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ATO Nº 2093/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 

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 CARLOS 

ALBERTO SANTOS CASTELO BRANCO, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do 

Quadro PERMANENTE, durante o período de 01/11/2017 a 30/12/2017, correspondente ao 

7º triênio (2008-2011) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante do Processo nº 623/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 2094/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 

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 ao servidor 

PAULO TOMÉ DE LIMA BRONZE, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 01/11/2017 a 30/11/2017, correspondente ao 4º triênio 

(1997-2000) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante do Processo nº 442/2000. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 2095/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 

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 ROBIVALDO 

CABRAL SANTOS, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, do Quadro 

PERMANENTE, durante o período de 01/11/2017 a 30/12/2017, correspondente ao 9º triênio 

(2011-2014) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante do Processo nº 896/2014. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 2401/2017, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017. 

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 

REGINA DO SOCORRO PINHEIRO PRUDENTE, pertencente ao Grupo Nível Médio – 

Ref. A, do Quadro PERMANENTE, durante o período de 11/12/2017 a 09/01/2018, 

correspondente ao 7º triênio (2005-2008) de serviços prestados à Câmara Municipal de 

Belém, conforme deferimento constante do Processo nº 024/2009. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PEN / PR 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA – Líder 

Solidariedade JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 
PEN MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA 

BLOCO PSD / PTC 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Líder 
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 VICTOR ORENGEL DIAS 
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BANCADAS 

PSOL MARINOR JORGE BRITO – Líder 
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 FRANCISCO ANTONIO GUIMARÃES DE ALMEIDA 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 SIMONE CAROLE CAMPELO KAHWAGE DOS SANTOS 

Avante RILDO DE OLIVEIRA PESSOA – Líder 
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“ATA DA OCTAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

No trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e 

dezessete, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a 

presidência do vereador Mauro Freitas, que solicitou aos parlamentares que 

fizessem o registro de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, assumiu 

a presidência da Mesa o vereador Delegado Nílton Neves e pronunciaram-se os 

vereadores inscritos. Mauro Freitas comentou sobre as importantes sessões 

especiais realizadas no dia anterior, às quais não pode estar presente  por motivo 

de saúde, mas acompanhou-as através da internet. A primeira, realizada no 

período da manhã, comemorou os quinhentos anos da Reforma Protestante. 

Confessou ter ficado abalado quando, há pouco tempo atrás, uma defensora 

pública, cujo nome não recordou, contestou a presença da Bíblia no salão 

plenário deste Poder. Manifestou, porém, que respeita todas as religiões e 

respeita o fato de que o Estado Brasileiro é laico.  Expressou que, como político, 

jurou respeitar e defender a Constituição Federal, que estabelece a laicidade de 

nosso Estado. Homenageou as igrejas evangélicas e os cristãos de nossa cidade e 

parabenizou o vereador Marciel Manão, proponente, pela belíssima sessão. À 

tarde, continuou, outra sessão especial foi realizada para comemorar o 

aniversário de 97 anos do HPSM Mário Pinotti com a presença de funcionários e 

pacientes deste. Disse que muito o impressionou o carinho e o respeito que as 

pessoas têm pelo hospital. Comentou que no Brasil a saúde pública é muito 

precária e não se consegue “engrenar esta máquina”. Opinou que não se trata 

apenas de falta de investimento, uma vez que há muita corrupção e desvio de 

recursos. Ressaltou que a corrupção não é exclusividade dos políticos, mas está 

presente no cotidiano das pessoas, nas desonestidades que permeiam o 

comportamento do cidadão comum. Reassumiu depois a presidência da Mesa. 

