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2º Vice-Presidente – PSB
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1º Secretário – PRB

ELENILSON JOSÉ SANTOS DA COSTA
2º Secretário – PTdoB

CLEOSON SOUZA DA SILVA

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,
R E S O L V E:
CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso X, combinado com o Art. 114, da Lei nº
7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA) dias (RESTANTES) de licença prêmio à servidora
ANTONIA DE NAZARÉ SOUSA PEREIRA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A,
do Quadro PERMANENTE, durante o período de 06/08/2018 a 04/09/2018, correspondente
ao 9º triênio (2009-2012) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme
deferimento constante do Processo nº 1196/2013.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 06 de agosto de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
_________________________

3º Secretário – PR

JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY

ATO Nº 1357/2018, de 15 de agosto de 2018.

4º Secretário – Líder do Bloco PSC / PPS

VEREADORES

PTdoB

BLOCO
PSDC / PTdoB
RILDO DE OLIVEIRA PESSOA – Líder

BLOCO
PMN / SOLIDARIEDADE / PEN / PR
PMN
FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA – Líder
Solidariedade
JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO
PEN
MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA
PSD
PTC

PHS
PMDB

BLOCO
PSD / PTC
SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Líder
GUSTAVO BEMERGUY SEFER
LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR
VICTOR ORENGEL DIAS
BLOCO
PMDB / PHS
IGOR WANDER CENTENO NORMANDO – Líder
BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA
JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS

PSB
PSDB
PTB

BLOCO
PSB / PSDB / PTB
IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE – Líder
NEHEMIAS GUEDES VALENTIM – Líder do Governo
PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSON

PSC
PPS

BLOCO
PSC / PPS
CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO
WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES

PDT
PP
PSL
PCdoB
PT
PSOL

PRB

BLOCO
PDT / PP / PSL
MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO – Líder
HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JÚNIOR
JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO
NILTON SILVA DAS NEVES
BLOCO
PCdoB / PT
ALTAIR DE LIMA BRANDÃO – Líder
MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO
AMAURY DE SOUZA FILHO
BANCADAS
MARINOR JORGE BRITO – Líder
FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO
FRANCISCO ANTONIO GUIMARÃES DE ALMEIDA
IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder
SIMONE CAROLE CAMPELO KAHWAGE DOS SANTOS

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e
CONSIDERANDO a programação das Férias dos servidores deste Poder, conforme
ESCALA DE FÉRIAS;
R E S O L V E:
CONCEDER, nos termos do Art. 117, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA) dias
de férias ao (s) funcionário (s) deste Poder, abaixo relacionado (s), a partir de 15/08/2018 à
13/09/2018, com retorno em 14/09/2018.
Nome do Servidor/Cargo
Lotação/Exercício
Rosangela da Silva Alcantara
Divisão de Serviços Gerais
GAT – Grupo Atendente
2016 - 2017
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 15 de agosto 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
_________________________

ATO Nº 1384/2018, de 06 de agosto de 2018.
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e
CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme
ESCALA DE FÉRIAS;
R E S O L V E:
CONCEDER, nos termos do o Art. 117, da Lei
dias de férias ao (s) Funcionário (s) deste Poder,
06/08/2018 à 04/09/2018, com retorno em 05/09/2018
Nome do Servidor/Cargo
Selma do Socorro dos Santos Lima
GNM – Grupo Nível Médio

nº 7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA)
abaixo relacionado (s), a partir de
Lotação/Exercício
Div de TAQ/ASS/COM/TEC
2017 - 2018

