência da Mesa e o vereador Dr. Elenilson 

subiu à tribuna. Este expôs que, como denunciara na semana anterior, permanece um 

grande número de motocicletas trafegando na ciclovia e nas faixas de pedestres da 

Avenida Augusto Montenegro, no trecho onde está concluída a obra do BRT. Contou 

ter sido procurado por uma parenta sua cuja filha teve a perna queimada por uma 

descarga de motocicleta. Disse que cobrará à SEMOB providências para orientar e 

inibir este comportamento, que está se tornando rotineiro. Encerrado o Horário de 

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

Parte da Ordem do Dia. Assumiu então a presidência da Mesa o vereador Mauro 

Freitas. Foi feita então a leitura da matéria constante na pauta desta Primeira Parte. O 

vereador Igor Andrade pediu então Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura 

e interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. Fez-se 

então a leitura do requerimento do vereador Rildo Pessoa solicitando a inserção nos 

Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, edição do dia 22/11/2017, 

intitulada “O Liberal promove palestra interna sobre câncer de próstata”. Fez o 

encaminhamento o vereador Rildo Pessoa, sendo o requerimento aprovado por 

unanimidade. Foi feita depois a leitura do requerimento do vereador Fabrício Gama 

solicitando a realização de uma sessão especial para discutir sobre os novos rumos da 

OAB – PA, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se em seguida a leitura do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de uma sessão 

especial para debater sobre o avanço da Lei Tó Teixeira, sendo este também aprovado 

por unanimidade. Passou-se então à leitura do requerimento do vereador Fernando 

Carneiro solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal 

Carta Capital, edição do dia 27/11/2017, intitulada “Leilão de escravos é flagrado na 

Líbia”. Encaminharam a votação os vereadores Fernando Carneiro, Joaquim Campos e 

Fabrício Gama, sendo o requerimento aprovado por unanimidade. Foi feita depois a 

leitura do requerimento do vereador Sargento Silvano solicitando dois dias de licença 

parlamentar, no período de 28 a 29 de novembro vindouro, sendo este aprovado por 

unanimidade. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento do vereador Amaury 

Sousa solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria veiculada no site Diário 

Online, no dia 04/07/2017, sob o título “Mobilidade urbana de Belém entre as piores 

do país”. Fizeram o encaminhamento os vereadores Amaury Sousa e Fabrício Gama, 

ficando o requerimento em votação. Findo o período estabelecido regimentalmente, 

encerrou-se 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 quarenta e sete minutos. Estavam licenciados os vereadores Igor Normando, 

John Wayne, Paulo Bengtson e Víctor Dias. Justificaram suas ausências os vereadores 

Altair Brandão, Bieco e Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores Mauro 

Freitas, Dr. Elenilson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Zeca Pirão, Fabrício 

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

Comunidades, Gustavo Sefer e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Joaquim 

Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Nehemias Valentim, Gleisson e Igor Andrade, 

pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino, Wellington Magalhães e Dinely, 

pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – 

PSL; Amaury da APPD e Moa Moraes, pelo bloco PC do B – PT; Fernando Carneiro, 

pelo PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pelo PRB; Émerson Sampaio, 

pelo PP; 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, Palácio Augusto Meira Filho, dia vinte e sete de novembro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

No vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 

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

solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Iniciado o Horário do 

Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Toré Lima fez inicialmente a leitura do 

trecho do Evangelho de São Lucas (Lucas, capítulo 21, versículos de 05 a 09). Comentou 

sobre os projetos importantes que serão votados neste dia, inclusive o veto integral do 

Prefeito Zenaldo Coutinho ao Projeto de Lei que permite a venda de bebidas alcoólicas nos 

estádios durante os jogos de futebol. Apelou aos vereadores evangélicos dizendo que na 

Bíblia, em nenhuma passagem, considera-se pecado o consumo de bebidas alcoólicas. O que 

se condena é o abuso, o vício, e as atitudes tomadas pelo indivíduo quando bebe. Fabrício 

Gama relatou ter acompanhado, no domingo anterior, o Círio de Icoaraci, homenageando 

Nossa Senhora das Graças. Um momento de fé e comoção, com a esperança de dias 

melhores, em que houve muitos pedidos de paz, amor e compreensão. Parabenizou o povo 

de Icoaraci pelo evento, que acompanhou até o final. Reportou-se depois a um projeto, de sua 

autoria, que trata do bullying nas escolas. Expressou que este tema foi motivo de reportagem 

no programa Fantástico (Rede Globo de Televisão) do domingo anterior. Nesta, colheu-se o 

depoimento de vários profissionais (psicólogos, pedagogos, psiquiatras e assistentes sociais) 

e foram visitadas escolas em oito estados do Brasil. O Estado de São Paulo concentra os 

maiores índices de violência por bullying.  Este se tornou um assunto de saúde pública 

nacional, pois desequilibra a personalidade do jovem em formação e afeta também a família. 