Sargento Silvano expressou que foram criados em nosso município várias datas e 

eventos que, considerando a formação cristã de nossa sociedade, desvalorizam a 

família. Citou entre estes a Marcha LGBT e a Festa da Chiquita. Declarou que, 

diante dos preceitos de Deus e da sociedade, a família é constituída de homem e 

mulher, mas há aqueles que destoam disso e querem famílias formadas por casais 

homossexuais. Além disso, acrescentou, nossas crianças e toda a sociedade são 

bombardeadas, através dos meios de comunicação, com as noções desenvolvidas 

a partir da chamada ideologia de gênero. Ocorrem afrontas diretas ao 

cristianismo também em exposições artísticas - como ocorreu em São Paulo 

(artista Wagner Schwartz, no Museu de Arte Moderna – MAM) e Porto Alegre 

(mostra “Queermuseu, Cartografia da Diferença na Arte Brasileira”, Santander 

Cultural) - e nas novelas da Rede Globo. Disse que não viu nenhum projeto no 

Brasil que valorize a família. Pontuou que falar sobre a família não dá voto, dá 

voto falar sobre gay, sobre lésbicas e sobre casamento gay. Asseverou que é um 

político tradicional e sempre defenderá a família. Assim, lançou um projeto 

criando o Dia Municipal da Família e outro projeto criando o Dia do Orgulho 

Heterossexual. Finalizou pedindo apoio aos demais parlamentares para a 

aprovação destes. Igor Andrade reportou-se à sessão especial, realizada na tarde 

do dia anterior, em homenagem ao 97º aniversário do HPSM Mário Pinotti. 

Disse que foi um momento de alegria e reflexão, quando muitas pessoas 

puderam subir à tribuna e relatar fatos e episódios antigos que fazem parte da 

história da instituição. A este respeito, falou sobre a forma responsável como o 

Prefeito Zenaldo Coutinho vem tratando o setor de saúde no Município. Expôs 

que muitas prefeituras estão fechando unidades de saúde ou reduzindo o horário 

de funcionamento destas por não poderem arcar com as despesas decorrentes, 

que incluem o pagamento dos servidores, a manutenção dos equipamentos e a 

compra de remédios. Em Belém, em contraste, estão funcionando a UPA de 

Icoaraci, a UPA da Sacramenta, o HPSM Humberto Maradei Pereira passará por 

reformas, o HPSM Mário Pinotti foi ampliado e modernizado e atende o Pará 

inteiro. Ainda em janeiro, segundo o Prefeito Zenaldo Coutinho, será inaugurada 

a UPA da Terra Firme. Assim, em um momento de crise, além de manter 

funcionando as unidades de saúde já existentes, há reformas e inauguração de 

uma nova. Há problemas como a superlotação porque muitos pacientes vêm de 

outros municípios do Estado. O Prefeito Zenaldo Coutinho, deste modo, devolve 

à população o investimento dos impostos realizando melhorias no Sistema de 

Saúde do Município. Encerrado o Horário do Expediente, passou-se ao Horário 

de Liderança. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, tratou do projeto, 

