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RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

ATO Nº 0776/2018, de 02 de maio de 2018. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA) dias de licença prêmio ao servidor JOÃO SÉRGIO DA 

COSTA VILA NOVA, pertencente ao Grupo Nível Superior – Ref. A – Permanente, durante 

o período de 02/05/2018 a 31/05/2018, correspondente ao 8º triênio (2007-2010) de serviços 

prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no Processo nº 

618/2010. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 0777/2018, de 02 de maio de 2018. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

NAZARENO DE OLIVEIRA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A – Permanente, 

durante o período de 02/05/2018 a 30/06/2018, correspondente ao 8º triênio (2008-2011) de 

serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento constante no 

Processo nº 649/2012. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

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

 

ATO Nº 0778/2018, de 02 de maio de 2018. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

CAMARA COELHO, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A – Permanente, durante o 

período de 02/05/2018 a 30/06/2018, correspondente a 30 (TRINTA) dias (RESTANTES) da 

licença prêmio referente  ao 9º triênio (2010-2013) e 30 (TRINTA) dias referentes ao 10º 

triênio (2013-2016) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante dos Processos nº 1290/2013 e 439/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
                                                        ---------------------------------------------------- 
PORTARIA Nº 0278/2018, de 28 de maio de 2018. 

 

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

atribuições legais, e 

RESOLVE: 

 

FACULTAR o expediente da Secretaria da Câmara Municipal de Belém, no dia 01 de 

junho de 2018 (sexta-feira). 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 28 de maio de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 
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       ATO Nº 0701/2018, DE 30 DE ABRIL DE 2018.      

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

      RESOLVE: 

      REVOGAR a partir de 30.04.18. o Ato nº 1669/17 de 01.08.17, que atribuiu 

Gratificação de Dedicação Exclusiva no percentual de 100% (cem por cento), à 

servidora LUCIANA SANTOS DA SILVA, ocupante do cargo em comissão 

“Secretário Legislativo”. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 30 DE ABRIL DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0751/2018, DE 01 DE MAIO DE 2018.     

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho a servidores que estejam 

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

CONSIDERANDO que ANDRA CORREA DE MIRANDA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora ANDRA CORREA DE MIRANDA, ocupante do cargo 

em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 100% 

(cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior – 

Ref. U, do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I, da 

Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, no mês de MAIO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0752/2018, DE 01 DE MAIO DE 2018.     

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho a servidores que estejam 

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

CONSIDERANDO que ERNANDO MOREIRA AZEVEDO, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor ERNANDO MOREIRA AZEVEDO, ocupante do cargo 

em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 100% 

(cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior – 

Ref. U, do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I, da 

Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de MAIO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0753/2018, DE 01 DE MAIO 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: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor WELINGTON MARIA DA SILVA 

ALCANTARA, ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no 

percentual correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento 

base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, 

a partir de MAIO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 0754/2018, DE 01 DE MAIO 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: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva à servidora ROBERTA SANTOS 

RODRIGUES, ocupante do cargo em comissão “Coordenador de Gabinete-CMB-

DAS-200.3”, no percentual correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o 

vencimento base de seu cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de 

expediente, a partir de MAIO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 0755/2018, DE 01 DE MAIO DE 2018.     

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho a servidores que estejam 

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

CONSIDERANDO que MARCOS SANTOS DO ROSÁRIO, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor MARCOS SANTOS DO ROSÁRIO, ocupante do cargo 

em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 100% 

(cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior – 

Ref. U, do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I, da 

Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de MAIO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 053, DE 16 DE MAIO DE 2018.   

Concede a Medalha Condecorativa “Brasão 

D’Armas de Belém”, ao Senhor RUBENS 

EMERSON SOUZA DA SILVA, CHEFE DE 

OPERAÇÕES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL e dá outras providências. 

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

o seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido A Medalha Condecorativa “Brasão D’Armas de 

Belém”, ao Senhor Rubens Emerson Souza da Silva, Chefe de Operações da 

Polícia Rodoviária Federal. 

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

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

e hora previamente designados. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 16 DE MAIO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 054, DE 16 DE MAIO DE 2018.   

Concede a Medalha Condecorativa “Brasão 

D’Armas de Belém”, ao CENTRO ISRAELITA 

DO PARÁ – CIP e ao Exmo. Senhor YOSSI 

SHELLEY, Embaixador de Israel no Brasil, e 

dá outras providências. 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
da Câmara Municipal de Belém 

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



ANO XXXV 

Nº 1788 

DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 28, 29, 30, e 31 de maio e 01 de junho de 2018. 33  
 

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

o seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido A Medalha Condecorativa “Brasão D’Armas de 

Belém”, ao Centro Israelita do Pará – e ao Exmo. Senhor Yossi Shelley, 

Embaixador de Israel no Brasil. 

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

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

e hora previamente designados. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 16 DE MAIO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 055, DE 23 DE MAIO DE 2018.   

Autoriza ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Belém, a ausentar-se da cidade 

de Belém e do País no período de 09 a 

17/06/2018, e dá outras providências. 

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

o seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica autorizado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Belém, Sr. ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, de acordo com o 

dispositivo no art. 90 da Lei Orgânica do Municipal de Belém, e considerando 

deliberação da Câmara Municipal de Belém em Sessão Plenária do dia 23 de maio de 

2018, a ausentar-se da cidade de Belém e do País, no período de 09 a 17/06/2018, 

conforme solicitação contida em Ofício GAB.P/PMB nº 105/2018, de 16 de maio de 

2018, inserido no processo de nº 801/2018, da Câmara Municipal de Belém. 

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 23 DE MAIO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA.      

No quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Gleisson. Este solicitou 

aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Iniciado o 

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

comentou sobre as matérias de capa da edição deste dia do jornal Diário do Pará. Em 

uma delas, o secretário de Segurança Pública do Estado, senhor Luiz Fernandes 

Rocha, diz que se sente seguro em Belém. Ironizou dizendo que somente ele e o 

governador Simão Jatene sentem-se seguros em nossa capital. Na matéria com maior 

destaque tem-se “Facções proíbem roubos na Grande Belém”. Avaliou que isto 

mostra o quanto o estado é fraco. Este é um decreto do crime organizado e não há 

instâncias: o julgamento é sumário e a execução da sentença é imediata. Dependendo 

do crime, o infrator pode ter a punição mais amena de levar um tiro em cada uma das 

mãos. Opinou que o sistema judiciário foi criado para manter o feudo em nosso país: 

os poderosos legislam em causa própria. Manifestou concordar em vários pontos com 

a esquerda, mas gostaria que houvesse uma esquerda que lutasse pelo país, pelo 

direito do cidadão. Infelizmente, julgou, temos uma esquerda com um projeto de 

poder, não de defender a nação. Assim, enquanto criminosos do colarinho branco têm 

tantas e tantas instâncias para evitar a cadeia, o mundo do crime decreta o que é 

segurança pública – deixando claro quem manda em um país em que o estado 

decrépito não consegue tirar os celulares de dentro do sistema penitenciário. De lá 

vem a voz de comando para execuções, sequestros e assaltos. Dentro dos presídios os 

criminosos acompanham a impunidade aqui fora. Rildo Pessoa agradeceu aos seus 

pares pela aprovação, no dia anterior, do projeto de lei, de sua autoria, que 

regulamenta a criação de cemitérios particulares para animais. Expressou que, se este 

projeto não fosse aprovado, daqui a alguns anos teríamos vários cemitérios 

clandestinos de animais em nossa cidade. Afirmou que em sua casa, como em muitos 

outros lares, os animais fazem parte da família. Há aqui a questão do respeito por 

estes e também um problema de ordem sanitária. Há animais que morrem de doenças 

infecciosas e, neste caso, a lei federal estabelece que sejam cremados. O 

empreendedor que quiser montar um cemitério de animais terá, com esta lei, 

segurança jurídica para fazê-lo. Disse ter certeza de que o prefeito Zenaldo Coutinho 

sancionará o projeto. Isto possibilitará àquelas pessoas que vivem em apartamentos 

dar uma destinação adequada aos corpos de seus bichos de estimação. Disse não ficar 

preocupado com o fato de algumas pessoas criticarem a aprovação do projeto porque 

este beneficia a população e não gera despesas para o Município. Lembrou que 

carcaças de animais descartadas inadequadamente geram poluição e podem 

disseminar doenças caso este animal tenha morrido por infecções. Destacou que esta 

Casa, aprovando este projeto, age de forma proativa, antecipando-se e evitando que 

isto se torne um problema, lembrando que cada vez mais a população de animais 

domésticos cresce. Tratando da violência urbana, externou que todos com ela 

convivem – aqueles que moram em condomínios fechados e blindam seus carros 

tentam escapar dela, o cidadão comum que abraça seus bens quando viaja nos 

coletivos urbanos tenta proteger-se dela. Afirmou que este Poder não está omisso a 

respeito, tendo aqui sido aprovada a Lei Municipal nº 9209 que isenta do pagamento 

de diárias do pátio da SEMOB e do pagamento de guincho referentes aos veículos 

roubados e depois abandonados nas vias públicas de Belém. Em aparte, pronunciou-

se o vereador Sargento Silvano. Não havendo mais vereadores inscritos, encerrou-se 

o Horário do Expediente e iniciou-se o Horário de Liderança. Joaquim Campos, pelo 

bloco PMDB – PHS, disse que, ao acordar hoje, lembrou uma frase de Martin Luther 

King – “I have a dream” - que significa “Eu tenho um sonho”. Seu sonho, expressou, 