Muitos destes jovens não querem mais sair de casa e adquirem até a Síndrome do Pânico. 

Citou resultado de pesquisa mostrando que, em 2016, mais de cinquenta adolescentes 

cometeram suicídio, vitimadas pelo bullying, em São Paulo. Expôs que as escolas ainda estão 

“engatinhando” para aprender a combatê-lo. Pediu então apoio aos demais parlamentares 

para a aprovação de seu projeto, que prevê a criação de um departamento específico para 

prestar atendimento às vítimas do bullying. Muitos jovens mutilam-se, não vão mais à escola 

ou atentam contra própria vida por causa deste mal. Acrescentou que o bullying é uma forma 

grave de discriminação, envolvendo muitas vezes racismo e homofobia. É um problema 

sério que afeta o país: mais de 500 mil adolescentes sofrem diretamente com este mal no 

Brasil, segundo a reportagem exibida pelo programa Fantástico. Denunciou também a venda 

de drogas em locais próximos às escolas, delíquio antigo que continua ocorrendo, mas agora 

sob novas formas. Pediu maior fiscalização nas imediações das instituições de ensino, 

realizada pela Polícia Militar, e que as escolas fiscalizem e cadastrem os vendedores de 

bombons e outros artigos que atuem às suas portas. Comentou sobre aumento espantoso do 

número de adolescentes usando novas drogas sintéticas em festas e baladas em todo o país. 

Parabenizou, por fim, a SEFIN pelo trabalho que vem executando no atendimento da 

população de Belém, no parcelamento e refinanciamento de suas dívidas junto à Prefeitura. 

Joaquim Campos lembrou dois pontos abordados anteriormente em seus pronunciamentos 

na tribuna – o decálogo de Lênin e as obras feitas pelo Governo Lula no exterior. Retomou o 

caso do Aeroporto Internacional de Nacala, em Moçambique. Inaugurado em 2014, é o 

segundo maior e o menos movimentado deste país, com apenas dois voos semanais. Gasta-se 

quatro vezes mais para mantê-lo do que se arrecada com seu funcionamento. Foi construído 

pela Odebrecht a partir de um empréstimo de 125 milhões de reais, recursos do Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. O fracasso do 

empreendimento levou ao não pagamento (desde 2016) das parcelas do empréstimo pelo 

Governo de Moçambique junto ao BNDES (que fora estabelecido em um prazo de quinze 

anos), constituindo o maior calote que o banco já sofreu. Assumiu então a presidência da 

Mesa o vereador Toré Lima e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Este comentou sobre 

sessão especial realizada nesta Casa no dia anterior, proposta por si e pelo vereador Celsinho 

Sabino, homenageando os 71 anos do jornal O Liberal. Estiveram presentes o grupo diretor 

do jornal e a ampla maioria de seus colunistas, servidores antigos e novos. Disse ter ficado 
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emocionado com a grandiosidade da sessão, destacando que este meio de comunicação é um 

dos mais importantes do Norte e Nordeste e também do país. Em seguida, relatou ter visitado 

a Praça da República no domingo anterior e ficou muito feliz com a reconstrução daquele 

logradouro. Ressaltou o cuidado e a dedicação com que o trabalho foi feito, inclusive o 

calçamento de pedras portuguesas. Manifestou ter sido informado de que a vereadora 

Marinor Brito acionou o Ministério Público para impedir as modificações feitas pela 

Prefeitura de Belém no Bar do Parque. Expressou não acreditar que isto aconteceu, porque o 

local tornara-se um antro de prostituição, de encontro de drogados e vagabundos, em mãos 

de pessoas que se assenhorearam de um patrimônio público – pois não pagavam nada, 

agindo como proprietários. A PMB retomou o lugar e, com coerência e mão firme, fez 

licitação para que este voltasse a servir às famílias e à população como ponto de lazer e 

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

então a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Joaquim Campos, falando pela 

liderança do bloco PMDB – PHS, deixou claro ser contrário ao projeto da PMB que trata da 

atualização do valor venal dos imóveis urbanos, pois isto provocará aumento do IPTU e este 

não é o momento para se pensar em majoração de impostos. O valor venal dos imóveis em 