que será votado ainda hoje no Senado Federal (projeto nº 28/2017), que 

regulamenta os aplicativos de transporte de passageiros no Brasil. Informou que, 

quando foi aprovado o Plano de Mobilidade Urbana, foi retirada 

equivocadamente a competência dos municípios de regulamentar os diversos 

meios de transporte, coletivo ou individual, de passageiros. Felizmente um 

deputado federal corrigiu este erro e aprovou-se na Câmara dos Deputados a 

alteração ao projeto devolvendo ao município o gerenciamento, regulamentação 

e fiscalização de qualquer tipo de transporte de passageiros. Contou ter 

conversado - pelo telefone, na manhã deste dia - a respeito do tema com o 

senador Flexa Ribeiro. Este receberá, em Brasília, uma comissão de taxistas 

vindos de Belém. Estes se juntarão a outros, vindos de vários lugares do Brasil, 

para fazer pressão sobre os parlamentares federais. Ressalvou que o projeto em 

questão não tenciona impedir o funcionamento do Uber e de outros aplicativos 

similares, não sendo esta também sua posição. O que se pretende, esclareceu, é 

regulamentar o serviço para que as condições sejam mais justas na concorrência 

entre os motoristas dos aplicativos e taxistas. Dr. Elenilson, pelo bloco PSDC – 

Avante, disse ter ficado muito feliz com a sessão especial para homenagear o 

HPSM Mário Pinotti. Lembrou que este teve início em um barracão atrás da 

Santa Casa de Misericórdia. No local, os estudantes de medicina da época 

atendiam a população, supervisionados por um professor. A partir daí, veio a 

tornar-se uma referência no atendimento de urgência e emergência. Todas as 

pessoas atendidas pelo SAMU são levadas inicialmente ao HPSM Mário Pinotti, 

independentemente de a vítima ter um plano de saúde, porque isto faz parte do 

protocolo de atendimento. Lá há um grande número de profissionais qualificados 

para realização de atendimentos desse tipo. Relatou já ter trabalhado na 

instituição, atendendo como médico no plantão na madrugada de domingo. Disse 

que não era possível dar conta do grande número de casos, mesmo trabalhando a 

noite inteira sem descanso. Mesmo assim, muitas vezes, a imprensa estava na 

porta do hospital na segunda de manhã e passava uma imagem negativa do 

HPSM, dando destaque às pessoas que não receberam atendimento. Felizmente 

hoje, comemorou, o Prefeito Zenaldo Coutinho construiu as Unidades de Pronto 

Atendimento - UPA e o Governador Simão Jatene fez o Hospital Metropolitano 

de Urgência e Emergência – HMUE o que diminuiu o fluxo no HPSM Mário 

Pinotti e propiciou um atendimento de melhor qualidade à população. Marinor 

Brito, pelo PSOL, fez o registro da realização do VI Congresso Estadual do 

PSOL, que ocorreu neste último final de semana em Belém e resultou de 

plenárias municipais que reuniram mais de três mil filiados em 58 municípios do 

Pará. Disse estar muito feliz porque o PSOL é um partido novo que surgiu com o 

propósito de combater a velha política, a tradicional política brasileira, e 

conseguiu, em um curto espaço de tempo, um grau de enraizamento de seu 

projeto e programa em grande parte do nosso Estado e em grande parte do país. 

O partido tem democracia interna e suas decisões são discutidas em teses, 

apresentadas pelos seus filiados e seus agrupamentos políticos. Em seu programa 

afirma o enfrentamento do projeto neoliberal e o enfrentamento do que hoje é 

realidade, o golpe em curso e as sucessivas decisões que atacam os interesses da 

classe trabalhadora no país. Informou que a Executiva Municipal de Belém, 

composta totalmente por mulheres, será dirigida por uma negra, militante 

socialista e feminista, a senhora Lívia Duarte; o Diretório Estadual será dirigido 

pelo professor da rede pública municipal e estadual, senhor Walmir Brito Freire. 

Expressou que o PSOL tem a disposição de crescer com democracia e sem medo 

de ter em seus quadros representantes de vários segmentos sociais – mulheres, 

negros, homossexuais, intelectuais, professores, donas de casa – porque é um 

partido múltiplo, diverso como é a sociedade e isso é motivo de orgulho. 

Externou que estão à frente de um tempo difícil de enfrentar, mas firmes na 

construção de um mundo novo. Relatou que os vereadores Fernando Carneiro e 

Dr. Chiquinho estiveram presentes no Congresso Estadual e puderam 

acompanhar a riqueza dos debates políticos, da democracia interna e vivenciar 

essa lógica que deveria permear todos os partidos políticos do Brasil. Enquanto 

isso, o Congresso Nacional atua para eliminar os partidos pequenos do cenário 

político, usando a cláusula de barreira, e para reduzir o tempo de televisão e o 

fundo partidário. Garantiu que, apesar disso, o PSOL está forte e firme e 

continuará a participar das lutas concretas do nosso povo e a firmar uma 

perspectiva de programa democrático e popular para disputar as eleições no 

próximo período. Amaury da APPD, pela liderança da Oposição, considerou uma 

vergonha total para todos os brasileiros a forma como o Presidente Michel 

Temer agiu para garantir sua permanência à frente do Executivo Federal: a 

compra descarada de votos e a troca de favores. O Judiciário, que deveria 

garantir o equilíbrio, acabou se envolvendo e se tornando omisso nas coisas que 

acontecem cotidianamente neste país no terreno da política. Declarou que o povo 

brasileiro está à mercê e terá que suportar ainda catorze meses esta barbárie, este 

usurpador que foi colocado na marra para acabar com cinquenta anos de 

conquistas sociais. As reformas serão colocadas em pauta e o atual parlamento 

federal não passa confiança nenhuma ao povo brasileiro. Disse que o entrist ece 

ver, nos debates, que quanto mais velho é o político, mais corrupto ele é. 