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 06 de agosto 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA.
No sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se
a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Mauro Freitas. Este
solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças.
Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se então os vereadores inscritos.
Toré Lima saudou os vereadores presentes e afirmou que a partir de hoje os debates
nessa Casa serão cada vez mais acalorados em virtude do início das convenções,
alianças e coligações dos partidos políticos que concorrerão as eleições em 2018.
Desejou sorte aos vereadores Fernando Carneiro, pré-candidato a Governador do
Estado, Joaquim Campos pré-candidato a Deputado Federal e Sargento Silvano précandidato a Deputado Estadual. Lembrou muitas vezes de ter afirmado que não seria
candidato às eleições este ano. Ponderou, entretanto, ter prometido às comunidades
uma campanha próxima ao povo, na defesa do meio ambiente e em busca de
melhorias no transporte público. Assim sendo, dará continuidade ao trabalho através
de sua candidatura a Deputado Estadual. Nesse ínterim assumiu a presidência o
vereador Joaquim Campos. O presidente solicitou um minuto de silêncio em
homenagem póstuma ao senhor Carlos Reis pai de Caio Reis, seu assessor. Em
seguida assumiu a presidência o vereador Toré Lima. Em seu discurso, Igor Andrade
recordou discursos acalorados em eleições passadas que muitas vezes foram
desrespeitosos e em alguns casos tornaram-se agressões verbais. Espera prevalecer o
clima de serenidade nos embates de ideias que possam vir a ocorrer na Câmara
Municipal de Belém em decorrência da pluralidade de parlamentares candidatos às
eleições neste ano. Emerson Sampaio saudou a todos os presentes especialmente os
servidores desta Casa de Leis. Comentou as convenções estaduais do MDB, PR e dos
partidos que farão parte da coligação que apoiará a candidatura de Helder Barbalho
ao Governo do Estado. Confessou jamais ter visto tanta gente reunida em uma
convenção como a que lançou a candidatura de Helder Barbalho, no último dia quatro
de agosto. Espera do futuro governo de Helder Barbalho a materialização da mudança
tão ansiada pela população. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário
de Liderança. O vereador Toré Lima transferiu a presidência ao vereador Dinely.
Joaquim Campos pela liderança do bloco MDB - PHS, observou a conclusão de
muitas alianças políticas em torno das eleições deste ano. Exaltou a grandiosidade da
convenção ocorrida no último sábado dia quatro de agosto, onde foi definida a
candidatura de Helder Barbalho ao Governo do Estado. Ao entrar em contato com as
pessoas, percebeu nelas o desejo de mudança e a vontade de melhorar o país.
Participou aos demais, que foi questionado por populares quanto da necessidade do
exército nas ruas. Em resposta a esse questionamento afirmou não haver a
necessidade de uma intervenção do exército no combate à violência, pois geraria
ainda mais violência. O fim da violência virá, afirmou, com o uso contínuo de
inteligência. Toré Lima, pela bancada do PRB, informou ter dado entrada nessa Casa
de um projeto de lei que proíbe o uso de canudos plásticos, inclusive os presentes em
cotonetes, exceto os biodegradáveis. A justificativa para o projeto reside no fato
desses materiais plásticos terem um grande impacto ambiental, com cerca de 25
milhões de toneladas sendo retirados dos rios e lares anualmente em todo o território
nacional. Solicitou a ajuda dos parlamentares na aprovação do referido projeto. Em
Aparte comentou o assunto a vereadora Marinor Brito. Sargento Silvano pela
liderança do bloco PSC - PTC, exclamou Jair Bolsonaro como futuro presidente do
país e Helder Barbalho como futuro Governador do Estado. Pediu perdão ao prefeito
Zenaldo Coutinho por ter duvidado da seriedade de seu trabalho. Paulo Bengtson pela
liderança do bloco PSB - PSDB -PTB, desejou surgir dessas eleições a renovação
política de que a população necessita. Comentou a discussão no Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre a descriminalização do aborto. Sobre esse assunto demonstrou,
como cidadão e como cristão, preocupação com o que possa vir desse julgamento,
por exemplo, a ampliação dos casos amparados por lei. Informou já existirem três
casos onde o aborto é amparado legalmente, a saber, quando a gestação implica em
risco de vida para a mulher, quando a gestação é decorrente de estupro e no caso de
anencefalia. Dr. Elenilson, pela liderança do bloco Democracia Cristã - Avante, sobre
o julgamento no STF da descriminalização do aborto, recordou que o assunto em