Belém não é atualizado há quarenta anos, mas isto não deve ser feito agora porque o povo 

não suporta mais aumentos. Considerou que, se 53% dos potenciais contribuintes não pagam 

o IPTU atualmente, tal mudança oneraria apenas aqueles que pagam. Nehemias Valentim, 

pela liderança do Governo, externou tristeza e revolta pelo acidente que vitimou uma família 

em Recife. O carro que ocupavam foi atingido em cheio por outro em alta velocidade. Este 

era dirigido por um jovem estudante de engenharia que, embriagado, avançou o sinal 

vermelho. A mãe e a babá morreram na hora. O filho de três ou quatro anos morreu horas 

depois. O pai e a filha do casal encontram-se internados em estado gravíssimo em um 

hospital. Acrescentou que este é um exemplo das consequências de dirigir alcoolizado: uma 

família foi destruída. Relatou ter sido parado em uma blitz e o policial perguntou se aceitava 

fazer o teste do bafômetro. Respondeu que sim e o resultado foi zero, mas pesquisa recente, à 

qual teve acesso nesta manhã, mostra que dez por cento dos motoristas, em média, são 

flagrados neste teste. Criticou então o empenho de muitos parlamentares em derrubar o veto 

integral do Prefeito Zenaldo Coutinho ao projeto de lei que permite a venda de bebidas 

alcoólicas nos estádios de Belém durante os jogos de futebol. Ressaltou que também é 

responsabilidade dos vereadores evitar que novas tragédias aconteçam devido ao uso 

inadequado do álcool. Zeca Pirão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR, avaliou que 

é importante permitir a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol porque isto traz 

mais receita aos clubes de futebol e às pessoas que com isso trabalham. Opinou que a 

responsabilidade é de cada um que bebe: quem consumir bebidas alcoólicas deve assumir as 

consequências por seus atos. Dentro dos estádios, a responsabilidade é dos clubes: eles 

devem prover a segurança necessária aos frequentadores. Chamou a atenção para o fato de 

que temos hoje no Brasil cerca de 15 milhões de desempregados e muitos dependem da 

venda de bebidas alcoólicas para manter suas famílias. Disse entender a preocupação do 

vereador Nehemias, mas cabe responsabilizar os que cometerem crimes devido ao uso 

excessivo e inadequado de álcool e responsabilizar os clubes pela segurança dentro dos 

estádios de futebol. Toré Lima, pelo PRB, retomou a polêmica envolvendo os valores 

abusivos das contas de energia elétrica de usuários da Rede Celpa em todos os bairros de 

Belém. Lembrou que, na semana anterior, foi aprovado o requerimento de visita àquela 

concessionária (convocando também a participação da ANEEL, do Ministério Público do 

Estado, da OAB e do PROCON) para ouvir, no mínimo, uma explicação desta por tanto 

desmando e descaso com os consumidores. A data para esta visita ainda deve ser marcada. 

Conclamou então os demais vereadores a acionar suas bases para que desta participem. 

Lamentou o episódio em que um trabalhador terceirizado foi baleado por um cliente da Rede 

Celpa ao cortar a energia de sua residência, mas declarou que esta foi uma quase tragédia 

anunciada neste plenário, pois a população está revoltada com a concessionária. Disse ter 

recebido, no dia anterior, um telefonema desta disponibilizando esta tarde de hoje ou a 

próxima sexta-feira para a visita dos vereadores. Não foi confirmada a data, entretanto, 

porque as instituições fiscalizadoras e reguladoras do serviço de fornecimento de energia 

elétrica também devem ser convidadas. Denunciou que o cliente que queira questionar ou 

fazer reclamações perde o dia todo para ser atendido na agência da Rede Celpa situada no 

bairro da Pedreira. Acrescentou que a concessionária está desconsiderando a tarifa social e 

obrigando o usuário a reconhecer dívidas que não tinha anteriormente. Em aparte, 

pronunciou-se o vereador Lulu das Comunidades. Marinor Brito, pela liderança do PSOL, 

avaliou que o Prefeito Zenaldo Coutinho enviou à CMB o projeto que aumenta o valor do 

IPTU porque se desesperou com a queda da arrecadação. Ponderou que, em parte, isso se 

deve à crise econômica por que passamos, mas, por outro lado, também se deve ao 

descrédito da atual administração junto ao povo. Externou que a atual gestão abandonou as 

políticas públicas, as unidades de saúde enfrentam problemas (estão sem equipamentos e 

sem médicos), as escolas estão caindo aos pedaços, as ruas estão esburacadas e a única 

política é pintar as beiras das calçadas. Não há um trabalho de pavimentação, recuperação e 

macrodrenagem na cidade: tudo está parado. A obra do BRT vem desde a época do ex-

prefeito Duciomar tumultuando a vida do povo. Estimou que a quantia gasta com 

propaganda na TV pela Prefeitura de Belém no período daria para construir dez sistemas 

BRT. Aditou que isto demonstra uma incompetência generalizada por parte da PMB. Agora, 

acrescentou, o Prefeito Zenaldo resolve fazer uma atualização da Planta de Valores 

Genéricos de Belém, aumentando o valor do IPTU. Recordou que o Plano Diretor do 

Município de Belém (do qual foi relatora e que foi aprovado em 2008) tratou dessa 

atualização, mas os resultados da pesquisa feita, entre 2009 e 2010, pelos técnicos da 