Criticou a atitude do deputado Bonifácio de Andrada, relator da segunda 

denúncia contra Michel Temer, um homem com 87 anos de idade e já sem 

perspectiva de muito tempo de vida que se rende às benesses do Poder. Lembrou 

que ele foi contrário às Diretas Já na década de 80 e sempre foi contra os 

avanços na legislação que beneficiassem o povo. O presidente Mauro Freitas fez 

em seguida o registro da presença do cantor paraense Pinduca , em visita a este 

parlamento. Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC, informou que a Polícia 

Militar está utilizando um cartão chamado Ônibus Seguro para proteger os 

passageiros dos coletivos urbanos na Região Metropolitana de Belém. Disse que 

isto já foi feito em outras cidades do país, com resultados positivos. Lembrou 

que no ano passado houve mais de mil e duzentos assaltos a ônibus em Belém. 

Com o uso do cartão, cada abordagem feita nos ônibus será registrada e 

contabilizada. Dirigiu-se em seguida aos demais vereadores da Casa e aos 

empresários do setor de transporte coletivo urbano e comentou sobre o projeto 

de lei que estabelece o passe livre para policiais militares nos ônibus que fazem 

o transporte coletivo na cidade de Belém. Este projeto já foi apresentado nesta 

Casa em várias ocasiões, sendo sempre rejeitado. Comunicou à plenária que o 

reapresentou estabelecendo a isenção para policiais militares, policiais civis e 

bombeiros nos ônibus e no transporte coletivo aquaviário. Pediu apoio para a 

aprovação deste projeto. O presidente Mauro Freitas comunicou então à plenária 

que o cantor paraense Pinduca viajará para Las Vegas – EUA no próximo dia 13 

de novembro, onde disputará o Grammy Latino e estava em visita a Casa 

pedindo ajuda aos vereadores para comprar as passagens e poder participar do 
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evento, como já fizera anteriormente quando visitou a Assembleia Legislativa do 

Pará. Findo o período estabelecido regimentalmente, o presidente da Mesa, 

vereador Mauro Freitas, encerrou o Horário de Liderança e solicitou aos 

senhores vereadores que fizessem o registro de suas presenças. Havendo quórum, 

iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura do 

requerimento do vereador Joaquim Campos solicitando a formação de uma 

comissão de vereadores desta Casa para ir até Brasília e requerer aos deputados 

federais que a Segunda Esquadra da Marinha do Brasil seja implantada no Pará e 

não no Maranhão. Fez o encaminhamento o vereador Joaquim Campos. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade com vinte votos a favor. 

Justificou seu voto o vereador Joaquim Campos. Fez-se então a leitura do 

requerimento do vereador Zeca Pirão solicitando dois dias de licença 

parlamentar, no período de 31 de outubro a 01 de novembro de 2017, sendo este 

aprovado por unanimidade. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento do 

vereador França solicitando a realização de uma sessão especial - no dia 20 de 

novembro vindouro, às 15 horas – a fim de homenagear o Dia Nacional da 

Cultura Negra, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se em seguida a 

leitura do requerimento da vereadora Simone Kahwage solicitando a inserção 

nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição do dia 

22 de agosto de 2017, intitulada “Depressão pós -parto atinge mulheres em todo o 

mundo”, sendo este também aprovado por unanimidade. Foi feita depois a leitura 

do requerimento do vereador Fabrício Gama solicitando a inserção nos Anais da 

Casa de matéria publicada no jornal O Liberal - edição do dia 07 de agosto de 

2017, caderno Atualidades, página 05 - intitulada “Hora do mamaço reúne 

centenas de mães”, sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita depois a 

leitura do requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de 

uma sessão especial – no dia 06 de novembro vindouro, às 15 horas – para 

comemorar o Dia Nacional da Cultura. Na votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade. Passou-se depois à leitura do requerimento do vereador 

Fernando Carneiro solicitando que a Câmara Municipal de Belém aprove um 

voto de repúdio ao presidente Michel Temer em razão dos inúmeros casos de 

corrupção em que está diretamente envolvido, em razão da vergonhosa compra 

de votos no Congresso Nacional e da retirada constante de direitos do povo 

brasileiro. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro, Amaury da APPD, 

Mauro Freitas (quando assumiu a presidência da Mesa o vereador Gleisson) e 

Sargento Silvano. Fez-se então a leitura do requerimento do vereador Sargento 

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

Diário do Pará – edição do dia 31 de outubro de 2017, caderno Polícia, página 04 

– intitulada “Três bancos são atacados”. Fizeram o encaminhamento os 

vereadores sargento Silvano e Joaquim Campos, ficando o requerimento em 

votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente da Mesa, 

vereador Gleisson, solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. 