torno do aborto sempre foi polêmico. Apresentou como importante alternativa à
discussão sobre o aborto, a discussão da prevenção da gravidez através do uso de
contraceptivos e do planejamento familiar. Responsabilizou o Ministério da Saúde
pelo baixo investimento na prevenção da gravidez indesejada, bem como na
distribuição ineficaz de informação às mulheres. Assumiu a presidência o vereador
Mauro Freitas. Pela liderança do PSOL, Marinor Brito declarou acreditar na
possibilidade real da eleição do vereador Fernando Carneiro como Governador do
Estado. O motivo de seu otimismo é o desejo de mudança da população que poderá
refletir-se no projeto de governo que o PSOL representa. Encerrado o Horário de
Liderança, fez-se a verificação de presença. Não havendo quórum, aguardou-se os
dez minutos previstos em Regimento até a nova verificação de presença. Findo os dez
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minutos estipulados, fez-se nova verificação de presença. Houve quórum e iniciou-se
a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram postas em votação e aprovadas por
unanimidade pela plenária as atas: referentes à 92ª sessão ordinária do Segundo
Período da Primeira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura e as 39ª, 51ª e 53ª sessões
ordinárias, relativas ao Primeiro Período da Segunda Sessão Legislativa da 18ª
Legislatura. Em atenção ao pedido do vereador Joaquim Campos foi realizado um
minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Carlos Reis. Após a
homenagem foi feita a leitura e a votação do requerimento de autoria do vereador
Mauro Freitas solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal
Diário do Pará, edição do dia 19/06/2018, intitulada: "Vereadores de Belém mantêm
expediente nas eleições 2018". Após o vereador Dinely assumir a presidência,
encaminhou à votação o autor do requerimento. O requerimento foi aprovado por
unanimidade. Posteriormente houve a leitura e votação do requerimento de autoria do
vereador Fernando Carneiro, solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria
publicada no Jornal O Liberal intitulada: "Belém tem o 2º pior aeroporto do país".
Encaminharam à votação o autor do requerimento e os vereadores Mauro Freitas e
Amaury da APPD. Através de Questão de Ordem o autor do requerimento, vereador
Fernando Carneiro solicitou a votação no painel eletrônico. Na votação onze
vereadores votaram favoráveis e um votou contrariamente, totalizando doze votos.
Não houve, portanto, quórum. O presidente então registrou nominalmente os
vereadores presentes na votação. Eram eles: Amaury da APPD, Blenda Quaresma,
Dr. Elenilson, Emerson Sampaio, Fernando Carneiro, Henrique Soares, Lulu das
Comunidades, Mauro Freitas, Moa Moraes, Paulo Bengtson, Rildo Pessoa e Victor
Dias. Em seguida o presidente declarou encerrada a presente sessão às dez horas e
quarenta e sete minutos, convocando os parlamentares para a sessão do dia sete de
agosto, em caráter ordinário e em horário regimental. Estiveram presentes os
vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa pelo bloco DC – Avante;
Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das
Comunidades, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Blenda
Quaresma, Joaquim Campos, pelo bloco MDB - PHS; Igor Andrade, Moa Moraes,
Paulo Bengtson, Victor Dias, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Wellington Magalhães,
Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares , pelo bloco PDT – PSL; Amaury da
APPD, Altair Brandão, pelo bloco PC do B – PT - Fernando Carneiro, Marinor Brito
pelo PSOL; Toré Lima, Simone Kahwage, pelo PRB; Emerson Sampaio, pelo PP.
Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, Nehemias Valentim e França. 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 06 de agosto de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA.
No sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a
Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador John Wayne. Este solicitou
aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Iniciado o Horário
do Expediente, pronunciaram-se então os vereadores inscritos. Sargento Silvano citou
reportagem do jornal, O Liberal edição de hoje, noticiando o assassinato de uma mulher
grávida, pelo próprio marido. Esse caso, declarou, veio somar ao sempre crescente
número de crimes de feminicídio no país. Ressaltou que apesar de decorridos doze anos
da criação da “Lei Maria da Penha” (lei 11.340, de 7 de agosto de 2006) e dos avanços
na defesa dos direitos das mulheres, ainda são constantes os casos de agressões sofridos
por elas. Enquanto policial da ativa atendeu diversos chamados no interior do Estado,