Prefeitura, em especial pela Secretaria de Finanças, foram deixados de lado. Nem Duciomar 

Costa, nem o atual prefeito aceitaram fazer a atualização dentro de regras claras. Denunciou 

que o projeto atual não é uma adaptação, trata-se de uma atualização de valores monetários e 

significará um aumento enorme no IPTU dos moradores de Belém. Lembrou que o Estatuto 

das Cidades obriga a Prefeitura a fazer audiências públicas amplas, convocando a população 

para esclarecer o projeto. Neste caso, não houve sequer uma audiência, apenas uma reunião 

com técnicos da Secretaria de Finanças e alguns vereadores na CMB. Reiterou que é preciso 

expor de forma mais clara as consequências da aprovação do projeto que o Prefeito enviou a 

esta Casa. Neste ínterim, assumiu a presidência da Mesa o vereador Toré Lima. Encerrado o 

Horário de Liderança, foi feita a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a 

Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura da matéria constante na pauta desta 

Primeira Parte. O vereador Moa Moraes pediu então Questão de Ordem solicitando a 

dispensa de leitura e interstício dos projetos correspondentes, sendo esta aprovada pela 

plenária. Retomou-se então a leitura e votação do requerimento do vereador Amaury da 

APPD solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria veiculada no site Diário Online, 

no dia 04/07/2017, intitulada “Mobilidade urbana de Belém entre as piores do país”. 

Reassumiu então a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Em seguida, 

encaminharam a votação os vereadores Dr. Elenilson (com aparte do vereador Adriano 

Coelho), Marinor Brito, Joaquim Campos (com aparte do vereador Rildo Pessoa) e Fernando 

Carneiro, sendo o requerimento aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os 

vereadores Amaury da APPD, Igor Andrade, Dr. Elenilson, Dr. Chiquinho e Gustavo Sefer. 

Findo o período estabelecido regimentalmente, encerrou-se a Primeira Parte da Ordem do 

Dia. Foi feita então nova verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda 

Parte da Ordem do Dia. O vereador Fabrício Gama, líder do Governo, pediu então Questão 

de Ordem solicitando a suspensão por 24 horas da discussão e votação do Veto Integral 

(relativo ao Processo nº 048/16) do Prefeito Zenaldo Coutinho ao Projeto de Lei nº 085/15, o 

que foi acatado pela Mesa. Foi feita então a leitura dos projetos de lei em pauta que 

reconhecem entidades como sendo de Utilidade Pública para o Município de Belém: projeto 

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

Pedagogos do Estado do Pará”, relativo ao Processo nº 281/17, de autoria do vereador 

Henrique Soares; projeto que “Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de 

Belém a Associação de Lutas Mike Carvalho”, relativo ao Processo nº 1928/17, de autoria do 

vereador Émerson Sampaio; projeto que ”Reconhece como de Utilidade Pública para o 

Município de Belém o Centro de Apoio Missionário Josete Fonseca”; referente ao Processo 

nº 2052/17, de autoria do vereador Rildo Pessoa; e o projeto que “Reconhece como de 

Utilidade Pública para o Município de Belém a União dos Escoteiros do Brasil – Região 

Pará”, referente ao Processo nº 2109/17, de autoria do vereador Adriano Coelho. Postos em 

votação em bloco, conforme fora definido em sessão anterior, estes projetos foram aprovados 

por maioria, com 27 votos favoráveis e uma abstenção, sem votos contrários. Justificaram 

seus votos os vereadores Rildo Pessoa (quando assumiu a presidência da Mesa o vereador 

Dr. Elenilson) e Émerson Sampaio. Passou-se depois à leitura do projeto de lei que “Autoriza 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Belém ausentar-se da cidade de Belém e do 

país no período de 23/12/2017 a 09/01/2018”, referente ao Processo nº 2535/17, de autoria da 

PMB. Na votação, o projeto foi aprovado por maioria, com 24 votos favoráveis e 03 

abstenções, sem votos contrários. Justificou seu voto o vereador Dr. Chiquinho. Em seguida, 

o vereador Mauro Freitas pediu Questão de Ordem solicitando, por acordo de lideranças, a 

votação antecipada, mudando a ordem em pauta, dos projetos referentes aos Processos de 

números 2491/17, 2565/17 e 2566/17, o que foi aprovado pelas lideranças presentes. Mauro 

Freitas reassumiu então a presidência da Mesa. O vereador Fabrício Gama pediu 

posteriormente nova Questão de Ordem solicitando que estes projetos fossem votados em 

bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Na discussão, pronunciou-se o 

vereador Rildo Pessoa. Fez-se então a leitura dos projetos: projeto que “Institui o Dia 

