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ATO Nº 0413/2018, DE 07 DE MARÇO DE 2018. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

MARIA SAMPAIO PINTO DA SILVA TORRES, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. 

A, do Quadro PERMANENTE, durante o período de 07/03/2018 a 05/04/2018, 

correspondente ao 8º triênio (2009-2012) de serviços prestados à Câmara Municipal de 

Belém, conforme deferimento constante do Processo nº 911/2012. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 07 DE MARÇO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

ATO Nº 0587/2018, DE 02 DE ABRIL 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 a servidora SUELY NUNES 

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

o período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao 10º triênio (2013-2016) de serviços 

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

451/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE ABRIL DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
                                                       

                                                        ----------------------------------------------------- 
ATO Nº 0588/2018, DE 02 DE ABRIL DE 2018.  

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

FÁTIMA DE NAZARÉ BERNARDES CARRERA, pertencente ao Grupo Nível Médio – 

Ref. A, do Quadro PERMANENTE, durante o período de 02/04/2018 a 01/05/2018, 

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

Belém, conforme deferimento constante do Processo nº 774/2010. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE ABRIL DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 

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

ATO Nº 0589/2018, DE 02 DE ABRIL 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 EDILSON 

DO NASCIMENTO, pertencente ao Grupo Auxiliar – Ref. A, do Quadro PERMANENTE, 

durante o período de 02/04/2018 a 31/05/2018, correspondente ao 8º triênio (2007-2010) de 

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

Processo nº 1301/2013. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE ABRIL DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso 

de suas ATRIBUIÇÕES LEGAIS e, por força do disposto no art. 78, § 

7°, da Lei Orgânica do Município de Belém, promulga a seguinte Lei, 

referente ao Projeto de Lei nº 008/2018. 

 

                        LEI N.º 9.370, de 27 de Abril de 2018.  

 

                             Dispõe sobre o atendimento preferencial em 
estabelecimentos comerciais, bancários de 

serviços e similares às pessoas inscritas no 

Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea 

(REDOME).        

 

A Câmara Municipal de Belém, promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1°. Fica estabelecido que as pessoas inscritas no 

Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME), terão 

atendimento prioritário em todos os estabelecimentos comerciais, 
bancários e similares no Município de Belém. 

Parágrafo único. A preferência e prioridade, de que se trata o 

caput do presente artigo, garante que as pessoas inscritas no 

Registro Brasileiro de Doadores de medula Óssea, mediante 

apresentação de documento comprobatório, não se sujeitem às filas 

comuns, devendo ser atendidas nas filas de atendimento 

preferencial, incluindo-se os serviços bancários, mesmo que o 

doador não seja cliente da agência bancária. 

Art. 2°. Todos os estabelecimentos discriminados no art. 1º 
deverão, obrigatoriamente, afixar em local visível e acessível ao 

público, informativos contendo a garantia de preferência e prioridade 

de atendimento às pessoas inscritas no Registro Brasileiro de 

Doadores de Medula Óssea (REDOME). 

      Art. 3º. O não cumprimento ao estabelecido nesta Lei sujeitará 

os infratores à multa no valor de 20% do salário mínimo vigente, 

devida em dobro no caso de reincidência. 

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Belém, em 27 de abril de 2018. 
Ver. MAURO FREITAS 

Presidente da Câmara Municipal de Belém 
 

PORTARIA Nº 0134/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 

DETERMINAR a partir de 01.03.2018 a habilitação à concessão de suprimento 

de fundos do servidor PAULO SERGIO CORDEIRO PEREIRA (COORDENADOR 

DE GABINETE-CMB-DAS-200.3), portador do CPF nº 331.205.102.97, lotado no 

Gabinete do Vereador Toré Lima. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente  

 

PORTARIA Nº 0136/2018, DE 01 DE MARÇO 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 PAULO SERGIO CORDEIRO PEREIRA 

(COORDENADOR DE GABINETE-CMB-DAS-200.3), portador do CPF nº 

331.205.102.97, 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 01 DE MARÇO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

__________________________ 

PORTARIA Nº 0188/2018, DE 26 DE MARÇO DE 2018.  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições legais, e 

        CONSIDERANDO as celebrações da Semana Santa. 