onde frequentemente mulheres eram agredidas por seus companheiros. Demonstrou
repúdio a qualquer tipo de agressão contra a mulher. Informou ter protocolado nessa
Casa de Leis no dia dezenove de fevereiro do ano corrente, um projeto de lei que visa
instituir a Semana Municipal de Mobilização e Conscientização de alunos da Rede
Municipal, sobre a importância da Lei Maria da Penha. O motivo de ter apresentado tal
projeto teve respaldo na importância da prevenção e na formação do caráter dos
cidadãos. Mauro Freitas também ressaltou a importância da Lei Maria da Penha no
combate aos crimes praticados contra mulheres. Apesar dos avanços proporcionados
pela Lei Maria da penha, declarou ainda serem constantes os casos de agressões e
assassinatos de mulheres noticiados todos os dias nos meios de comunicação. Outro
tema abordado por este parlamentar foi a reportagem publicada no jornal O Liberal,
tratando do início dos trabalhos na Câmara Municipal de Belém e dos desafios que
serão enfrentados nessa Casa na discussão dos projetos de urgência para o Município de
Belém. Como um dos desafios a serem enfrentados, disse, estará a escolha de Belém
como “hub” da aviação internacional no norte do Brasil, em virtude da dependência de
Belém de seu nicho econômica que é o comércio de bens e serviços. Em aparte
comentou o vereador Joaquim Campos. Toré Lima após saudar todos os presentes,
queixou-se do modo como foi tratado durante um telefonema que fez à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). Conjecturou ser, o
motivo de ter sido destratado pela SEDOP, o fato deste parlamentar ter anunciado sua
candidatura à Deputado Estadual e por não pertencer ao grupo político que dirige aquele
órgão Estadual. Definiu como absurdo uma Secretaria Estadual negar-se a atender um
parlamentar, qualquer que seja seu partido político. Em Aparte falou o vereador
Nehemias Valentim. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de
Liderança. Pela liderança do bloco PSD - PTC, Sargento Silvano ao comentar a ação de
criminosos armados que metralharam um quartel do município de Pacajás, no último dia
sete de agosto, responsabilizou o Governo do Estado pela situação de calamidade na
segurança pública no Estado do Pará. Simone Kahwage pela bancada do PRB,
mencionou os doze anos da Lei Maria da Penha ao falar da morte da advogada Tatiana
Spitzner, no qual o principal suspeito é seu marido. Usou o caso dessa advogada como
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demonstração de que, apesar dos avanços, muita coisa ainda deve ser feita no sentido de
inibir a violência contra a mulher. Igor Andrade, pela liderança do bloco PSB - PSDB PTC, criticou a postura do ex-prefeito municipal de Belém Edmilson Rodrigues, por ter
noticiado na noite de ontem nas redes sociais que o mercado de São Brás estaria em
chamas. Este parlamentar acrescentou, entretanto, que o Mercado se São Brás, segundo
informou o Corpo de Bombeiros, não estava em chamas. Alegou ter tido a notícia falsa
o único objetivo de atingir a gestão do atual prefeito de Belém Zenaldo Coutinho e
contra o povo de Belém. Rildo Pessoa, pela liderança do bloco Democracia Cristã Avante, concedeu aparte ao vereador Dr. Elenilson que criticou a notícia falsa
propagada na noite de ontem de que o Mercado de São Brás estaria em chamas.
Concluiu que o objetivo dessa notícia falsa era denegrir a imagem do prefeito Zenaldo
Coutinho. Ao retomar a palavra Rildo Pessoa desejou boa sorte a todos que participarão
direta ou indiretamente das eleições de 2018. Disse esperar a vitória dos melhores
candidatos para responderem pelos anseios do Estado do Pará. Amaury da APPD, pelo
bloco PCdoB - PT, recebeu com tristeza a notícia de que Belém possui o segundo pior
aeroporto do país. Baseado nessa notícia, afirmou ser difícil a empreitada do vereador
Mauro Freitas de tornar Belém “hub” da aviação internacional no norte do país. Criticou
a falta de acessibilidade dos portos de Belém, que em sua maioria pertencem a
administração privada. Findo o horário estabelecido regimentalmente, encerrou-se o
Horário de Liderança. Fez-se neste momento a verificação de presença. Não havendo
quórum, aguardou-se os dez minutos previstos em Regimento até a nova verificação de
presença. Findo os dez minutos estipulados, fez-se nova verificação de presença. Houve
quórum e iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Assumiu a presidência o
vereador Mauro Freitas. Foram postas em votação e aprovada por unanimidade pela
plenária a ata da 50ª sessão ordinária do Segundo Período da Segunda Sessão
Legislativa da 18ª Legislatura. Após a leitura das matérias em pauta, vereador Igor