Passou-se então à discussão única e votação do projeto que “Dispõe sobre a 

inclusão da tipagem sanguínea e do fator RH nas carteiras de estudantes das 

redes pública e privada de ensino no Município de Belém”, referente ao  Processo 

nº 1136/17, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves. Na discussão, 

pronunciou-se o vereador Delegado Nílton Neves. Foi feita então a leitura do 

artigo 1º do projeto. Posto depois em votação, este foi aprovado por unanimidade 

com 25 votos favoráveis. O vereador Amaury da APPD pediu então Questão de 

Ordem solicitando que os demais artigos do projeto fossem votados em bloco e 

de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Fez-se então a leitura dos 

artigos restantes do projeto (artigos 2º, 3º e 4º), sendo estes aprovados em bloco 

e por unanimidade. O presidente da Mesa declarou então aprovado o projeto que 

“Dispõe sobre a inclusão de tipagem sanguínea e do fator Rh nas carteiras de 

estudante das redes pública e privada de ensino do Municíp io de Belém”, 

referente ao Processo nº 1136/17. Passou-se posteriormente à discussão única e 

votação do projeto que “Reconhece como Patrimônio Cultural do Município de 

Belém o evento Louvor Norte”, referente ao Processo nº 1266/17, de autoria do 

vereador Paulo Bengtson. O vereador Amaury da APPD pediu novamente 

Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto fossem votados em 

bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Fez -se então a 

leitura dos artigos do projeto, sendo estes aprovados por unanimidade. O 

presidente da Mesa, vereador Gleisson, declarou então aprovado o projeto que 

“Reconhece como Patrimônio Cultural do Município de Belém o vento Louvor 

Norte”, referente ao Processo nº 1266/17. Justificaram seus votos os vereadores 

Paulo Bengtson, Sargento Silvano, Joaquim Campos, Marciel Manão, Nehemias 

Valentim, Émerson Sampaio e Gleisson (momento em que o vereador José 

Dinely assumiu a presidência da Mesa). Não havendo mais matéria em pauta 

passível de discussão e votação, o presidente José Dinely encerrou a sessão às 

onze horas e vinte e cinco minutos. Estava licenciado o vereador Zeca Pirão. 

Justificaram suas ausências os vereadores Bieco e John Wayne. Estiveram 

presentes os vereadores Dr. Elenilson, Mauro Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco 

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

Solidariedade – PEN – PR; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades, Sargento 

Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, Igor Normando 

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

Valentim e Paulo Bengtson, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely e 

Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS, Delegado Nílton Neves e 

Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL: Amaury da APPD e Moa Moraes, pelo 

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

PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Émerson 

Sampaio, pelo PP; e eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que depois de 

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

Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia trinta e um 

de outubro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

ATO Nº 2386/2017, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 0136/2012, 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 MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO LOPES está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias; 

 

R E S O L V E: 

I – REVOGAR, a partir de 30/11/2017, o Ato nº 0413/2017, de 01/02/2017, que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 50% 

(CINQUENTA POR CENTO) à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 

LOPES, ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”. 

II – ATRIBUIR à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO LOPES, 

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 

dezembro/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 2387/2017, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 0136/2012, 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 MICHAEL KILDARE FAVACHO DO NASCIMENTO 

está exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes 

ou Temporárias; 

 

R E S O L V E: 

 

ATRIBUIR ao servidor MICHAEL KILDARE FAVACHO DO NASCIMENTO, 

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 

dezembro/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 “ATA DA OCTAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 

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

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

John Wayne, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas 

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

inscritos. Toré Lima fez a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, 

versículos 24 e 25, que fala sobre a porta estreita pela qual se deve passar para 

obter a salvação. Comentou sobre a transferência, feita pelo Prefeito Zenaldo 

Coutinho para o funcionalismo público municipal, do Dia do Funcionário Público 

para o próximo dia 03 de novembro, sexta-feira. Fez um apelo ao Presidente deste 

Poder para que haja a correção salarial dos servidores - que deveria ter ocorrido na 

data base de primeiro de maio passado - neste mês de dezembro vindouro. Disse 

contar com o apoio dos demais vereadores para atender a esta demanda e pediu que 

fosse feito um estudo para verificar sua exequibilidade. Tratou em seguida sobre a 