é acabar com toda esta corja de ladrões que dilapidaram o país. Hoje, continuou, 

estamos nas mãos de onze brasileiros, os ministros do Supremo Tribunal Federal – 

STF que julgarão o habeas corpus do ex-presidente Lula. Expôs que acredita neste 

sonho e que a ação do STF – negando este recurso - será o primeiro passo para evitar 

que nosso país se transforme em uma nova Venezuela. Parabenizou a postura do 

comandante do Exército Brasileiro – general Villas Boas – em suas declarações no 

Twitter no dia anterior, que alguns consideraram polêmicas. Manifestou que a 

presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, não tem moral para criticá-las como 

fez. Afirmou que a esquerda brasileira tem por objetivo impor ao país um estado 

caótico e deplorável, destruindo as famílias e prostituindo os jovens – ao destruir as 

famílias, destruirão o capital. Reportou-se ao governo de Nicolás Maduro, dizendo 

que este destruiu a Venezuela. Maduro agora criou uma moeda digital lastreada no 

petróleo, que explora graças aos investimentos feitos pelo governo brasileiro naquele 

país. Neste, crianças e animais dividem a comida que conseguem nas ruas e a 

população é massacrada. Parabenizou novamente a postura do general Villas Boas ao 

mostrar que o Brasil tem uma proteção armada, acrescentando que, se for preciso for, 

teremos que usá-la. Findo este pronunciamento, o vereador Lulu das Comunidades 

solicitou que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao pastor 

Getúlio Marques Lopes, coordenador geral em Belém do evento Marcha para Jesus, 

falecido na manhã do dia anterior. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, 

explicou ter se atrasado para o início desta sessão por estar em audiência, às oito 

horas da manhã, com o secretário estadual de Segurança Pública, senhor Luiz 

Fernandes Rocha. Informou ter tratado de diversos assuntos importantes para o 

Município – reaparelhamento da Guarda Municipal, ações conjuntas entre estado e 

município no que tange à segurança pública na Grande Belém e outros. Notificou a 

plenária sobre a mobilização que existe dentro da própria corporação da Polícia 

Militar para que se retire do bairro de Canudos o Comando de Policiamento da 

Capital – CPC. Aditou que, após ouvir atentamente os moradores e lideranças 

comunitárias daquela localidade, pediu o apoio do deputado estadual Cássio Andrade. 

Este prontamente marcou a audiência com o secretário Luiz Fernandes e, na próxima 

quinta-feira, reunir-se-ão com o Comando da Polícia Militar para que, caso o CPC 

seja retirado do bairro de Canudos, ali funcione um batalhão da Polícia Militar. 

Assim os moradores daquela região, que abrange os bairros de Canudos, Marco, São 

Brás, Terra Firme e Guamá não perderão a proteção fornecida pela presença da PM. 

Destacou que o secretário Luiz Fernandes ao atendê-lo foi muito atencioso, tanto que 

a audiência durou mais de uma hora. Elogiou em seguida o trabalho desenvolvido 

pelo prefeito Zenaldo Coutinho com o programa Prefeitura nos Bairros, que hoje e 

nos próximos dois dias atuará no bairro da Pedreira. Mauro Freitas, pelo bloco PSDC 

– Avante, externou preocupação com a decisão que será tomada pelo STF hoje no 

julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Preocupou-se com a grande 

quantidade de assassinos, bandidos e pedófilos que ficarão livres da cadeia caso a 

decisão seja favorável a este. Comentou sobre o apoio dado pelos presidentes do PT, 

do PC do B e do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL – RJ) a Lula participando 

do evento em apoio a este no último dia 02 de abril, no Rio de Janeiro. Disse que 

tentam convencer a população de que o juiz Sérgio Moro é maquiavélico. Espera, 

entretanto, que os juízes do STF enxerguem, após todas as denúncias, que é 

necessário punir os culpados, não apenas Lula, mas todos aqueles envolvidos nos 

escândalos de corrupção neste país. Defendeu que outras lideranças políticas que 

pensem o mesmo se manifestem, pois há todo um aparato de proteção ao ex-

presidente, o que torna preocupante o resultado deste julgamento. Externou ser a 

favor da prisão de Lula e da prisão em segunda instância e acha que a população tem 

que saber o posicionamento dos políticos: estes devem se posicionar claramente a 

respeito, não se esconder. Sargento Silvano repercutiu declaração do secretário 

estadual de Segurança Pública – em entrevista à TV Liberal - de que se sente seguro 

em Belém. Pediu então àqueles que se sentissem seguros em Belém que levantassem 

a mão, mas ninguém o fez. Opinou que seria bom se os deputados, vereadores e 

demais autoridades, quando se reunissem com o secretário Luiz Fernandes Rocha, 

falassem a verdade a este. Expressou, como cidadão, sentir-se triste com esta 

situação, tendo ouvido vários questionamentos a esta declaração vindos de pessoas de 

bem. Citou um destes comentários: peça então ao secretário que se desfaça de todo 

seu aparato de segurança, coloque um cordão de ouro, com seu celular ou iPhone, 

ande sozinho por um dos bairros de Belém e verá se não vai ser assaltado. Ironizou 

dizendo achar que o secretário vive no Fantástico Mundo de Bob. Avaliou que é 

lamentável: tirou-se do cargo de secretário estadual de Segurança Pública um general, 

que não disse ao que veio, e colocou-se outro que está ali apenas para dizer que o 

governador Simão Jatene é lindo e maravilhoso. Considerou que o secretário foi 

muito infeliz em sua declaração, pois até em seu bairro sabe que é complicado andar 

a pé, manifestando que não se trata de política, mas da realidade. Expôs que gostaria 

que a população também tivesse o aparato de segurança que o secretário tem. Disse 

que quer um mundo melhor e gostaria de subir à tribuna para falar de coisas boas, 

elogiar o governo e elogiar os secretários de estado, mas não pode “fazer capa” 

dizendo que está tudo bem, tudo ótimo, quando não está, porque as pessoas estão 

morrendo. Marinor Brito, pela liderança do PSOL, explanou sobre as características 

do fascismo: nacionalismo exacerbado e autoritarismo, sendo um movimento 

político, econômico e social. Opinou que estas estão claramente evidenciadas no 

comportamento do secretário estadual de segurança pública, senhor Luiz Fernandes. 

Este é o dono da verdade e mente descaradamente para a população. Denunciou que 

este secretário e o governador Simão Jatene fazem parte de um grupo de lideranças 

espalhado pelo país que fazem um movimento no sentido de tentar assegurar o 

controle do poder. Isto não é feito através da democracia, mas a partir de um 

autoritarismo exacerbado. Pontuou estar cursando Direito e esforça-se por entender o 

que pensaram os legisladores que fizeram a Constituição de 1988. Esta restabeleceu o 

estado democrático de direito, garantiu a dignidade da pessoa humana, o direito à 

segurança, à liberdade e à justiça e é considerada no Brasil e no mundo uma 

constituição cidadã. Não pode ser rasgada sem que exista uma nova carta 

constitucional, um novo movimento. Considerou que o general Villas Boas deveria 

colocar-se em uma posição de preservação da Constituição, que ele jurou defender 

quando assumiu o cargo de comandante do Exército Brasileiro. Não tem o direito de 

usar a função institucional que ocupa para incitar a violência. Repudiou então a 

atitude do general, contrapondo que este deveria pacificar as relações sociais, garantir 
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a segurança no país e o respeito às diferenças existentes, e não agir como um fascista, 

colocando-se como o dono da verdade. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a 

verificação de presença. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos 

previstos regimentalmente. Findo este prazo, fez-se nova verificação de presença. 

Permanecendo a falta de quórum, o presidente Gleisson encerrou a sessão às dez 

horas e cinco minutos. Estavam licenciados os vereadores Fernando Carneiro, 

Fabrício Gama e Simone Kahwage. Justificaram suas ausências os vereadores 

Amaury da APPD e Víctor Dias. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas e 

Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, pelo bloco PMN – PEN – 

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

bloco PSD – PTC; Igor Normando e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; 

Gleisson, Igor Andrade, Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Bengtson, pelo 

bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino e Dinely, pelo bloco PSC – PPS; 

Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL; Marinor Brito, pelo PSOL; e Émerson 

Sampaio, pelo PP. Eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de 

aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão 

Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 04 de abril de 2018.           

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

                                                       

                                         ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA 

No segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-

se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Toré Lima. Este 

solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. 