Municipal do ‘Evento Moto Natal’ no Município de Belém, a ser comemorado anualmente 

no dia 10 de dezembro”, referente ao Processo nº 2491/17, de autoria dos vereadores Mauro 

Freitas e Joaquim Campos, além das emendas feitas a este (emenda modificativa à ementa, 

emenda modificativa ao artigo 1º, emenda aditiva de parágrafo 4º ao artigo 1º e emenda 

aditiva do artigo 3º); projeto que “Concede o Diploma e a Medalha Organizações Rômulo 

Maiorana ao Evento Moto Natal”, referente ao Processo nº 2566/17, de autoria do vereador 

Mauro Freitas; projeto que “Concede a Medalha e Diploma Organizações Rômulo Maiorana 

à Fundação Pestalozzi do Pará”, referente ao Processo nº 2565/17. Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Marinor Brito e Joaquim Campos. Postos em votação, os 

projetos foram aprovados por unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Fabrício 

Gama, Mauro Freitas (quando assumiu a presidência da Mesa o vereador Celsinho Sabino) e 

Émerson Sampaio (reassumindo a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas). O 

presidente comunicou então aos parlamentares presentes sobre convite feito pela Associação 

Paraense de Supermercados – ASPAS a todos os vereadores desta Casa para participar da 

comemoração dos 40 anos da entidade a ocorrer, no próximo dia 02 de dezembro, em sua 

sede campestre. Informou também sobre a realização de sessões extraordinárias (no regime 

de tantas quantas forem necessárias) para discussão e votação do projeto de lei, relativo ao 

Processo nº 2409/17, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém. Não havendo mais 

matéria em pauta passível de discussão e votação, o presidente Mauro Freitas encerrou a 

sessão às onze horas e trinta e seis minutos. Estavam licenciados os vereadores: Igor 

Normando, John Wayne, Paulo Bengtson e Sargento Silvano. Justificaram suas ausências os 

vereadores: Delegado Nílton Neves, França, Simone Kahwage e Víctor Dias. Estiveram 

presentes os vereadores Mauro Freitas, Dr. Elenilson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – 

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

Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades e Gustavo Sefer, pelo bloco PSD – PTC; 

Blenda Quaresma e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Nehemias Valentim, 

Gleisson e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino, Wellington 

Magalhães e Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, Henrique Soares e Delegado 

Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão, Amaury da APPD e Moa Moraes, 

pelo bloco PC do B – PT; Marinor Brito, Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro, pelo PSOL; 

Toré Lima, pelo PRB; Émerson Sampaio, pelo PP; 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, Palácio Augusto Meira Filho, dia vinte e oito de 

novembro de 2017.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA” 

No vigésimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Toré Lima, que 

solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Iniciado o Horário do 

Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Assumiu a presidência da Mesa o 

vereador Fabrício Gama e o vereador Toré Lima usou da palavra. Este fez inicialmente a 

leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 12. Ressaltou que, em nome de 

Cristo, não devemos temer nada nem a ninguém. Pediu a ajuda do Espírito Santo para que as 

melhores decisões sejam tomadas nesta Casa. Contou ter recebido um vídeo em que o autor 

do atentado ao trabalhador terceirizado que prestava serviço à Rede Celpa pede desculpas a 

este e à sociedade pelo que fez, mas alega que agiu movido pelo desespero. Defendeu a 

mobilização de todos para que não haja outras vítimas desta situação, provocada pela forma 
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absurda como esta empresa concessionária vem agindo em relação aos clientes. Informou 

que a direção da empresa telefonara marcando a visita dos vereadores desta Casa para a tarde 

da última terça-feira, com a possibilidade de transferência para a sexta-feira seguinte. 

Informara então à Rede Celpa que não poderia ainda marcar esta visita porque faltava 

confirmar a participação dos órgãos e instituições reguladoras e fiscalizadoras do setor 

(PROCON, ANEEL, Ministério Público do Estado e OAB – PA) e que isso foi comunicado 

aos seus pares em plenário. Lamentou que, entretanto, nenhum parlamentar - exceto os 

vereadores Lulu das Comunidades e o presidente Mauro Freitas – tenha se pronunciado a 

respeito. Ninguém o procurou para acertar sua participação em uma diligência tão 

importante. Sugeriu que, por ocasião desta visita, cada vereador se faça acompanhar por 

pessoas das comunidades que representa. Em aparte, pronunciou-se o vereador Émerson 

Sampaio. O vereador Toré Lima reassumiu então a presidência da Mesa e o vereador Igor 

Andrade subiu à tribuna. Expressou que, assim como o vereador Toré Lima, também já 

denunciou da tribuna os muitos desmandos da Rede Celpa. Esteve em audiências na 

Assembleia Legislativa do Estado – ALEPA com o deputado Thiago Araújo, que também se 

posiciona contra os abusos cometidos pela companhia, e tem recebido em seu gabinete 

muitas pessoas com queixas contra ela. Informou que não estava presente em plenário 

quando o vereador Toré Lima comunicou aos demais vereadores da Casa sobre as tratativas 

para a visita dos parlamentares àquela empresa. Afirmou que, além de roubar a população, a 