R E S O L V E: 

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

como suspender os trabalhos legislativos no dia 29 de Março do corrente ano (quinta-

feira). 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

___________________________ 

ATO Nº 0320/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, ERILLEN KETRINNE XABREGAS GAIA, ocupante do Cargo 

Comissionado, “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

AMAURY FILHO, a partir de 28/02/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0321/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, DEBORA PATRICIA LIMA DE PAIVA, ocupante do Cargo 

Comissionado, “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora 

BLENDA QUARESMA, a partir de 28/02/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0322/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do Cargo Comissionado, 

“Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador FABRÍCIO GAMA, a partir de 

28/02/2018: 

NÍVEL 01 

AQUILINO MARINHO DE ARAÚJO 

JOÃO BOSCO FONSECA OLIVEIRA 

THIAGO RELVAS D’OLIVEIRA 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0323/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do Cargo Comissionado, 

“Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador GLEISSON SILVA, a partir de 

28/02/2018: 

NÍVEL 01 

DANIEL CEREJA PEREIRA 

MARCOS SANTOS DO ROSÁRIO 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0324/2018, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

DDIIÁÁRRIIOO  OOFFIICCIIAALL  
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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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do Cargo Comissionado, 

“Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador JOAQUIM CAMPOS, a partir de 

28/02/2018: 

NÍVEL 01 

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA 

KELLY CRISTIANA CASTRO DO CARMO 

MANUELLY THAYNA PEDREIRA QUARESMA 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0325/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, ROSIANE CRISTINA LISBOA FRANÇA, ocupante do Cargo 

Comissionado, “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA (MARCIEL MANÃO), a partir de 

28/02/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0326/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, ADRIANA MARIA RIBEIRO CAMPOS, ocupante do Cargo 

Comissionado, “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador 

NEHEMIAS VALENTIM, a partir de 28/02/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0327/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do Cargo Comissionado, 

“Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador SILVANO OLIVEIRA DA 

SILVA (SARGENTO SILVANO), a partir de 28/02/2018: 

COORDENADOR DE GABINETE – CMB-DAS-200.3 

MAYARA ROBERTA REIMÃO PANTOJA 

NÍVEL 01 

FABRÍCIA GONÇALVES SOLANO 

RINALDO DE AGUIAR MORAIS 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0328/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do Cargo Comissionado, 

“Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereadora SIMONE KAHWAGE, a partir 

de 28/02/2018: 

NÍVEL 02 

CRISTINA MARIA DA SILVA LIMA 

GLEICE KELY DA ROSA RIBEIRO 

LUCIANA DE NAZARÉ CUNHA RAMOS RODRIGUES 

NÍVEL 03 

BRENDA DE LIMA MORAES 

BRUNA LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA 

ELZA DE LIMA E SILVA 

FABIOLA AUGUSTA SILVA GAMA 

JOSÉ CARLOS BRITO DOS REIS 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0329/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, LETÍCIA CARVALHO DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Comissionado, 

“Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador ANTONIO OLIVEIRA 

DE LIMA (TORÉ LIMA), a partir de 28/02/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0330/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do Cargo Comissionado, 

“Secretário Legislativo” do Gabinete do Vereador VICTOR DIAS, a partir de 

28/02/2018: 

NÍVEL 01 

KAROLINE CASTRO DA SILVA 

MARCILENE PATRÍCIO DE ALMEIDA 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0331/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, EDWIN PINTO VIANA, ocupante do Cargo Comissionado, “Secretário 

Legislativo” Nível 02, do Gabinete do Vereador WELLINGTON MAGALHÃES, a 

partir de 28/02/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0332/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

EXONEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, LUIZ PHILIPE ALMEIDA CARDOSO, do exercício do Cargo em 

Comissão, “Chefe da Divisão de Finanças-CMB-DAS-200.4”, a partir de 28/02/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0333/2018, DE 28 DE FEVEREIRO 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: 

REVOGAR a partir de 28.02.18, o Ato nº 192/17, de 02.01.17 que atribuiu 

Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 60% (sessenta por 

cento), MOACIR MIRANDA PEREIRA (ET/0022799-010-AGENTE DE 

PORTARIA-AUX.05), servidor da Secretaria Municipal de Administração, ora a 

disposição deste poder. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 
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Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 027, DE 10 DE ABRIL DE 2018. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador PAULO BENGTSON e dá 

outras providências. 