Andrade pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício dos
projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia, o que foi aprovado pela
plenária. Em seguida foi feita a leitura e votação do requerimento de autoria do vereador
Fernando Carneiro solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no
jornal O Liberal, edição de 01/08/2018, intitulada: "Belém tem o 2º pior aeroporto do
país". Posto em votação o requerimento foi aprovado com dezessete votos favoráveis,
dois contrários e nenhuma abstenção.
Posteriormente entrou em votação o
requerimento de autoria do vereador Amaury da APPD solicitando inserção nos anais da
Casa de matéria do jornal O Liberal intitulada: "Portos sem acessibilidade serão
autuados no Pará". Após a leitura usou da palavra o autor do Requerimento. Momento
em que o vereador Sargento Silvano congratulou o servido Raimundo Pena
("Mundinho") pelos vinte anos de serviços prestados a este Poder Legislativo. Após
votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Também foi aprovado por
unanimidade o Requerimento de autoria do vereador Mauro Freitas solicitando a
realização de sessão especial para tratar da regularização fundiária do conjunto da
Carmelândia. Encaminharam à votação o autor do requerimento e o vereador Amaury
da APPD. Justificou seu voto o vereador Mauro Freitas, autor do Requerimento.
Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou nova verificação de
presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Estando os
projetos em pauta suspensos ou estando seus autores ausentes, não houve matéria em
condição de ser discutida e votada, o presidente John Wayne encerrou a sessão às dez
horas e cinquenta minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia
oito de agosto de 2018, conforme horário regimental. Estiveram presentes os
vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa pelo bloco DC – Avante;
Bieco, Zeca Pirão, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade –
PEN – PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD –
PTC; Blenda Quaresma, Igor Normando, John Wayne, Joaquim Campos, pelo bloco
MDB - PHS; Igor Andrade, Moa Moraes, Paulo Bengtson,Victor Dias, Nehemias
Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB;Celsinho Sabino, Wellington Magalhães,
Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, pelo bloco PDT – PSL; Altair
Brandão, Amaury da APPD pelo bloco PC do B – PT; França, Toré Lima, Simone
Kahwage, pelo PRB; Justificaram suas ausências os vereadores Del. Nilton Neves,
Fernando Carneiro, Henrique Soares e Marinor Brito. 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 07 de agosto de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA.
No oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas,
reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Joaquim
Campos. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas
presenças. Iniciado o Horário do Expediente, assumiu a direção dos trabalhos o
vereador Mauro Freitas. Pronunciaram-se então os vereadores inscritos. Sargento
Silvano pregou a importância de o parlamentar estar sempre ligado a Deus. Citou
os acontecimentos bíblicos entorno da vida de Salomão, rei de Israel, em particular
sobre a sabedoria e riqueza dadas a ele por Deus em razão de sua humildade e
obediência. Alegou ter chegado ao posto de vereador por vontade de Deus.
Assumiu a presidência o vereador Joaquim Campos. Mauro Freitas compartilhou
com os parlamentares presentes mensagem que recebeu de um jovem chamado
Thiago Ferreira. Na mensagem o jovem pedia ajuda para realizar o sonho de um
menino de ir ao dentista por não suportar mais as dores de dente que sente.
Comovido com a história do menino, este parlamentar providenciou que o mesmo
recebesse tratamento odontológico. Igor Andrade disse que sem a vontade de Deus
não teria conseguido se eleger vereador. Comentou o aumento de 12% na tarifa de
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energia elétrica fornecida no Pará. Entendeu não existir justificativa para o
aumento da tarifa no Estado do Pará, já que o estado é o principal fornecedor de
energia por meio de suas hidrelétricas. Concluiu que esse aumento na tarifa
repercute não somente na conta de luz das pessoas, mas também nos preços dos
produtos nas prateleiras dos armazéns, mercados e supermercados. Informou ainda
ter protocolado nesta Casa de Leis um projeto de regulamentação da prestação de
serviço da Rede Celpa (Centrais Elétricas do Pará). Encerrado o Horário do
Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Igor Normando, pela liderança do