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

então a presidência da Mesa o vereador Joaquim Campos e o vereador Toré Lima 

subiu à tribuna. Este se referiu às comemorações do Dia do Trabalho, ocorridas em 

todo o mundo, avaliando que, no Brasil, não se tem muito a comemorar devido às 

perdas recentes impostas aos trabalhadores pelo Congresso Nacional. Comentou 

então matéria publicada no jornal O Liberal, no último domingo, de autoria do 

jornalista Carlos Ferreira, em que este mostra não ter ocorrido aumento da violência 

nos estádios durante os jogos de futebol com a liberação da venda de cerveja nos 

eventos, como muitos temiam. Pelo contrário, o acesso aos estádios melhorou, pois, 

as pessoas que antes deixavam para adentrá-los à última hora, para continuar a 

consumir a bebida fora destes, passaram a fazê-lo mais cedo. Além disso, a liberação 

da venda de bebida alcoólica trouxe aos clubes de futebol maior receita. Parabenizou 

então esta Casa pela aprovação do projeto de lei que liberou a venda de cerveja nos 

estádios de futebol durante os jogos. Reportou depois ter, durante o último final de 

semana, visitado a Feira da Avenida 25 de Setembro e a Feira de São Brás. Elogiou o 

administrador da Feira da Avenida 25 de Setembro pelo bom trabalho que realiza e 

disse ter ali ouvido as demandas dos feirantes e tem feito encaminhamentos para 

atendê-las. Do mesmo modo, reuniu-se com a Associação dos Feirantes do Complexo 

de São Brás e afirmou que o Executivo Municipal vem atendendo às reivindicações e 

propiciando as melhorias necessárias beneficiando não somente os trabalhadores, mas 

também a clientela frequentadora daquele espaço. Disse que tem se preocupado com 

a situação destas feiras e que se reuniu, na semana anterior, com o titular da SECON, 

senhor Mário Freitas, para tratar do assunto. Assim, brevemente, estará à frente de 

um movimento para qualificar ainda mais estes espaços para que o usuário seja 

atendido da melhor forma possível e aumentem as vendas dos trabalhadores que ali 

labutam. Destacou que isto beneficiará a população dos bairros de São Brás, Marco, 

Canudos e Fátima, que utilizam aqueles logradouros. Assumiu posteriormente a 

presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Usou da palavra então o vereador 

Zeca Pirão. Este destacou que política e profissionalmente gosta da verdade, embora 

muitas pessoas fiquem chateadas quando com ela confrontadas. Considerou que a 

política atualmente está desgastada perante a população por esta dissociação com a 

verdade. Afirmou que desenvolve, há 28 anos, uma política construtiva buscando 

ajudar a população, independentemente de partido e de religião. Condenou os 

partidos políticos, julgando que estes são prejudiciais ao povo e à política. Os donos 

dos partidos usam-nos para se manter no poder, manipulando e negociando em 

benefício próprio, sempre buscando alcançar seus objetivos pessoais. Poucos pensam 

no benefício da população e assim atrapalham a política. Deste modo, o partido que 

está no poder não consegue levar adiante seus projetos, mesmo que favoráveis ao 

povo, porque os partidos que estão na oposição dificultam a consecução destes e as 

possíveis benfeitorias que daí poderiam advir. Assegurou ter uma postura diferente, 

pois procura sempre estar ajudando a população, atuando em meio aos mais carentes, 

olhando as dificuldades do povo. Relatou ter estado, no dia anterior, na Passagem 

Santa Terezinha, no bairro da Maracangalha, e ficou muito entristecido com a 

situação das pessoas ali residentes. Informou ter tentado falar com o prefeito Zenaldo 

Coutinho para conseguir aterro para a área. Não conseguira no dia anterior, mas vinha 

ligando desde cedo, tentando contatá-lo. Disse que ali a situação é muito preocupante, 

pois as pessoas vivem em condições subumanas, debaixo d’água, e precisam 

urgentemente de ajuda. Há infestação de caramujos africanos e as crianças estão 

cheias de coceiras, cheias de doenças. Retomou o tema precedente, dizendo que os 

presidentes dos partidos têm o poder de negociação, atuando em seus próprios 

interesses ou em benefício de amigos. Enquanto isso, a população fica vendo o navio 

passar, sem saúde, sem educação, sem saneamento, sem transporte, sem nada. Os 

políticos, por sua vez, ficam cada vez mais ricos e cada vez mais poderosos. A 

corrupção envolve juízes, desembargadores e ministros que se envolvem com os 

políticos, ficando tudo como está. Declarou que isso o envergonha e o deixa triste, 

mas não tem dúvida de que a grande maioria dos políticos não gosta de ouvir essa 

verdade, classificando o que fala como demagogia, mentira, enganação. Assegurou, 

entretanto, que está muito tranquilo quanto ao que afirma e sabe de sua capacidade de 

ajudar a população, pois sabe o que já fez pelo povo de sua terra e o que ainda faz. 

Tem assim muita tranquilidade para discutir com qualquer político, seja vereador, 

deputado, senador, governador porque desenvolve uma política construtiva – não 

prioriza a política partidária, não se atém à disputa ideológica. Julga o valor de um 

homem público pela efetiva atuação que este desenvolve em prol do povo. Disse ficar 

muito feliz ao ver os vereadores se envolvendo com a população, lutando em 

benefício desta, e considerou que não há “área de atuação”: se houver dez vereadores 

ajudando a melhorar as condições da localidade em que estiver trabalhando, isto será 

ótimo, porque ganhará a povo. Defendeu ser necessário mudar a forma de fazer 

política porque é necessário ajudar a população, pois esta está na miséria, está 

passando fome. Sabe disso porque anda todo dia na rua, não tendo feriado ou 

domingo, anda todos os dias e vê. Pronunciou-se depois a vereadora Marinor Brito e 

lamentou que o Pará e, em especial, a Região Metropolitana de Belém tenham 

chegado a um estágio tão avançado de descontrole no que tange à segurança pública. 

Reconheceu que a violência atinge todo o Brasil, mas ressaltou que aqui foram dados 

muitos gritos de alerta, desde muitos anos atrás. Expressou que, durante os vinte anos 

de domínio do PSDB no estado, não houve investimentos para enfrentar os problemas 

que geraram vulnerabilidade social e levaram a esta situação. Solidarizou-se com as 

famílias das vítimas da violência, repudiando as mortes de tantos policiais – citando o 

assassinato do cabo PM Maria de Fátima Cardoso dos Santos, ocorrida no domingo 

anterior. Manifestou não ser aceitável que os servidores públicos enfrentem tamanha 

vulnerabilidade no cumprimento de sua função, especialmente a função de garantir a 

segurança das pessoas. Acrescentou que os servidores da polícia sequer podem 

reivindicar, gritar, pedir socorro, fazer greve. Afirmou que a situação de precariedade 

no serviço público estadual é tamanha que hoje se inicia uma greve envolvendo 

parcela destes servidores públicos. Pontuou que esta greve não surgiu do nada, não 

sendo uma manifestação meramente política. Lembrou que houve um aumento de 

10% na tarifa de energia elétrica, o preço do gás de cozinha subiu 16,39% e a 

passagem de ônibus em Belém subiu 6,45% - sendo todos estes aumentos superiores 

ao índice inflacionário de 2,56%. Entretanto, o governo estadual ofereceu apenas 3% 

de reajuste salarial. Em relação à categoria dos trabalhadores em educação, recordou 

que desde 2008, quando foi implantado o piso nacional obrigatório, o Pará não o paga 

aos professores, tendo estes acabado de ganhar uma ação a respeito na justiça 

estadual. Contrapôs que, neste final de semana, o governo do estado - que devia estar 

apresentando medidas para superar as dificuldades enfrentadas pelos servidores 

públicos, sobretudo no setor de segurança - gastou dinheiro com propaganda para 

dizer à população que está tudo bem, comparando o Pará com outros estados que 

estão em situação pior. Entretanto, o que se vê é a situação de penúria em que vive a 

maioria do povo, onde falta o básico do básico do básico, e somente quem não anda 

pela periferia da cidade não sabe disso. Opinou que não há como conter o avanço da 

criminalidade sem investimentos para superar a vulnerabilidade social, sem a adoção 

de políticas públicas que gerem emprego e renda, políticas que cheguem às áreas 

onde não há moradia digna. Defendeu também a valorização do funcionalismo 

público para que se enfrente esta situação gravíssima, tensa, triste e desumanizante 

que grassa em nossa sociedade. Sugeriu que o governo ouça as organizações sociais, 

dialogue para encaminhar medidas, criando instrumentos de participação 

democrática. Ponderou que não basta apenas usar o marketing político, gastando o 

dinheiro público em propaganda. Disse que o governador Simão Jatene deveria tomar 

vergonha na cara e perceber que este modelo de gestão, usado por anos a fio, faliu e o 

que tem sobrado é morte e violência, é o desespero de familiares. Empenhou 

novamente sua solidariedade às famílias das vítimas e, em especial, à família da PM 

Fátima Cardoso. Esta policial já havia pedido socorro ao estado e se tornou mais uma 

vítima. Aditou que o governo estadual sequer dá informações precisas sobre a 

situação, sendo comentado que não há funcionários suficientes no Instituto Médico 

Legal - IML para fazer a perícia técnica nos corpos. Declarou que a situação no Pará 

é de emergência e precisamos ser humildes a respeito, calçar as sandálias da 

humildade. Disse que os deputados estaduais precisam se posicionar e cobrar de 

forma mais dura do governador Simão Jatene uma resposta verdadeira para enfrentar 

a onda de violência que assola nosso estado. Encerrado o Horário do Expediente, 

iniciou-se o Horário de Liderança. Zeca Pirão, pelo bloco PMN – PR – PEN – 

Solidariedade, esclareceu por que defende o prefeito Zenaldo e a obra do BRT. 

Explicou que poderia defender Edmílson Rodrigues, Simão Jatene, Hélder Barbalho 

ou qualquer outro gestor, o que não pode ser é leviano ou mentiroso, pois foi eleito 

para legislar e fiscalizar. Assegurou que todos podem ter certeza de que fiscaliza as 

obras da Prefeitura e do governo estadual – embora estas não sejam de sua alçada. 