votação, ocorrida no Senado Federal no dia anterior, do projeto de lei que 

regulamenta os aplicativos de transporte como o Uber. Opinou que a votação 

atendeu às solicitações das empresas de aplicativos, mas não atendeu às solicitações 

dos taxistas. Avaliou que os municípios não podem ficar à mercê destas empresas 

que exploram trabalhadores, ficando, no caso do Uber, com 25% do que é 

arrecadado no serviço. Tais empresas não recolhem nada para as municipalidades, 

não arcando com nenhuma responsabilidade. Entretanto, assim como os taxistas, os 

motoristas que utilizam os aplicativos, usam os serviços prestados pelo município 

como o SAMU. Fabrício Gama informou sobre debate realizado na Assembleia 

Legislativa do Estado – ALEPA sobre conflitos na exploração de ouro em áreas 

indígenas. Estiveram presentes deputados e vereadores do Amapá, mas os membros 

da CMB não foram convidados. Entretanto, as vítimas dos enfrentamentos 
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ocorridos no interior do Estado são atendidas em Belém, gerando custos para o 

Município. Considerou que a ALEPA deveria ter convidado os vereadores desta 

Casa para também participar das discussões. Pontuou que as unidades de saúde da 

capital ficam lotadas porque recebem pacientes de todo o Pará. Parabenizou os 

funcionários públicos do Estado e do Município desejando-lhes uma excelente 

sexta-feira. Parabenizou também o Prefeito Zenaldo Coutinho pela iniciativa de 

promover, neste mês de novembro, o Encontro Mundial das Cidades Criativas da 

Gastronomia, com apoio do Governo do Estado e da UNESCO. O evento contará 

com a participação de chefs da culinária de diversas regiões do mundo e criará 

cerca de 600 empregos diretos. Há a previsão da realização de inúmeros negócios 

durante a programação, que colocará Belém no mapa turístico mundial mais uma 

vez. O Pará estará no centro do mundo gastronômico. Destacou que a gastronomia é 

um dos braços fortes da economia do turismo internacional e Belém deve receber 

neste ano cerca de 60 mil turistas de todo o planeta que virão conhecer o Ver-o-

Peso, virão conhecer nossas ervas e nossa culinária. Isso vai gerar emprego e renda. 

Acrescentou que o Prefeito Zenaldo Coutinho não gastou um real sequer dos cofres 

públicos na organização deste encontro, pois tudo foi patrocinado. Ressaltou que 

Zenaldo tem mostrado competência em fazer eventos internacionais buscando 

parceiros e usando de criatividade para gerar emprego e renda para o povo de 

Belém. Marinor Brito relatou ter participado de uma sessão especial na ALEPA que 

reuniu servidores públicos estaduais da SEDUC. Estes servidores atuam em 

educação no interior do Estado e representam, muitas vezes, a única presença 

concreta do poder público na vida das pessoas. Denunciou que o Governo Estadual 

não valoriza a educação no Pará, pois não paga o piso nacional obrigatório para os 

educadores, e é conhecido por ter abandonado a rede pública estadual: as escolas 

estão caindo aos pedaços, não há renovação, não há construção de escolas e não há 

concurso público. Além disso, o Governo Jatene tem tratado com muito desrespeito 

os educadores do Pará, assim como os servidores públicos de um modo geral. Esta 

gestão decidiu substituir o Sistema Modular de Ensino – SOME (que é presencial, 

pois o professor desloca-se para as regiões do interior, e existe há 36 anos) por um 

programa chamado Sistema de Ensino Interativo – SEI (projeto do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID) que funciona à base de teleaulas. Estas 

serão gerenciadas pela rede estadual através de sistemas de computadores, com a 

presença ocasional de um professor generalista que dará orientação aos educandos. 