bloco MDB - PHS, refletiu sobre os frequentes casos de feminicídio nos noticiários
policiais. Comentou um recente caso descoberto, onde estudantes da Universidade
Federal Rural da Amazônia incentivavam e planejavam o cometimento de estupros
naquela universidade. Casos como esses, alegou, refletem uma estrutura social
machista e preconceituosa que não valoriza a mulher. Em Aparte, Joaquim Campos
acrescentou que os acontecimentos apresentados no discurso do vereador Igor
Normando devem-se também a uma sociedade ateia. Igor Andrade, pela liderança
do bloco PSB - PSDB - PTB, retomou a discussão sobre o aumento da tarifa de
energia elétrica. Apresentou dados fornecidos pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) dando conta de que, nos últimos
dezesseis anos a energia elétrica aumentou cerca de 460%. Em Aparte o vereador
Émerson Sampaio comentou o assunto. Pela Liderança do Governo, Igor Andrade
pediu colaboração dos parlamentares no sentido de impedir que tarifas abusivas de
energia elétrica sejam cobradas dos consumidores, especialmente dos mais pobres.
Defendeu a redução da carga tributária sobre a energia elétrica. Blenda Quaresma
em Aparte reforçou o discurso do vereador Igor Andrade. Gustavo Sefer, pela
liderança do bloco PSD - PTC, relatou a experiência gratificante que teve com a
realização da obra de pavimentação da Passagem Vila Nova no bairro do Jurunas.
Agradeceu em nome das mais de cento e vinte famílias da Passagem Vila Nova à
Prefeitura Municipal de Belém. Este parlamentar informou ainda estar visitando as
mais diversas localidades do município de Belém para receber as demandas da
população. Assumiu a presidência o vereador Gustavo Sefer. Mauro Freitas, pela
liderança do bloco Democracia Cristã - Avante, fez um histórico dos últimos cinco
anos da administração do prefeito Zenaldo Coutinho. Parabenizou o Zenaldo
Coutinho pela realização de um grande projeto de asfaltamento de ruas no
Município de Belém, que alega ser o maior da história de Belém. Após esse
discurso reassumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Fernando Carneiro,
pela bancada do PSOL, discorreu sobre o reajuste de 12 % da tarifa de energia
elétrica no neste Estado alegando ser uma provocação, pois entende que a energia
elétrica deveria servir para o crescimento do Estado. Afirmou, entretanto, que está
ocorrendo justamente o contrário, já que o aumento da tarifa de energia elétrica faz
com que os pequenos empreendimentos fechem suas portas por não poderem arcar
com a conta de luz. Defendeu a reestatização da Rede Celpa. Findo o horário
estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Fez-se neste
momento a verificação de presença. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez
minutos determinados regimentalmente. Após o tempo determinado, permaneceu a
ausência de quórum, o presidente registrou nominalmente a presença dos seguintes
parlamentares: Mauro Freitas, John Wayne, Toré Lima, Bieco, Dinely, Amaury da
APPD, Emerson Sampaio, Fernando Carneiro, Gustavo Sefer, Henrique Soares,
Igor Andrade, Igor Normando, Joaquim Campos, Lulu das Comunidade, Nehemias
Valentim, Sargento Silvano e Simone Kahwage. Em seguida o presidente encerrou
a presente sessão às dez horas e dezesseis minutos, convidando os parlamentares
para a sessão ordinária do dia treze de agosto de 2018, conforme horário
regimental e para a sessão especial do dia nove de agosto de 2018 às nove horas
em homenagem ao Dia Municipal do Economista conforme dispõe requerimento nº
457/18 de proposição do vereador Adriano Coelho. Estiveram presentes os
vereadores: Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco DC – Avante; Zeca Pirão e
Bieco pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades,
Gustavo Sefer e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando, John
Wayne, Blenda Quaresma e Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; Nehemias
Valentim, Igor Andrade e Victor Dias, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely,
Henrique Soares e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; pelo bloco PDT
– PSL; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Marinor Brito e Fernando
Carneiro, pelo PSOL; Simone Kahwage e Toré Lima pelo PRB; e Émerson
Sampaio, pelo PP. Justificaram suas ausências os vereadores Delegado Nilton
Neves, França e Paulo Bengtson. 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 08
de agosto de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA.
No décimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador John
Wayne. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas
presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se então os vereadores