Gosta de ficar lendo os editais e vendo se há alguma malandragem. Disse que 

defende o prefeito Zenaldo porque passou quinze dias lendo o edital, olhando 

atentamente para verificar se havia erros ou alguma malandragem na licitação das 

obras do BRT. Acabou concluindo que esta era uma obra inviável para a empresa que 

assumisse o trabalho, pois esta teria que dispor uma seixeira própria, ter um areal 

próprio, uma fábrica de tubos própria, uma fábrica de concreto própria e maquinários 

próprios porque os preços estavam 22% abaixo dos praticados no mercado. Ficou 

esperando para ver quem poderia assumir esse serviço. O consórcio que ganhou a 

licitação possui, conforme verificou, seixeira, areal e maquinário próprio e são sócios 

de uma fábrica de concreto. Surgiu então este relatório de um auditor da 

Controladoria Geral da União apontando irregularidades nas obras do BRT, de onde 

surgiu grande polêmica. Desafiou depois este auditor a comparecer à Câmara 

Municipal de Belém e provar o que afirmou no relatório, mas não obteve resposta. 

Desafiou também os políticos que haviam utilizado o relatório como base para pedir a 

criação da CPI para investigar as obras do BRT que provassem que estava errado, 

mas até hoje não o fizeram. Hoje, ninguém fala mais sobre isso. Asseverou à 

população que esta pode ter certeza de que se um dia o prefeito Zenaldo cometer 

alguma irregularidade, virá à tribuna denunciar. Reiterou que estudou o processo de 

licitação e não encontrou nada desabonador ou irregular neste, por isso não assinou o 

pedido de criação da referida CPI. Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS, 

desejou bom dia a todos os presentes, mas disse que, na guerra em que vivemos, é até 

difícil subir à tribuna e desejar bom dia às pessoas. Admirou-se da passividade do 

governo estadual frente à violência que nos atinge. Referiu que nas redes sociais 

comentava-se que o governador Simão Jatene estava passando o final de semana em 

Fortaleza, divertindo-se com a família, e teve que voltar às pressas para uma reunião 

com o objetivo de discutir um projeto para diminuição da violência no estado. Foi 
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tirado de seu lazer no Beach Park. Apresentou então um projeto à população que há 

quinze anos seria adequado, mas agora é tarde, embora nunca seja tarde para se lutar 

contra o mal. Assim sendo, ponderou, devemos apoiar tal iniciativa e torcer para que 

dê certo. Chamou a atenção para o fato de que as ordens para muitas execuções e 

outros crimes vêm de dentro das cadeias e isso hoje é tido como banal, mas a lei diz 

que não pode haver celulares dentro das cadeias. Enquanto isso o país assiste de 

joelhos o desmando: a corrupção envolveu tanto nossa nação, em todos os segmentos, 

que não sabemos mais de quem cobrar. Lembrou que alguns atribuem a origem da 

corrupção no Brasil à herança portuguesa misturada à indígena, expressando não 

acreditar nisso: opinou que se trata de caráter, índole individual. O que se vê agora no 

estado do Pará são a barbárie e a inércia do governo em tomar medidas duras, 

conclusivas, para que se tenha uma solução definitiva. Lembrou que no último 

enfrentamento ocorrido na penitenciária de Americano havia rifles e fuzis em posse 

dos detentos. A revista é feita, mas, se é assim, como essas armas não foram 

encontradas? Concluiu que isso ocorre porque o sistema todo está corrompido. Assim 

sendo, não basta ao governador do estado apenas fazer reuniões. É preciso colocar em 

prática o que for definido, executar o projeto, impedir que continue a execução 

maciça do nosso povo, combater realmente a violência, não permitir que os 

criminosos, dentro e fora da cadeia, tenham acesso às armas. Recordou que, há vinte 

anos, vem denunciando a entrada de drogas e armas em nosso estado e nada foi feito. 

Agora, é necessário tomar medidas extremas para resgatar, pelo menos, o direito de ir 

e vir. Considerou que este direito o governador Simão Jatene já retirou da população 

pela sua incompetência, pela falta de empenho, pela falta de vontade de trabalhar. 

Externou que gostaria que o governador tivesse a mesma vontade para trabalhar que 

tem para pescar. Reconheceu que este tem o direito de ir a Fortaleza passar o final de 

semana com a família, mas gostaria que o povo paraense também tivesse o mesmo 

direito. Expressou que este direito foi retirado da população e o legado que Simão 

Jatene deixa, em seu último mandato, é o IML cheio de corpos. Pediu e Deus que 

realmente este seja o último mandato de Jatene e que ele nunca mais volte. Marinor 

Brito, pela bancada do PSOL, expôs que há dez anos está sem finalização a 

macrodrenagem da bacia do Una. Esta bacia abrange quatro bairros de forma parcial 

– Marco, Nazaré, São Brás e Umarizal – e dezesseis bairros que estão sem 

saneamento e nenhum atendimento – Barreiro, Bengui, Cabanagem, Castanheira, 

Fátima, Mangueirão, Maracangalha, Marambaia, Miramar, Parque Verde, Pedreira, 

Sacramenta, Souza, Telégrafo, Una e Val-de-Cans – compondo uma área geográfica 

que corresponde a 60% do sítio urbano da capital paraense. Informou que há uma 

ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará – MPPA para 

que o governo estadual seja obrigado a fazer a execução de inúmeras obras 

complementares de micro drenagem que ficaram pendentes, bem como a conservação 

e manutenção do conjunto de obras do projeto de macrodrenagem da bacia do Una. 

Cobrou uma resposta do Poder Judiciário em relação a isso e cobrou também do 

MPPA uma resposta a uma denúncia feita ainda em 2007, quando sumiram 

equipamentos, maquinários e veículos – totalizando um valor de quase 22 milhões de 

reais que foram adquiridos com recursos de um empréstimo feito pelo Banco do 

Estado do Pará junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID – havendo 

indícios de improbidade administrativa por parte da Prefeitura Municipal de Belém. 

Até hoje não houve resposta e a população de vinte bairros de Belém continua 

submetida a constrangimentos, humilhações e alagamentos permanentes. Observou 

que não há indício de retomada das obras e nenhuma perspectiva do governo estadual 

anunciada oficialmente em relação a isso. Denunciou mais uma vez o que já foi 

denunciado reiteradas vezes às autoridades competentes, pedidos sucessivos feitos 

por outros vereadores desta Casa de que sejam buscadas soluções. Manifestou que 

não dá para ficar respondendo com uma carrada de aterro, com pedaços de madeira 

para colocar em frente à casa das pessoas: é preciso uma obra de infraestrutura e há 

previsão e recursos públicos envolvidos para isso. Lembrou que tudo que é obtido por 

empréstimo, feito com a autorização deste Poder, deve ter prestação de contas, 

transparência. Entretanto, são dez anos do início desta discussão sobre a retomada da 

macrodrenagem da bacia do Una e esta população está absolutamente abandonada, 

sem ter garantidos os seus direitos fundamentais. Constatou tratar-se de uma luta 

permanente, um sofrimento diário a cada chuva, havendo áreas que sequer secam 

mais. Conclamou seus companheiros de partido a cobrar mais do Tribunal de Justiça 

do Estado que, até hoje, não julgou a ação civil pública da Promotoria de Justiça de 

Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo do MPPA e cobrar 

também do próprio MPPA uma resposta à denúncia feita, pois foram mais de 21 

milhões de reais destinados à compra de equipamentos e maquinários para 

manutenção do conjunto de obras da bacia do Una, que até agora não foram 

efetivadas, deixando a população em situação de vulnerabilidade. Findo este 

pronunciamento, o vereador Émerson Sampaio solicitou que fosse feito um minuto de 

silêncio em homenagem póstuma ao ex atleta de boxe e sargento da Marinha, Brendo 

Alison Coelho da Costa, morto na noite anterior no bairro da Cremação. O vereador 

Sargento Silvano solicitou a realização de um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à cabo PM Maria de Fátima Cardoso dos Santos e ao policial morto na noite 

anterior em Icoaraci, sargento PM Jéferson Rodrigues Gaia. O vereador Moa Moraes 

solicitou a realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor 

Edson Fernando Pinheiro Paixão, seu tio, vítima de latrocínio na BR-316, em 

Ananindeua, no dia 27/04/2018. Fernando Carneiro, pela liderança da Oposição, 

reportou-se à situação dos servidores públicos do estado do Pará, que hoje decretaram 

greve unificada de todas as categorias. Destacou que, entre os principais motivos - 

além da qualificação e valorização profissional - existe a reivindicação dos 

trabalhadores em educação do cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará de que o governador Simão Jatene pague o piso nacional da categoria. 

Pontuou que este declarou à imprensa ser a reivindicação dos trabalhadores justa, mas 

não há dinheiro em caixa para atendê-la. Contrapôs, entretanto, que o Pará tem, ano 

após ano, comemorado o aumento do produto interno bruto, apresentando, entre os 

vinte e sete membros da federação, o 11º maior PIB do Brasil. O PIB da Região 

Norte, sendo o Pará o principal responsável, cresceu 8% em 2017, comparável ao 

padrão chinês, enquanto o PIB nacional cresce 1% ao ano. Aparentemente tudo está 

bem, mas no PIB per capita, que mostra o que realmente chega à população, de 11º o 

Pará cai para a 22ª posição, ou seja, tem muito dinheiro, mas este não chega ao povo. 