Informou que o regimento do SEI determina que os estudantes da 1ª série do Ensino 

Médio estudarão no período matutino, os alunos da 2ª série estudarão no período 

vespertino e os estudantes da 3º série estudarão à noite. Avaliou que isso dificultará 

ou inviabilizará que muitos estudantes possam trabalhar caso haja coincidência de 

horários. Considerou a determinação do Governo Estadual absurda por substituir 

um professor presencial por uma teleaula em lugares onde, muitas vezes, sequer há 

energia elétrica, redes de informática ou sinal da internet. Encerrado o Horário do 

Expediente, passou-se ao Horário de Liderança. Joaquim Campos, pelo bloco 

PMDB – PHS, reclamou da falta de assiduidade e pontualidade da maioria dos 

vereadores no comparecimento às sessões ordinárias deste Poder. Informou que os 

caminhões que trazem verduras e legumes para a Ceasa em Belém vêm todos de 

Tianguá – CE. Estes caminhões têm a traseira levantada porque trocam a suspensão 

usual por suspensão de carreta. Denunciou que fazem isso porque levam 

ilegalmente madeira na volta e a carga mais pesada deixa a traseira reta. 

Parabenizou o senador Jáder Barbalho por encaminhar um pedido ao Presidente 

Michel Temer para que o Banco da Amazônia – BASA e o Banco do Nordeste – 

BNB (bancos de fomento da atividade econômica), neste momento de crise 

financeira, diminuam a taxa de juros cobrada e renegociem as dívidas dos clientes. 

Sargento Silvano participou à plenária ter acabado de dar entrada em um projeto de 

lei que cria o Dia do Orgulho Heterossexual no Município de Belém. Lembrou que 

há várias datas comemorativas – no calendário municipal e nacional - relativas aos 

homossexuais, então agora, corajosamente (porque é preciso coragem para defender 

os heterossexuais), propõe a criação do Dia do Orgulho Heterossexual no primeiro 

domingo de dezembro. Nesta data, pretende realizar uma marcha pela cidade e uma 

grande festa. Em aparte, falaram os vereadores Gustavo Sefer, Joaquim Campos e 

Dr. Elenilson. Marinor Brito, pelo PSOL, registrou a realização da 9ª Parada LGBT 

de Belém que, ressaltou, teve um significado extraordinário neste ano devido ao 

aumento da violência contra os não heterossexuais e ao aumento do número de 

jovens que contraíram o HIV. Relatou que ficou observando a passagem da Parada 

e viu muitos pais acompanhando seus filhos. Afirmou que estes pais estão cada vez 

mais preocupados com o aumento da intolerância, da violência e do ódio em nosso 

país. Ressaltou que esta intolerância é capaz de bater, humilhar e matar. Asseverou 

que defende a vida e os princípios constitucionais e tem trabalhado nas escolas, nas 

unidades de saúde, nas ruas, nas associações de moradores, nos vários lugares onde 

atua para que cada vez mais o nosso povo se liberte do preconceito, da intolerância 

e do ódio que, infelizmente, tem crescido nos últimos anos contra a população 

LGBT. Destacou não se tratar de um jogo entre o bem e o mal. Luta para que as 

autoridades constituídas percebam que a existência dessas pessoas é fato e que 

mecanismos devem ser criados para protegê-las das agressões a que estão sujeitas 

em nossa sociedade. Em aparte, pronunciou-se o vereador Sargento Silvano. 

Marinor Brito, agora falando pela liderança da Oposição, disse que recebe 

diariamente inúmeros e incessantes pedidos de apoio em relação a leitos 

hospitalares, exames clínicos, consultas médicas e cirurgias. Expressou que está 

ficando encabulada porque isso ocorre todos os dias e imagina como deve ser o 

desespero de um diretor de um HPSM por não ter um hospital de retaguarda e 

perceber que o serviço de atenção básica não está funcionando. Assim, todos os 

casos convergem para os HPSM que ficam sobrecarregados. Ponderou que quanto 

menor é o investimento na estrutura das unidades de saúde, no fortalecimento das 

UPA e no fortalecimento do Programa Saúde da Família, maior é a tensão 

resultante nos hospitais de pronto socorro. Externou que não faz oposição pela 

oposição, mas busca soluções para melhorar o atendimento à população. Sugeriu 

que o trabalho de especialistas (pediatras, ginecologistas, endocrinologistas, 

pneumologistas e outros) nas unidades de saúde – mesmo que em um sistema de 

rodízio - ajudaria muito a melhorar a saúde do povo e diminuir a tensão nos HPSM. 