Rede Celpa está deixando as residências feias, destruindo a fachada das casas. Ademais está 

deixando “gaiolas” penduradas nos postes, que são potenciais focos de proliferação do 

mosquito Aedes aegypti. Contou que, ao assistir o jornal Bom Dia Pará nesta manhã, viu a 

reportagem mostrando inúmeras ambulâncias de municípios do interior do Estado às portas 

do HPSM Mário Pinotti. Muitos pacientes entrevistados, oriundos do interior, reclamavam 

do atendimento. Considerou a reportagem tendenciosa porque tais municípios não fazem 

pactuação com o setor de saúde pública de Belém e o HPSM Mário Pinotti é o único hospital 

de portas abertas de todo o Pará, mas ainda assim tenta-se jogar a culpa na gestão municipal 

da capital. Externou que, a cada minuto, chegam ao HPSM Mário Pinotti ambulâncias 

trazendo pacientes do interior do Estado. Ressaltou que os pacientes não têm culpa, mas os 

gestores dos municípios têm porque não investem em saúde pública, não investem na 

Atenção Básica e nas unidades de saúde locais. Compram simplesmente ambulâncias e 

deixam a responsabilidade pelo atendimento por conta do Município de Belém. Lembrou do 

caso, que relatou em plenário há uma semana atrás, de uma jornalista que trabalhava para o 

Grupo RBA e era orientada a fazer matérias denegrindo a imagem do HPSM Mário Pinotti. 

Entretanto, quinze dias atrás, seu avô de 93 anos de idade foi muito bem atendido e teve sua 

vida salva neste hospital. Esta ex-repórter, hoje oficial da Marinha, fez então um mea culpa 

nas redes sociais reconhecendo o bom trabalho prestado à população naquela unidade de 

saúde. Disse que o momento é difícil devido à crise financeira e à corrupção no país e isso 

atinge a saúde, a segurança pública e a educação. Destacou que temos sorte porque o Prefeito 

Zenaldo Coutinho é um bom gestor e sabe lidar com os recursos públicos. Assim, temos a 

UPA da Sacramenta prestando um bom atendimento, a UPA de Icoaraci está funcionando e 

a UPA da Terra Firme será entregue agora, no Aniversário de Belém. Acrescentou que o 

HPSM Mário Pinotti nunca recebera uma reforma como a que recebeu nesta gestão, com 

ampliação do número de leitos. Infelizmente, devido à grande demanda, há momentos de 

pico e muitas vezes é preciso esperar para que leitos sejam desocupados. Mas nenhum 

paciente é recusado ou mandado de volta. Todos são atendidos, nem que seja nos corredores, 

de forma improvisada, o que é melhor do que deixá-los sem atendimento. Deixou então sua 

revolta com matérias jornalísticas tendenciosas que tentam denegrir a imagem do HPSM 

Mário Pinotti e da gestão municipal de Belém. Fabrício Gama reportou-se à polêmica 

envolvendo a Rede Celpa dizendo que é preciso tomar a iniciativa e buscar explicações junto 

à empresa sobre os aumentos abusivos nas contas de energia. Considerou que isto é uma 

afronta à sociedade paraense e prontificou-se a enfrentar o problema juntamente com os 

demais vereadores. Tratou em seguida do projeto do Executivo Municipal que está em pauta 

nesta Casa. Explicou que há medidas antipáticas à sociedade, mas que devem ser tomadas 

porque gerarão benefícios. Este projeto, enviado pela PMB, é polêmico, mas representa uma 

correção do valor venal dos imóveis em Belém, que não é atualizado há quarenta anos. Disse 

que há distorções fazendo com que pessoas que dispõem de muitos recursos paguem pouco 

IPTU enquanto outras, que ganham pouco, pagam um valor alto deste imposto. Tudo isso 

decorre do valor venal não atualizado dos imóveis. Encerrado o Horário do Expediente, 

iniciou-se o Horário de Liderança. Marinor Brito, falando pelo PSOL, disse que o projeto de 

lei a que se referiu o vereador Fabrício não é simplesmente uma medida antipática. Trata-se 

de uma medida irregular, ilegal, porque o projeto de lei não cumpriu os ritos processuais 

obrigatórios. Não foi precedido de audiências públicas conforme prevê o Estatuto das 

Cidades (Lei Federal nº 10257 de 10/07/2011): houve apenas uma reunião com a duração de 

quarenta minutos nesta Casa para apresentá-lo e esta não trouxe nenhum elemento 

explicando o porquê da atualização da Planta de Valores Genéricos – PGV. Não se justifica o 

aumento ou atualização da PVG. Esta foi feita em 2000, durante a gestão de Edmilson 