Inteirou a plenária de que os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil 

estão em nosso estado, na região do Marajó, com as cidades de Melgaço e Anajás 

revezando-se nas últimas posições.  O Pará está entre os campeões nacionais de 

analfabetismo e entre os estados mais violentos do Brasil – sendo Altamira a cidade 

mais violenta do país e estando Belém, Marabá e Ananindeua entre as mais violentas. 

Das cem cidades com os piores índices de desenvolvimento humano, quarenta estão 

no estado do Pará. Entretanto, o governador Simão Jatene comemora o aumento do 

PIB cantando, tocando violão, enquanto os trabalhadores de nosso estado não veem a 

cor desse dinheiro, os servidores públicos estaduais estão em completa penúria, sem 

reajustes salariais. Hipotecou então sua solidariedade aos servidores públicos 

estaduais em suas reivindicações, afirmando que estarão juntos nessa campanha. 

Comentou que o governo estadual já começou a usar a propaganda na televisão 

preventivamente, visando jogar a população contra o funcionalismo. Afirmou que se 

a situação está ruim no serviço público, isto não é responsabilidade dos trabalhadores, 

é responsabilidade do governo do estado que o sucateia, visando muitas vezes à 

privatização dos serviços. Exemplificou que isto ocorre atualmente com a Cosanpa, 

mas já foi feito com a Celpa, que foi vendida pelo governo do PSDB por 450 milhões 

de reais e nunca se soube o destino desse dinheiro, nunca se prestaram contas a 

respeito, não se sabendo onde foi parar. Reiterou sua solidariedade aos trabalhadores 

em educação e a todos os servidores públicos estaduais, declarando que quem luta 

por seus direitos não comete crime, quem está cometendo crime é o governo estadual 

ao desrespeitar uma decisão judicial. Toré Lima, pela bancada do PRB, informou 

sobre um projeto que apresentou nesta Casa proibindo o recolhimento, a retenção ou 

a apreensão de veículos no Município de Belém por não pagamento do Imposto sobre 

a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA ou de qualquer outro tributo. Disse 

que tem sido corriqueira a prática abusiva do DETRAN em blitz, em um total 

desrespeito à Constituição Federal, de apropriar-se dos veículos dos cidadãos quando 

atrasam o pagamento do IPVA. Externou que não se pode permitir que isto continue a 

ocorrer em nossa capital acrescentando que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, 

em inúmeras súmulas, que é inconstitucional apreender qualquer veículo – 

motocicleta, caminhão ou carro de passeio – por falta de pagamento do IPVA. 

Lembrou que o Código Nacional de Trânsito não está acima de nossa lei maior – a 

Constituição – e esta garante, em seu artigo 5º, a propriedade do bem. Nas blitz há a 

apropriação do bem do cidadão sem qualquer processo judicial, infringindo assim a 

Constituição Federal. Aditou que isto também fere a dignidade humana, a dignidade 

do trabalhador, sendo que a maioria das pessoas usa seu veículo, direta ou 

indiretamente, para trabalhar. Externou que não se pode permitir, de forma alguma, 

que essa agressão, essa violência contra os munícipes de Belém continue a ocorrer e 

pediu o apoio de seus pares para a aprovação deste projeto. Émerson Sampaio, pelo 

PP, lamentou a escalada da violência no Pará e, sobretudo, em Belém, referindo que 

nas últimas 48 horas houve 45 assassinatos no estado. Disse que agora as pessoas 

estão sendo mortas simplesmente por morarem na periferia da cidade. Lastimou a 

morte brutal do tio do vereador Moa Moraes. Manifestou que, infelizmente, a 

violência atinge a todos e o governador do estado não pode virar as costas para isso, 

não pode ignorar o que está acontecendo. Expressou esperar que estas mortes sejam 

investigadas, que os assassinos sejam punidos, que se faça a justiça em nosso estado. 

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

quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feito então um minuto de 

silêncio, atendendo às solicitações dos vereadores Émerson Sampaio, Sargento 

Silvano e Moa Moraes. Fez-se depois a leitura do requerimento conjunto dos 

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

sessão especial para discutir sobre o fechamento do Hospital do Pronto Socorro 

Municipal Humberto Maradei Pereira, HPSM do Guamá. Fizeram o encaminhamento 

os vereadores Toré Lima, Zeca Pirão, Marinor Brito e Fernando Carneiro. Posto em 

votação, o requerimento foi rejeitado com sete votos favoráveis, onze votos 

contrários e uma abstenção. Justificaram seus votos os vereadores: Dr. Chiquinho, 

Sargento Silvano, Fernando Carneiro, Toré Lima, Gustavo Sefer e Marinor Brito. 

Findo o período regimental da Primeira Parte, fez-se nova verificação de presença. 

Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Não havendo matéria 

passível de discussão e votação, o presidente declarou encerrada a sessão às dez horas 

e quarenta e oito minutos. Estava licenciado o vereador Igor Andrade. Justificaram 

suas ausências os vereadores: Delegado Nílton Neves, Fabrício Gama Víctor Dias. 

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

bloco PSDC – Avante; Zeca Pirão, Marciel Manão e Bieco, pelo bloco PMN – PEN – 

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

Blenda Quaresma, John Wayne e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Paulo 

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

Celsinho Sabino e Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho e Henrique Soares, 

pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PT – PC do 

B; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo PSOL; Simone Kahwage, 

França e Toré Lima, pelo PRB; e Émerson Sampaio, pelo PP. Eu, segundo secretário, 

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

Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto 

Meira Filho, dia 02 de maio de 2018.           

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

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

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

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

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

inscritos. Joaquim Campos disse que estamos vivendo uma guerra no Pará, um caos, 
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embora muito já se tenha alertado a respeito, constituindo uma tragédia anunciada. 

Avaliou que a criminalidade está literalmente comandando o estado. Enquanto isso, o 

governo estadual continua com a postura de montar comitê, gabinete de segurança. 

Opinou que quem quer resolver não monta gabinetes, monta ações. Parabenizou a 

tropa da polícia militar que reagiu a mais uma afronta ao sistema de segurança 

pública do estado, comentando a matéria de capa da edição do jornal Diário do Pará 

do dia “Massacre em presídio deixa 21 mortos no Pará”. Ponderou que não será 

surpresa se este número aumentar, pois - pela experiência que tem como jornalista, há 

25 anos cobrindo a polícia no estado – já viu os números apresentados oficialmente 

pelo governo estadual serem corrigidos, deixando no ar uma sombra de dúvidas se 

realmente foram apenas 21 mortos. Lembrou que estas imagens correm o mundo 

inteiro: corpos jogados em um campo de batalha, que é o sistema penitenciário 

paraense. Estimou que em dois dias esse número pode chegar a sessenta mortos. 

Informou ter um canal no YouTube, chamado Plantão JC, onde vinha alertando sobre 

o aumento da criminalidade no Pará. Recordou que, há 25 anos, tínhamos um 

homicídio por semana na Região Metropolitana de Belém, o que já era considerado 

excessivo. Depois foi aumentando, aumentando e chegou-se a um homicídio por dia. 

Reportou ter uma frase que disse àquela época: a miséria vai contra-atacar. Sabia 

disso por ter visto o aumento da criminalidade no Rio de Janeiro. Lembrou então que 

o famoso traficante carioca Escadinha (José Carlos dos Reis Encina, morto em 2004) 

disse-lhe, na Rua Um da favela da Rocinha, que, assim como todos os envolvidos 

diretamente com o crime, não descia o morro, não pisava no asfalto, pois se o fizesse 

seria morto. Comentou que isso acabou no Rio de Janeiro: hoje os bandidos descem e 

determinam as regras do jogo. Assim, o confronto entre os criminosos e a polícia 

chegou à situação atual – com a emergência de inúmeras facções criminosas (PCC, 

CV, Filhos do Norte, etc.). Com o passar do tempo, vinham alertando sobre o 

aumento das chacinas em presídios envolvendo facções em disputa. O Estado omitia-

se: o sistema prisional não cumpria a sua função de ressocialização e tudo era 

deixado ao “Deus dará”. Manifestou que apenas as religiões têm alguma atuação 

efetiva dentro das cadeias – vão lá e procuram realmente aqueles que têm condições 

de ser ressocializados. Há, por outro lado, na política, uma escória que busca os 

irrecuperáveis para transformá-los em soldados. Agradeceu pelo surgimento de uma 

pessoa como o juiz Sérgio Moro, que tem tentado moralizar este país. Alertou para 

aqueles que tentam destruir nossa sociedade, destruindo as famílias e combatendo o 

capital, e afirmou que o aumento da criminalidade, a força que o crime tomou, não 

pode ser desassociada da política. A política, a má política, praticada por corruptos, 

generaliza o crime e a impunidade e o Brasil torna-se a “casa da mãe Joana”. Disse 

saber que a grande maioria dos brasileiros luta para que retornemos a um caminho em 

que a prioridade seja o ser humano, sem chacinas, assassinatos e tentativas de libertar 

apenados do sistema prisional. Preocupou-se com o futuro dos jovens em um país em 

que quem tem o poder não obedece às leis – manifestou que é a estes jovens que 

devemos satisfação. Fabrício Gama agradeceu aos seus pares pela aprovação da 

realização de uma sessão especial para tratar do mau atendimento prestado pela 

Unimed em Belém. Manifestou que esta empresa não apenas maltrata seus clientes, 

massacra a população dentro de suas unidades. Reportou ter sido diagnosticado 

erradamente na Unimed – estava com pneumonia e trataram-no como se tivesse 

apenas uma gripe. Além disso, o médico o autorizou a viajar. Externou que os 

funcionários da empresa não prestam um bom serviço por não terem condições de 

trabalho. Formam-se filas de pessoas nos corredores à espera de atendimento. 