inscritos. Joaquim Campos comentou o assassinato de mais um policial militar no
município de Belém e do assassinato de dois professores no município de Marabá.
Afirmou que notícias como estas lhe dão mais convicção de que Jair Bolsonaro é a
melhor opção para presidência deste país. Vem a algum tempo denunciando a
barbárie que tomou conta do estado do Pará por conta falta de uma política pública
efetiva na área de segurança pública. Sargento Silvano, demonstrou sua tristeza
com o assassinato do soldado reformado Manoel Pedro Pantoja Rodrigues no
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último dia 12 de agosto no bairro de Castanheira. Em aparte Zeca Pirão
compartilhou da revolta do vereador Sargento Silvano com o grande número de
policiais mortos, mas entende também que o problema da segurança pública não é
exclusividade do Estado do Pará por tratar-se de uma sintomática nacional.
Fernando Carneiro afirmou que já terem morrido mais policiais no primeiro
semestre de 2018 do que no ano de inteiro de 2017, totalizando mais de cinquenta
mortes contanto policiais, agentes de trânsito e agentes carcerários. Ao falar de
educação apresentou o número de 2 milhões e 500 mil crianças e adolescentes que
ainda estão fora da escola em todo o país. Dessas crianças e adolescentes 176 mil
encontram-se no Estado do Pará. Argumentou que a grande evasão escolar tem
impacto direto no aumento da violência. Encerrado o Horário do Expediente,
iniciou-se o Horário de Liderança. Joaquim Campos pela liderança do bloco MDB
- PHS, criticou a postura de alguns candidatos à presidência da república durante
os debates. Na sua opinião estavam tão somente tentando encurralar o candidato
Jair Bolsonaro. Segundo este parlamentar, os debates à presidência da república
demonstraram o nível de ignorância de alguns candidatos. Citou o "Decálogo de
Lênin" como o pressuposto para a destruição da família ao incentivar a liberdade
sexual dos jovens. Marinor Brito, pela liderança do PSOL, cobrou do Secretário de
Segurança Pública do Estado o posicionamento, apuração e celeridade diante dos
casos de assédio e violência contra a mulher ocorridos na Universidade Federal
Rural da Amazônia. Esses acontecimentos, externou, representam uma cultura do
ódio, da violência e da impunidade. Pela oposição, Fernando Carneiro comentou a
repercussão das mortes de duas policiais no Estado do Rio de Janeiro ocorrida na
época da morte da vereadora Marielle Franco. Naquela ocasião observou que as
pessoas criticaram o fato de estarem evidenciando somente a morte de Marielle
Franco em detrimento da morte daquelas policiais. Informou, entretanto, que a
própria Marielle Franco prestava assistência à família de muitos policiais vítimas
da violência e a tantas outras famílias de agentes de segurança pública. Cobrou das
autoridades responsáveis pela investigação da Morte da vereadora Marielle Franco
a elucidação do caso. Em aparte a vereadora Marinor Brito defendeu a punição
daqueles que praticam ou incentivam atos de violência contra a mulher. Pela
liderança do bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, Fabrício Gama disse ter
ouvido atentamente os discursos dos parlamentares sobre segurança pública.
Indicou a falta de fiscalização nas fronteiras como uma das principais causas do
aumento da violência no Brasil, pois permite a entrada de todo o tipo de
contrabando, principalmente drogas e armas. Concluiu ser a carência na
fiscalização das fronteiras, resultado do corte nos repasses às Forças Armadas de
30% durante o governo Lula e 40% durante o governo de Dilma Rousseff. Em
Aparte pronunciou-se o vereador Igor Andrade. Pela liderança do Governo,
Fabrício Gama informou sobre o grande investimento feito pela Prefeitura de
Municipal de Belém em segurança pública. Reiterou a importância da presença do
exército nas fronteiras e informou sobre o desejo da Prefeitura Municipal de Belém
em asfaltar 60% das ruas que ainda estão sem asfalto em Belém. Exaltado, alegou
serem infundadas as críticas à Prefeitura Municipal de Belém de Belém. Findo o
horário estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Fez-se
neste momento a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira
Parte da Ordem do Dia. Momento em que foram aprovadas as atas referentes a 55ª
e 56ª sessões ordinárias do Segundo Período da Segunda Sessão Legislativa da 18ª
Legislatura. Foi feita então a leitura do Requerimento do vereador Fernando
Carneiro solicitando inserção nos Anais da Casa, matéria publicada no jornal O
Liberal do dia 08/08/2018, intitulada "Energia sobe 11,75% no Pará”.
Encaminhou à votação o autor do Requerimento. Após votação, o Requerimento