Rodrigues, baseada no Plano Diretor de 1993. Atualmente temos o Plano Diretor de 2008, 

que vence em 2018. Expressou que esta lei já nascerá morta porque se baseará em uma lei já 

vencida, já que um novo Plano Diretor será aprovado em 2018. Expôs que o referido projeto 

da PMB não diz por que vai ser feita a atualização, não há um trabalho técnico, não há um 

diagnóstico. Lembrou que um novo código tributário será mandado a esta Casa, 

provavelmente no próximo ano. Neste novo código tributário será estabelecido o valor das 

alíquotas e o aumento médio dos valores dos imóveis em cada bairro. Chamou a atenção 

para o fato de que o Prefeito Zenaldo Coutinho não diz, no projeto que enviou à CMB, o 

quanto aumentará o valor venal dos imóveis em cada bairro. Também não informa a 

quantidade de imóveis que receberão a isenção do IPTU em cada bairro. Isto não consta no 

projeto. Não se diz a quantidade de imóveis residenciais que serão afetados e se os imóveis 

do projeto Minha Casa Minha Vida serão atingidos pela mudança. Também não é dito o 

percentual de inadimplência e a queda da arrecadação do IPTU. Marinor Brito, agora falando 

pela Liderança da Oposição, opinou que falta transparência na gestão municipal atual. Disse 

que o motivo para a apresentação deste projeto de mudança da PVG é a queda na 

arrecadação da PMB. Avaliou que a queda da arrecadação é motivada pela falta de confiança 

ou pela falta de poder aquisitivo da população. Se o caso é este, então deveriam ser criados 

mecanismos para diminuir a inadimplência. Entretanto, prefere-se aumentar o valor do 

imposto, o que deve aumentá-la. Recordou que, na última atualização, foi feito um trabalho 

de porta em porta, com um cadastramento multifinalitário, e 50% dos imóveis naquela época 

foram isentos do IPTU. O valor venal para estes imóveis era de dezenove mil reais, 

informação que não consta do projeto atual. Destacou que este trabalho técnico, realizado 

entre 2009 e 2010, foi rigoroso, mas infelizmente foi deixado de lado pela gestão atual. Na 

verdade, nem Duciomar, nem Zenaldo usaram seus resultados. Agora, é apresentada uma 

atualização da PVG que não corresponde a uma análise técnica. Disse esperar que esta 

discussão seja abortada nesta Casa. Espera que este projeto não seja aprovado. Reiterou que 

não se trata apenas de uma medida antipática: é um acinte, uma atitude de quem não respeita 

a legislação, não tem transparência ou motivação específica. Igor Andrade, pelo bloco PSB – 

PSDB – PTB, disse que o projeto da PMB ora em pauta é polêmico, porém é necessário para 

a administração pública. Pontuou que são poucos os que têm coragem para corrigir erros do 

passado. Aditou que nenhum gestor municipal gosta de mexer nisso – o ex-prefeito 

Duciomar Costa chegou a tentar, mas desistiu. Hoje, chegamos ao limite, e é necessário fazê-

lo. Exemplificou dizendo ser inadmissível que um apartamento no bairro do Umarizal esteja 

contemplado na faixa de isenção do IPTU. Afirmou que entende a preocupação da vereadora 

Marinor Brito quanto ao estabelecimento da faixa de isenção. Disse que também se 

preocupou com isso, conversou com o Secretário Municipal de Finanças – senhor José 

Batista Capeloni – a respeito e tem duas emendas ao projeto tratando deste ponto. Reafirmou 

que a distorção no valor dos imóveis em Belém é muito grande e ressaltou que estes se 

tornam mais valorizados em função das intervenções do poder público nas localidades. 

Explicou que houve uma sessão especial na semana anterior para explicar o projeto aos 

parlamentares desta Casa, mas houve poucos questionamentos. Em aparte, pronunciou-se a 

vereadora Marinor Brito. Assumiu a presidência da Mesa, neste momento, o vereador Dr. 

Elenilson. Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR, reafirmou que a 

alíquota de cobrança do IPTU não será aumentada. Haverá a readequação do valor venal dos 

imóveis. As pessoas que moram em áreas periféricas não terão o valor do IPTU aumentado, 

pode até haver diminuição. Os imóveis que se situam em áreas nobres da cidade terão um 

valor venal readequado e, consequentemente, haverá um aumento do valor do IPTU. 