Denunciou que a Unimed vem roubando seus clientes e sua atuação ultrapassou todos 

os limites aceitáveis. Solicitou que a CMB mande um ofício ao Ministério Público 

para que se tenha acesso ao balanço e às contas da empresa. Reiterou que os 

funcionários desta não suportam mais o trabalho excessivo em suas unidades: estão 

estafados, desesperados e pedem socorro. Disse que teve acesso a uma denúncia, não 

confirmada, de que dois de seus ex-presidentes roubaram a Unimed. Soube também 

que o presidente atual tem tentado levantar a empresa, mas não denunciou o roubo, 

sendo, portanto, conivente. Opinou que o Ministério Público não pode omitir-se a 

respeito e que também acionará o PROCON neste caso. Relatou que senhoras idosas 

não tinham lugar adequado para sentar e levantou-se, mesmo recebendo medicação, 

para dar lugar a uma delas, de 82 anos, que estava passando mal. Havia então pessoas 

gritando na unidade, pedindo socorro, e não havia profissionais no plantão porque a 

equipe de plantonistas não estava completa. Informou ter passado, durante os dias em 

que fez o tratamento, de quarenta a quarenta e cinco minutos na recepção, após retirar 

uma ficha. No penúltimo dia de seu tratamento, passou mais de uma hora para ser 

atendido. Asseverou que comprará esta briga, buscará a justiça para que seja feita 

uma intervenção na empresa, pois as pessoas pagam caro pelo plano de saúde e são 

mal atendidas. Informou ter feito pesquisas e constatou que há ex-presidentes da 

Unimed que possuem apartamentos de cobertura no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

várias casas em Belém e fazendas, não tendo renda anterior compatível com este 

patrimônio. Em aparte, pronunciou-se o vereador Delegado Nílton Neves. O vereador 

Sargento Silvano assumiu posteriormente a presidência da Mesa e o vereador Mauro 

Freitas, subiu à tribuna. Este parabenizou a Polícia Militar do Pará pela eficiência em 

impedir a tentativa criminosa de libertar apenados da Penitenciária de Americano no 

dia anterior. Classificou esta tentativa, em que foi usada até dinamite, como uma 

afronta aos órgãos de segurança pública do Pará. A vida dos agentes de segurança foi 

colocada em risco, ameaçados por bandidos fortemente armados. Solicitou que fosse 

feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao agente prisional falecido no 

confronto. Expressou estar em oração para que os outros agentes feridos, agora 

hospitalizados, logo se recuperem. Infelizmente, lamentou, um deles perdeu a vida, 

mas as forças de segurança saíram vitoriosas. Os outros mortos, embora também 

fossem seres humanos, eram criminosos e estavam armados. Expressou estar feliz 

porque a Polícia Militar e os agentes prisionais daquela penitenciária conseguiram 

evitar que esta ação audaciosa do crime organizado tivesse sucesso. Opinou ser isto 

uma prova de que, apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor de segurança 

pública, temos profissionais capacitados que vêm lutando diuturnamente para salvar 

vidas e manter a segurança em nossa cidade e em todo o estado. Parabenizou em 

seguida a direção nacional do Partido Ecológico Nacional – PEN pela retirada do 

pedido de liminar, junto ao STF, para evitar a prisão de condenados em segunda 

instância. Este recurso, caso obtivesse decisão favorável, poderia dar liberdade ao ex-

presidente Lula e a muitos outros condenados pela Justiça – entre os quais, políticos e 

empresários envolvidos em corrupção. Comemorou o provável futuro indiciamento 

do senador Aécio Neves (PSDB – MG) em aparte, manifestou-se o vereador Fabrício 

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

Reassumiu então a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Toré Lima, pela 

bancada do PRB, expressou que não podemos estar felizes hoje devido à danosa 

situação da segurança pública em nosso estado. Recordou o pronunciamento do 

vereador Zeca Pirão na sessão anterior, quando este disse concordar com a opinião do 

secretário estadual de Segurança Pública, senhor Luiz Fernandes Rocha, de que a 

situação no Pará tranquila, pois 95% das pessoas que são assassinadas são bandidos. 

Opinou que não podemos mais ficar neste estado de abandono na segurança pública, 

com as autoridades fazendo de conta que nada está acontecendo, de que somente 

criminosos estão morrendo e o povo está seguro. Afirmou ser urgente que nosso 

estado aceite o auxílio do governo federal, pois não é mais possível que o governador 

Simão Jatene não reconheça sua incapacidade e impotência no enfrentamento do 

crime e da violência. Citou as manchetes dos jornais do dia anunciando que o crime 

organizado está no controle da situação. Disse ter lido no jornal Folha de São Paulo 

no dia anterior que o estado do Rio de Janeiro, sob intervenção, recebeu 04 bilhões de 

reais do governo federal. Pontuou que em Belém e no Pará ocorrem 

proporcionalmente mais assassinatos que no Rio de Janeiro. Informou que na capital 

fluminense, que tem seis milhões de habitantes, haviam morrido, neste ano, 39 

policiais, enquanto que em Belém, com 1,5 milhão, já foram mortos 18 policiais no 

mesmo período. Somente no dia anterior ocorreram trinta assassinatos na cidade e há 

dois dias 14 pessoas foram assassinadas em apenas seis horas. Questionou então o 

que estava sendo feito, quanto está sendo investido pelo governo estadual em 

tecnologia, na inteligência da polícia para solucionar os crimes. Considerou que esta 

situação tornou-se insustentável. Finalizando seu pronunciamento, saudou e deu as 

boas-vindas ao Clube dos Desbravadores, em visita à Câmara Municipal de Belém, 

na pessoa da senhora Juliana Chaves, conselheira e líder do grupo. O presidente 

Mauro Freitas fez depois o registro da presença dos membros do Clube dos 

Desbravadores, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acompanhando a sessão. 

Convidou então a conselheira Juliana Chaves e o estudante Samuel Vieira Barbosa, 

membro do grupo, a também compor a Mesa. Delegado Nílton Neves, pela liderança 

do bloco PDT – PSL, disse que inteligência da polícia civil do Pará, a quem cabe a 

investigação dos crimes, é uma das melhores do país, mas o governo federal deve 

investir no estado. Inteirou a plenária de que o pré-candidato de seu partido à 

presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), entre 2011 e 

2015 fez nove propostas em relação à segurança pública e de 2015 até hoje já 

apresentou treze propostas. Avaliou que este é o foco atual das preocupações no 

Brasil. Defendeu um investimento e cuidado maior na área educacional, para 

formação de nossas crianças e adolescentes, porque aqueles que morreram no 

confronto na penitenciária de Americano já eram formados na universidade do crime. 

Relatou ter visitado, como parlamentar, uma escola no dia anterior no bairro do CDP 

e outra na Avenida Pedro Miranda, esta última após receber um telefonema em seu 

gabinete denunciando que em frente ao estabelecimento de ensino estava ocorrendo 

venda de drogas. Passou então na delegacia da Pedreira, falou com o delegado 

Rezende e foi acompanhado por um investigador até a escola, onde conversou com a 

diretora. Defendeu que os vereadores façam conjuntamente uma visita ao novo 

secretário de Segurança Pública do Estado. Elogiou o senhor Cláudio Galeno, novo 

delegado-geral da Polícia Civil do Pará, afirmando ser este um dos melhores 

delegados que já viu atuar, eficiente e operacional, e que tem o respeito de seus pares. 

Pediu então aos vereadores que marquem uma visita conjunta com o secretário Luiz 

Fernandes Rocha e com o novo delegado-geral Cláudio Galeno, tendo certeza de que 

serão bem recebidos por estes. Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – 