foi aprovado por unanimidade. Posteriormente houve a leitura e votação do
requerimento de autoria da vereadora Simone Kahwage solicitando voto de
repúdio aos atos bárbaros de feminicídio praticados contra a advogada Tatiane
Spitzner, que foi brutalmente assassinada e tem como principal suspeito seu
marido Luiz Felipe Manvailer. Após votação em painel eletrônico o Requerimento
foi aprovado por unanimidade com 18 votos favoráveis. Justificaram seus votos os
vereadores Dr. Elenilson e Fabrício Gama. Não havendo requerimentos inscritos
para votação o presidente encerrou Primeira Parte da Ordem do Dia. Fez-se nova
verificação de presença. Não houve quórum e o presidente John Wayne encerrou a
presente sessão às dez horas e vinte e quatro minutos. Estiveram presentes os
vereadores: Dr. Elenílson e Rildo Pessoa pelo bloco DC – Avante; Bieco, Zeca
Pirão, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN –
PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e pelo bloco PSD – PTC; Blenda
Quaresma, Igor Normando, John Wayne, Joaquim Campos, pelo bloco MDB PHS; Gleisson, Igor Andrade, Moa Moraes, Paulo Bengtson, Nehemias Valentim,
pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Del. Nilton Neves,
Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão, Amaury da APPD pelo
bloco PC do B – PT; Emerson Sampaio, pela bancada do PP; Fernando Carneiro,
Marinor Brito, pela bancada do PSOL; Toré Lima, Simone Kahwage, pelo PRB;
Justificaram suas ausências os vereadores França, Mauro Freitas e Victor Dias. Eu,
segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada
pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira
Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 13 de agosto de 2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA
Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às doze horas, reuniu-se a
Câmara Municipal de Belém sob a presidência do vereador Mauro Freitas que
solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no painel
eletrônico. Havendo quórum, iniciou-se a discussão única e votação do projeto de lei
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que "Institui o bônus-moradia para a execução de obras e serviços de engenharia, no
âmbito do Município de Belém, e dá outras providências" (processo nº 2629/15). Não
havendo oradores para a discussão, o projeto em pauta entrou em votação. Através de
Questão de Ordem posta em votação e aprovada por unanimidade, o vereador
Henrique Soares solicitou a votação em bloco e de forma simbólica dos artigos que
não continham emendas. Após a leitura do projeto, entraram em votação em bloco e
de forma simbólica os artigos sem emendas - artigos primeiro, segundo, terceiro,
quarto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, onze, doze, treze e quatorze. Tais artigos
foram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento, após a leitura do artigo
quinto com sua respectiva emenda, a mesma entrou em votação. Foi então aprovada
com vinte e quatro (24) votos favoráveis e nenhum (00) contrário à emenda nº
251/2018 de autoria do vereador Gustavo Sefer. Posto em votação, o artigo quinto foi
aprovado por unanimidade com vinte e três (23) votos favoráveis. Em seguida, o
presidente Mauro Freitas comunicou a aprovação do projeto de lei que "Institui o
bônus-moradia para a execução de obras e serviços de engenharia, no âmbito do
Município de Belém, e dá outras providências". Aproveitando o ensejo, o presidente
encerrou a presente sessão às doze horas e doze minutos. Estiveram presentes os
senhores vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC
- Avante; Zeca Pirão, Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN Solidariedade - PEN - PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano, Gustavo Sefer e
Víctor Dias, pelo bloco PSD - PTC; Igor Normando e John Wayne, pelo bloco
PMDB - PHS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Paulo Bengtson,
Gleisson, Nehemias Valentim, Moa Moraes e Igor Andrade, pelo bloco PSB - PSDB
- PTB; Dinely, Wellington Magalhães e Celsinho Sabino, pelo bloco PSC - PPS;
Henrique Soares e Adriano Coelho, pelo bloco PDT - PSL; França, Simone Kahwage
e Toré Lima, pela bancada do PRB; Emerson Sampaio pelo PP. Estava licenciado o
vereador Altair Brandão. Justificou sua ausência o vereador Delegado Nilton Neves.
E eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada
pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira
Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos treze dias do mês de março de
2018.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA
Ver. ELENILSON SANTOS
1º Secretário
2º Secretário
___________________________