Considerou que a crise é séria e qualquer aumento no valor do imposto é impactante, mas 

houve o cuidado da PMB em não atingir as pessoas de baixa renda. Externou que se trata de 

uma medida impopular, mas é preciso enfrentar a situação, uma vez que há lugares que não 

tem asfaltamento, água e escola em que se paga de IPTU o mesmo que é pago em áreas já 

estruturadas. Assim, uns pagam por outros. Acrescentou que a SEFIN fez um estudo por área 

e por bairro, um estudo aeroespacial, e a população mais pobre não será prejudicada. Fabrício 

Gama, agora falando pela Liderança do Governo, disse que, em determinados bairros, há 

verdadeiras mansões, de seiscentos metros quadrados, que pagam menos de cinquenta reais 

por mês de IPTU. Assim, o IPTU referente a uma casinha de madeira tem o mesmo valor do 

IPTU de uma mansão situada na mesma localidade. Comentou ser injusto o morador de uma 

casinha de madeira pagar o mesmo valor de IPTU que o morador ou proprietário de um 

apartamento de dois milhões de reais – isto sim é injustiça social. É esta injustiça social que o 

projeto da PMB visa eliminar. Não se trata, reiterou, de aumento do IPTU, mas de correção 

do valor venal dos imóveis. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a verificação de 

presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Assumiu então a 

presidência da Mesa o vereador John Wayne. Foram postas em votação, neste momento, as 

atas referentes à13ª e à 28ª sessões especiais, à 12ª sessão solene e à 77ª, 79ª, 86ª e 87ª sessões 

ordinárias, sendo estas aprovadas por unanimidade pela plenária. Fez-se posteriormente a 

leitura da matéria constante na pauta desta Primeira Parte e o vereador Gleisson pediu 

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

correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. Foi feita posteriormente a leitura do 

requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando cinco dias de licença parlamentar, no 

período de 29/11 a 03/12 de 2017, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se depois a 

leitura do requerimento da vereadora Marinor Brito solicitando a revogação da tramitação 

em regime de urgência do Projeto de Lei nº 1548/13, com base no Artigo 120 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Belém. O vereador Fabrício Gama pediu então Questão de 

Ordem solicitando que a votação do requerimento fosse feita no painel, nominalmente, o que 

foi aprovado pela plenária. Fizeram o encaminhamento os vereadores Marinor Brito, 

Joaquim Campos, Moa Moraes, Fernando Carneiro, Fabrício Gama (com aparte do vereador 

Fernando Carneiro), Dr. Chiquinho (com apartes da vereadora Marinor Brito e do vereador 

Joaquim Campos) e Toré Lima (momento em que assumiu a presidência da Mesa o vereador 

Mauro Freitas), ficando o requerimento em votação. Findo o período estabelecido 

regimentalmente, encerrou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então nova 

verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. 

Passou-se então à discussão única e votação do Veto Integral ao Projeto de Lei nº 085/15, 

referente ao Processo nº 048/16, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém. Participaram 

da discussão os vereadores Igor Andrade, Gleisson (com apartes dos vereadores Fabrício 

Gama, Marinor Brito e Joaquim Campos), Marciel Manão e Toré Lima (com apartes dos 

vereadores Lulu das Comunidades e Adriano Coelho). O vereador Fabrício Gama, como 

líder do Governo, pediu a suspensão da discussão e votação do Veto por um prazo de 72 

horas, o que foi acatado pela Mesa. Passou-se depois à discussão única e votação do projeto 

que “Altera a Lei nº 8862, de 03/08/2011, que ‘Institui a disponibilidade de uso de sacolas 

ecológicas, em substituição às sacolas plásticas convencionais, nos estabelecimentos 

comerciais do Município de Belém’, e dá outras providências”, referente ao Processo nº 

1103/16, de autoria do vereador Mauro Freitas. Na discussão, pronunciou-se o vereador 

Gustavo Sefer. Foi feita então a leitura do projeto e das emendas (emenda modificativa ao 

Artigo 1º e emenda modificativa ao Artigo 18). Posto em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Justificou seu voto o vereador Dr. Elenilson. Findo o período estabelecido 

regimentalmente, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às onze horas e quarenta e 

seis minutos. Estavam licenciados os vereadores Paulo Bengtson e Sargento Silvano. 

Justificou sua ausência o vereador Víctor Dias. Estiveram presentes os vereadores Mauro 

Freitas, Dr. Elenilson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, Fabrício Gama e 

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

Gustavo Sefer, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, Joaquim Campos, Igor Normando 

e John Wayne, pelo bloco PMDB – PHS; Nehemias Valentim, Gleisson e Igor Andrade, 

pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino, Wellington Magalhães e Dinely, pelo 

bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco 

PDT – PSL; Altair Brandão, Amaury da APPD e Moa Moraes, pelo bloco PC do B – PT; 

Dr. Chiquinho, Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo PSOL; França, Simone Kahwage e 

Toré Lima, pelo PRB; Émerson Sampaio, pelo PP; 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, Palácio Augusto Meira Filho, dia vinte e nove de 

novembro de 2017.           
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