Manifestou que a parceria que deveria ocorrer entre o Estado e o Município no que 

tange ao atendimento em saúde pública não está acontecendo: os pacientes do 

interior do Estado não recebem atendimento nos hospitais regionais e buscam 

tratamento em Belém. Em aparte, pronunciou-se o vereador Igor Andrade. Toré 

Lima, pelo PRB, comentou que o Prefeito Zenaldo Coutinho transferiu, neste ano, o 

Dia do Funcionário Público (comemorado em 28 de outubro) para o dia 03 de 

novembro. Pediu, em nome dos servidores da CMB, à Mesa Diretora para que seja 

feito um estudo e se reajuste o salário destes em 3,98% (o que deveria ter ocorrido 

em maio deste ano). Lembrou que o vereador Paulo Queiroz, quando Presidente da 

Casa, não pôde reajustar o salário dos servidores na data base, por falta de recursos 

financeiros na época, mas o fez em dezembro. Isto, assegurou, daria mais alegria 

aos funcionários da CMB que servem não apenas os vereadores, mas toda a 

população que visita este Poder. Solicitou também ao presidente Mauro Freitas que 

reative o Serviço de Atendimento Médico – SEAM da CMB para que, em 2018, 

este volte a funcionar em prédio próprio nesta Casa. Findo o período estabelecido 

regimentalmente, o presidente da Mesa, vereador John Wayne, encerrou o Horário 

de Liderança e solicitou aos senhores vereadores que fizessem o registro de suas 

presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita 

então a leitura dos itens constantes na pauta desta Primeira Parte e o vereador 

Fabrício Gama pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e 

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

então a leitura do requerimento do vereador Sargento Silvano solicitando a inserção 

nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará – edição do dia 31 

de outubro de 2017, caderno Polícia, página 04 – intitulada “Três bancos são 

atacados”. Fizeram o encaminhamento os vereadores Joaquim Campos e Marinor 

Brito, sendo o requerimento aprovado por unanimidade. Foi feita depois a leitura 

do requerimento do vereador Wellington Magalhães solicitando dois dias de licença 

parlamentar no período de 24 a 25 de outubro vindouro, sendo este aprovado por 

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

Sefer solicitando que fosse registrada sua nota de repúdio ao texto base do Projeto 

de Lei nº 28/2017, aprovado na Câmara dos Deputados, que cria dificuldades para o 

uso de aplicativos como o Uber, prejudicando no Estado do Pará mais de 07 mil 

motoristas e cerca de 210 mil usuários do serviço. Fizeram o encaminhamento os 

vereadores Gustavo Sefer, Joaquim Campos (com aparte do vereador Gustavo 

Sefer), Víctor Dias (com aparte do vereador Joaquim Campos), Toré Lima, Fabrício 

Gama (com aparte do vereador Toré Lima) e Nehemias Valentim, ficando o 

requerimento em votação. O vereador Gustavo Sefer pediu então Questão de Ordem 

solicitando que a nota de repúdio fosse endereçada ao deputado federal Carlos 

Zarattini (Partido dos Trabalhadores – SP) responsável pela elaboração do texto 

base do Projeto de Lei nº 28/2017. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o 

presidente da Mesa, vereador John Wayne, solicitou aos parlamentares que 

fizessem o registro de suas presenças. Não havendo quórum, o presidente encerrou 

a sessão às dez horas e quarenta e sete minutos. Estavam licenciados os vereadores 

Altair Brandão e Zeca Pirão. Justificaram suas ausências os vereadores Mauro 

Freitas, José Dinely e Amaury da APPD. Estiveram presentes os vereadores Dr. 

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

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

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

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

Andrade, Nehemias Valentim e Paulo Bengtson, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

Celsinho Sabino, pelo bloco PSC – PPS, Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – 

PSL; Moa Moraes, pelo bloco PC do B – PT; Fernando Carneiro e Marinor Brito, 

pelo PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Émerson 

Sampaio, pelo PP; e eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que depois de 

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

Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia primeiro de 

novembro de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 2390/2017, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

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

20/12/90, regulamentado pelo Ato nº 0136/2012, 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 TAMIRES DE SOUZA FERNANDES está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias; 

 

R E S O L V E: 

 

I – REVOGAR, a partir de 30/11/2017, o Ato nº 0417/2017, de 01/02/2017, que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 50% 

(CINQUENTA POR CENTO) à servidora TAMIRES DE SOUZA FERNANDES, 

ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”. 

II – ATRIBUIR à servidora TAMIRES DE SOUZA FERNANDES, 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 dezembro/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
 