PEN – PR, inicialmente saudou os membros do Clube dos Desbravadores presentes à 

sessão, dando-lhes boas-vindas.  Externou depois que a segurança pública tornou-se 

um problema sério em todos os estados da federação, mesmo nos mais longínquos. O 

crime organizado corrompe a juventude, sendo reconfortante ver a atuação de 

instituições como a Igreja Adventista, que conduz jovens ao caminho do bem, dando 

lições de vida e orientação espiritual, dando-lhes a conhecer coisas boas, boas 

referências. Julgou que isto serve de exemplo para nossa população e deve servir de 

exemplo para outras instituições em nossa sociedade. Quanto à morte dos detentos no 

confronto em Americano, expressou ser lamentável que tenham ocorrido, mas 

considerou preferível que assim seja ao invés de morrerem policiais e agentes 

prisionais. Sustentou que, nas atuais circunstâncias, precisamos muito das igrejas na 

vida do cidadão, pois estas são importantes neste processo de busca da paz, de 

reconciliação com a paz. Asseverou ser necessário que as igrejas, que buscam almas 

perdidas, estejam nesta batalha contra as drogas e o crime, para os quais 

covardemente o Brasil perde seus jovens. Ponderou que o Rio de Janeiro vive hoje o 

domínio do crime organizado e o país precisa de bons exemplos. Avaliou que os 

políticos deram péssimos exemplos à nação. Assaltaram o povo, deixando-o na 

miséria e, desse modo, fortaleceram os cartéis das drogas, pois o ingresso na 

criminalidade tornou-se atrativo para a juventude, que sofre com a falta de emprego e 

perspectivas de vida. Entretanto, o crime não compensa, embora disso o jovem 

muitas vezes não saiba. Declarou ser necessário combater a criminalidade sem fazer 

disso um palanque político. Considerou que o vereador Delegado Nílton Neves fora 

muito feliz no pronunciamento que fizera anteriormente, apoiando a sugestão deste 

de uma visita conjunta dos parlamentares desta Casa ao secretário de Segurança 

Pública do Estado e ao delegado-geral da Polícia Civil do Pará. Reputou que estes são 

extremamente bem preparados na área da segurança pública. Assumiu então a 

presidência da Mesa o vereador Toré Lima. Fabrício Gama, falando agora em nome 

da liderança do Governo, informou que o prefeito Zenaldo Coutinho entregou 

recentemente viaturas e motocicletas novas à Guarda Municipal para ajudar no 

combate à violência no Município de Belém. Sustentou que a Prefeitura e o governo 

estadual agem, mas o crime prolifera, e prolifera muito. Conjecturou que se o 

governo federal não resolver o problema das fronteiras do Brasil, por onde entram 

armas e drogas, disponibilizando para tal o Exército e a Aeronáutica, o esforço 

empenhado pelos governos municipal e estadual não adiantará. Lembrou que a 

Bolívia, uma das maiores produtoras de cocaína do mundo, está bem ao nosso lado. 

Reiterou que se o Exército e a Aeronáutica não intervierem no combate ao tráfico de 

armas e de drogas, a violência continuará a grassar em nossa sociedade. Defendeu a 

aprovação de leis mais severas para manter os bandidos na cadeia e a organização da 

sociedade para diminuir os índices de violência. Pontuou que o estado – em seus três 



ANO XXXV 

Nº 1788 

DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 28, 29, 30, e 31 de maio e 01 de junho de 2018. 77  
 

níveis – deve atuar no combate à criminalidade, mas compete ao governo federal a 

defesa das fronteiras, e é por lá que entram ar armas e as drogas. Defendeu que haja 

um maior aparelhamento da Polícia Federal para que esta possa realizar operações 

nas fronteiras, mas o governo federal não faz sua parte. Por outro lado, continuou, o 

Judiciário precisa ser mais rigoroso, pois há fragilidade na lei e a polícia prende, mas 

logo depois os criminosos são liberados. Informou que o governo do Pará entregou 

mais de 700 viaturas - entre carros, motos e lanchas – no sul do Pará, entretanto é 

preciso impedir que as armas e drogas entrem no país. Os estados aparelham a 

polícia, mas os bandidos usam armas que derrubam aviões e perfuram blindados, 

metralhadoras e fuzis ponto cinquenta. Tais armas são fornecidas pelo tráfico 

internacional aos criminosos. Repetiu serem necessários união e trabalho conjunto em 

todos os níveis do estado para enfrentar o crime organizado e que o combate à 

violência não seja apenas usado como palanque político. Reassumiu posteriormente a 

presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Reassumiu posteriormente a 

presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Igor Andrade, pela liderança do bloco 

PSB – PSDB – PTB, saudou o Clube dos Desbravadores e recordou ter estudado 

durante três anos em escolas adventistas e conheceu de perto o trabalho fundamental 

desenvolvido pela Igreja Adventista no Pará. Reportou-se também ao tema da 

violência em nossa sociedade, dizendo que muitas vezes se furta a falar sobre isso em 

seu lar, pois se vive um temor tão grande e tal clima de insegurança que receia causar 

pânico em seus entes queridos. Manifestou que há dez anos foi publicada uma lei 

federal proibindo o uso de telefones celulares dentro dos presídios, entretanto os 

presídios hoje são chamados vulgarmente de “escritórios do crime”. Referiu que, no 

dia anterior, a polícia fez uma varredura na Penitenciária de Americano e encontrou 

armas e telefones celulares. Disse ter certeza de que alguém facilitou a entrada de 

celulares, drogas e armas naquela unidade prisional. Opinou que enquanto houver a 

conivência da sociedade com práticas ilegais, enquanto proliferar a mentalidade de 

levar vantagem, o crime vicejará. Lembrou que há feiras em Belém conhecidas como 

“Robauto” e muitos aconselham: vai lá na Robauto que é mais barato. Há locais onde 

são vendidas peças de carro e outros artigos, mas a compra desses produtos alimenta 

a cadeia do crime. Defendeu que, através da educação, seja formada uma nova 

geração com pensamento diferente. Lembrou que há famílias com pessoas viciadas 

em drogas e estas, para obter o dinheiro e assim comprar os entorpecentes, vendem 

objetos da casa, o que puderem apanhar. As pessoas que são roubadas reclamam do 

governo, mas muitas vezes agem estimulando essa cadeia criminosa. Encerrado o 

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

Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feito então um minuto de silêncio, atendendo à 

solicitação do vereador Mauro Freitas, em homenagem póstuma ao senhor Guardiano 

Santana, agente prisional da Penitenciária de Americano, morto durante a tentativa de 

fuga daquela unidade prisional ocorrida no dia anterior. Fez-se depois a leitura da 

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

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

correspondentes, o que foi aprovado pela plenária por unanimidade. Foi feita em 

seguida a leitura do requerimento do vereador Fabrício Gama solicitando a realização 

de uma sessão especial, em dia e hora previamente designados, para discutir os 

problemas relacionados com o atendimento precário que está sendo praticado pela 

prestadora de serviços Unimed em Belém, bem como a criação de mecanismos para 

evitar esta prática, que está prejudicando centenas de usuários em nossa capital. O 

autor do requerimento solicitou que a votação fosse feita nominalmente, o que foi 

acatado pela Mesa. Fez o encaminhamento o vereador Igor Andrade. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado com dezenove votos favoráveis e um voto 

contrário, sem abstenções. Justificaram seus votos os vereadores Dr. Chiquinho, 

Fabrício Gama, Henrique Soares e Amaury da APPD. Fez-se depois a leitura do 

requerimento do vereador Nehemias Valentim solicitando a realização de uma sessão 

especial, em data a ser definida, para comemorar os 65 anos do Hospital Adventista 

de Belém. Encaminhou a votação o vereador Nehemias Valentim, sendo o 

requerimento aprovado por unanimidade. Passou-se posteriormente à leitura do 

requerimento do vereador Bieco solicitando a realização de uma sessão especial para 

debater as ações e demandas dos capoeiristas do Município de Belém, sendo este 

aprovado por unanimidade. Realizou-se depois a leitura do requerimento do vereador 

Gustavo Sefer solicitando que esta Casa encaminhe Voto de Repúdio contra 

determinados funcionários da CELPA que ilegalmente efetuam cortes de energia em 

residências às vésperas de feriados (descumprindo a Lei Municipal nº 8131, de 19 de 

março de 2002) visando extorquir o consumidor. Fizeram o encaminhamento os 

vereadores Gustavo Sefer (com aparte do vereador Lulu das Comunidades) e Víctor 

Dias (com aparte do vereador Lulu das Comunidades), ficando o requerimento em 

votação. Findo o período regimental da Primeira Parte, fez-se nova verificação de 

presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. O vereador 

Henrique Soares pediu então Questão de Ordem solicitando que os projetos 

constantes na pauta da Primeira Parte desta sessão fossem passados para a pauta desta 

Segunda Parte, o que foi aprovado por unanimidade pela plenária. Foi feita então a 

leitura dos seguintes projetos: projeto que “Reconhece como Patrimônio Cultural 

Material do Município de Belém a Rádio Clube do Pará”, referente ao Processo nº 

2291/17, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede o Diploma 

Maria da Penha ao excelentíssimo senhor desembargador Ronaldo Marques Valle”, 

referente ao Processo nº 2759/17, de autoria do vereador Henrique Soares; projeto 

que “Concede o título honorífico de Honra ao Mérito aos senhores Walter Streithost 

Filho, Martus Barcellos de Albuquerque, Jackson Douglas da Silva Freire e 

Raimundo da Silva Santos e à Associação Adventista Norte Brasileiro de Prevenção à 

Saúde”, referente ao Processo nº 266/18, de autoria do vereador Nehemias Valentim; 

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

Lobato Ribeiro – Adamor do Bandolim”, referente ao Processo nº 411/18, de autoria 

da vereadora Marinor Brito; e o projeto que “Concede a Medalha e Diploma do 

Mérito Cultural e Patrimônio de Belém ao senhor Adamor Lobato Ribeiro – Adamor 

do Bandolim”, referente ao Processo nº 412/18, de autoria da vereadora Marinor 

Brito. Postos em votação, estes foram aprovados por unanimidade, em bloco e de 

forma simbólica. O presidente Mauro Freitas declarou então aprovados os projetos 

supracitados. Não havendo mais matéria passível de discussão e votação, o presidente 

declarou encerrada a sessão às dez horas e cinquenta e seis minutos. Estavam 

licenciados os vereadores Paulo Bengtson e Simone Kahwage. Justificaram suas 

ausências os vereadores Altair Brandão e Brenda Quaresma. Estiveram presentes os 

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

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

PR; Víctor Dias, Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo 

bloco PSD – PTC; Igor Normando e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; 

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

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

pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, pelo bloco PT – PC do B; Dr. Chiquinho, 

Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo PSOL; França e Toré Lima, pelo PRB; e 

Émerson Sampaio, pelo PP. Eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois 

de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. 

Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 11 de abril de 

2018.        

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA DECIMA OITAVA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às doze horas, reuniu-

se a Câmara Municipal de Belém sob a presidência do senhor vereador Mauro 

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

painel eletrônico. Havendo quórum, foi colocado em discussão o Projeto de Lei, 

constante do Processo nº 2688/17 que Institui o Programa de regularização fiscal 

do Imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de 

bens imóveis, por natureza ou acessão física, e direitos rurais – ITBI, não havendo 

vereadores a se manifestar, foi colocado em votação a Emenda Modificativa ao art. 

1º do referido projeto, de autoria dos senhores vereadores Dr. Elenilson e Rildo 

Pessoa, tendo usado da palavra os senhores vereadores Rildo Pessoa, Victor Dias, 

Delegado Nilton Neves, Sargento Silvano e Dr. Elenilson. Em seguida, a referida 

emenda foi aprovada em votação nominal (25 Sim e nenhum Não), tendo 

justificado seu voto o senhor vereador Rildo Pessoa. Prosseguindo foi rejeitada em 

votação nominal (23 Não e 02 Sim), a Emenda Aditiva ao art. 1º de autoria da 

senhora vereadora Marinor Brito. Ato seguinte, foi rejeitada em votação nominal 

(24 Não e nenhum Sim) a Emenda Supressiva de autoria da senhora vereadora 

Marinor Brito. Em seguida, foi aprovado em votação nominal (26 Sim e nenhum 

Não) o art. 1º, tendo justificado seu voto o senhor vereador Rildo Pessoa. Na 

sequência, foi aprovada proposição formulada pelo senhor vereador Tore Lima, 

solicitando votação em bloco dos artigos 2º, 3º e 4º, Em seguida, foram aprovados 

a unanimidade os referido artigos, momento em que o senhor presidente declarou 

aprovado o Projeto de Lei, constante do Processo nº 2688/17 que Institui o 

Programa de regularização fiscal do Imposto sobre a transmissão inter vivos, a 

qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 

direitos rurais – ITBI. No ensejo, o senhor presidente declarou encerrada a presente 

sessão às doze horas e trinta e sete minutos marcando outra para amanhã, a hora 

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

Elenilson, Mauro Freitas e Rildo Pessoa pelo Bloco PSDC/Avante; Bieco, Fabrício 

Gama e Marciel Manão pelo Bloco PMN/Solidariedade/PEN/PR; Gustavo Seffer, 

Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Victor Dias pelo Bloco PSD/PTC; 

Blenda Quaresma, Igor Normando, Joaquim Campos e John Wayne pelo Bloco 

PMDB/PHS; Gleisson Oliveira, Igor Andrade, Nehemias Valentim e Paulo 

Bengtson pelo Bloco PSB/PSDB/PTB; Celsinho Sabino, Dinely e Wellington 

Magalhães pelo Bloco PSC/PPS; Henrique Soares pelo Bloco PDT/PP/PSL; Moa 

Moraes pelo Bloco PC do B/PT; Marinor Brito pela Bancada do PSOL; França, 

Simone Kahwage e Toré Lima pela Bancada do PRB. Licenciado: Dr. Chiquinho. 

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 12 de dezembro de 2017.  

 
Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

RESUMO ATO CONTRATUAL CMB 

 

ESPECIE:  

Contrato Administrativo nº005/2017/1º TERMO ADITIVO 

OBJETO: Tem o presente termo aditivo a finalidade de prorrogar a Contratação dos 

serviços de locação de software de GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS e 

ROTINA DE RECURSOS HUMANOS com a manutenção de todos os demais 

termos acordados no mesmo. 

MODALIDADE: Processo Administrativo 277/18 

CREDITO DE DESPESA: 

Projeto Atividade: 2170 – Operacionalizações das Ações Administrativas 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte: 1.000 

NÚMERO E DATA DO EMPENHO 

187 /  24/05/2018 

VALOR DO CONTRATO ANO ESTIMADO: 

R$ 16.000.00 (Dezesseis Mil Reais) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 

12 (Doze) meses 
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DATA INICIAL DA ASSINATURA DO CONTRATO: 

29 de maio de 2018 

CELEBRANTES: 

Câmara Municipal de Belém e J.C.NASCIMENTO CNPJ: 07.334.405/0001-05 

TESTEMUNHAS: 

Marli Viana da Silva e Lucimar da Vera Cruz Bezerra 

 

Rodimar Manito Santos 

Deafin/Diplan 

___________________________ 

 

RESUMO ATO CONTRATUAL CMB 

 

ESPECIE:  

Contrato Administrativo nº004/2007/1º TERMO ADITIVO 

OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO a renovação Contratual 

com a empresa especializada para locação de Sistema Eletrônico de Votação e 

Registro de Presença – PAINEL ELETRONICO para no mínimo 35 votantes da 

Câmara Municipal de Vereadores de Belém de acordo com as condições 

estabelecidas no Edital do pregão presencial nº 004/17 anexo 001 termo de referência 

e na proposta da Contratada. 

MODALIDADE: Processo Administrativo 286/18 

CREDITO DE DESPESA: 

Projeto Atividade: 2170 – Operacionalizações das Ações Administrativas 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte: 1.000 

NÚMERO E DATA DO EMPENHO 

163 /  07/05/2008 

VALOR DO CONTRATO ANO ESTIMADO: 

R$ 101.480.00 (Cento e Um Mil Quatrocentos e Oitenta Reais) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 

12 (Doze) meses 

DATA INICIAL DA ASSINATURA DO CONTRATO: 

08 de maio de 2018 

CELEBRANTES: 

Câmara Municipal de Belém e IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA 

CNPJ: 05.681.400/0001-23 

TESTEMUNHAS: 

Hermínio Calvinho e Rafaela Muller 

 

Rodimar Manito Santos 

Seafin/Diplan 

___________________________ 

 

ATO Nº 0756/2018, DE 01 DE MAIO 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: 

ATRIBUIR, nos termos do Art. 64, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 

Gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor ROSIVALDO DE LIMA COSTA, 

ocupante do cargo em comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento base de seu 

cargo pelo desempenho de tarefas além do horário normal de expediente, a partir de 

MAIO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                                  

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

ATO Nº 0757/2018, DE 01 DE MAIO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO disposto no Art. 62, Inciso II, alínea “d”, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 136/2012, de 02/01/2012, que legitimou a 

concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho a servidores que estejam 

efetivamente prestando serviços e trabalhos técnicos de interesse do Poder. 

CONSIDERANDO que ROSIVALDO DE LIMA COSTA, está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

        R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor ROSIVALDO DE LIMA COSTA, ocupante do cargo 

em comissão “Secretário Legislativo”, Gratificação mensal no percentual de 100% 

(cem por cento), calculado sobre o vencimento base do cargo Grupo Nível Superior – 

Ref. U, do Quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, disposto no Anexo I, da 

Resolução nº 067/2011, de 07/12/2011, a partir de MAIO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

PORTARIA Nº 0192/2018, DE 03 DE MAIO DE 2018. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições delegadas pela 

Lei nº 8.078/01, de 05.07.01 e 

CONSIDERANDO disposto no Memorando nº___________________________ 

R E S O L V E: 

CONCEDER ao servidor LUIZ HELENO ALFAIA DA SILVA (GAU-Ref. A-

P), CPF nº 330.782.622.00, suprimento de fundos no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e 

seiscentos reais) com finalidade para despesas com material de consumo, com 

período de aplicação de 30 (trinta) dias, observando a classificação orçamentária 

abaixo. 

111.01.031.0012.2.091.339030-FR-1001-R$ 1.600.00 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 03 DE MAIO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

                             __________________________ 

 

PORTARIA Nº 0191/2018, DE 14 DE MAIO DE 2018. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições delegadas pela 

Lei nº 8.078/01, de 05.07.01 e 

CONSIDERANDO disposto no Memorando nº___________________________ 

R E S O L V E: 

CONCEDER ao servidor EDISON FREIRE (GAU-REF.A-P), CPF nº 

137.052.882-53, suprimento de fundos no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) com finalidade para despesas com material de consumo, com 

período de aplicação de 30 (trinta) dias, observando a classificação orçamentária 

abaixo. 

111.01.031.0012.2.091.339030-FR-1001-R$ 2.400.00 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 14 DE MAIO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

                             __________________________ 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

          A comissão de licitação da Câmara Municipal de Belém, vem tornar público 

o resultado da Aquisição de Material Gráfico por ADESÃO DE ATA. 

           

          ORIGEM DA SRP 

 

          Processo Administrativo: 483/2017 

          Prefeitura Municipal de Ananindeua 

          Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho. 

          Pregão Presencial nº SRP.2017.007-SENCAT.PMA 

          Processo: 483/2017-SEMCAT. 

          Homologado: 13 de novembro de 2017 

          Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL          

          GRÁFICO. 

          DA AQUISIÇÃO PELA CMB: 

 

          Processo Administrativo nº 079/2018 

          Homologação: 16 de maio de 2018. 

          Empresa Adjudicada: L. K. GRÁFICA CONFECÇÃO LTDA-ME 

          CNPJ: 05.930.520/0001-17 

 

          Valor estimado: R$ 80.660,00 

 

Rodimar Manito Santos 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 