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

seguinte Resolução: 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador PAULO BENGTSON, de 

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

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

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

plenária na Sessão Ordinária do dia 10.04.18, na forma do art. 146, alínea “d” da 

Resolução nº 15, de 16.12.92- 09 (NOVE) dias de Licença Parlamentar, no período de 

10 a 18/04 do corrente ano, conforme Processo nº 483/18.  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 10 de ABRIL de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

__________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 028, DE 17 DE ABRIL DE 2018. 

 

Dispõe sobre a criação do Abono Pecuniário, em 

razão da alteração do Salário Mínimo Nacional, e dá 

outras providências. 

 

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

seguinte Resolução: 

              Art. 1º. Fica criado o Abono Pecuniário, a ser pago aos servidores públicos 

deste Poder cujo vencimento base não atinja o valor do salário mínimo nacional, 

devendo ser pago a este título o montante referente à diferença do valor do salário 

mínimo nacional em relação ao valor do vencimento base do servidor. 

             Art. 2º. O Abono Pecuniário deixará de ser pago automaticamente, quando ao 

salário do servidor for acrescida qualquer parcela indenizatória, remuneratória e/ou 

reajuste anual, que a remuneração total vir a atingir o valor do salário mínimo nacional 

vigente, em atenção à Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal – STF. 

             Art. 3º Ficam convalidados todos os atos realizados a este título. 

             Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 17 DE ABRIL DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0384/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018.   

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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

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

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

efetivo exercício; 

 

R E S O L V E: 

 

CONCEDER ao(s) servidor(es) deste Poder, pertencente (es) ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionado(s), gratificação adicional na base de mais 5% 

(cinco por cento), passando a perceber 55% (cinquenta e cinco por cento) de suas 

respectivas remunerações, a partir de MARÇO/2018: 

 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

Antonia de Nazaré de Souza Pereira 138649 GNM – Ref. A 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                               ___________________________ 

ATO Nº 0354/2018, DE 01 DE MARÇO 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 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 ROMULO DE CARVALHO CHAVES está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor ROMULO DE CARVALHO CHAVES, 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 MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0355/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

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 ULY RODRIGUES NERY está exercendo atividades 

que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR a servidora ULY RODRIGUES NERY, 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 MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0356/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

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 THIAGO DOS SANTOS PATRICIO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor THIAGO DOS SANTOS PATRICIO, 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 MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0357/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

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 GEOVERGINA FIGUEIREDO CASCAES está 

exercendo atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias; 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor GEOVERGINA FIGUEIREDO CASCAES, ocupante do 

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, gratificação 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 MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0358/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

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. 
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CONSIDERANDO que ANA CRISTINA DA SILVA BARROS está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora ANA CRISTINA DA SILVA BARROS, 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 MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0359/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

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 JOANITO RODRIGUES ALVES está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor JOANITO RODRIGUES ALVES, 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 MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0360/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

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 RAFAELA REIS GUARÁ está exercendo atividades que 

implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou Temporárias. 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora RAFAELA REIS GUARÁ, 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 MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0361/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

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 MILENE GOMES DO NASCIMENTO está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora MILENE GOMES 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 MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0362/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

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 CARLITO VIEIRA LOBO está exercendo atividades de 

advocacia, na forma da Lei. 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor CARLITO VIEIRA LOBO, ocupante do Cargo em 

Comissão “Assessor Especial-CMB-DAS-200.2”, Gratificação mensal no percentual 

de 70% (setenta 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 MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0363/2018, DE 01 DE MARÇO 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 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 EMANOEL O’ DE ALMEIDA FILHO está exercendo 

atividades de advocacia, na forma da Lei. 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor EMANOEL O’ DE ALMEIDA FILHO, pertencente ao 

Grupo Nível Superior Ref. A - Quadro Permanente, gratificação mensal no percentual 

de 50% (cinquenta 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 MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0364/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

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 SEBASTIÃO BARROS DO REGO BAPTISTA está 

exercendo atividades de advocacia, na forma da Lei. 

 R E S O L V E: 

ATRIBUIR ao servidor SEBASTIÃO BARROS DO REGO BAPTISTA, 

pertencente ao Grupo Nível Superior Ref. A – Quadro Permanente, Gratificação 

mensal no percentual de 50% (cinquenta 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 

MARÇO/2018. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0365/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018.    

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 ANA CAROLINA DIAS NOGUEIRA está exercendo 

atividades que implicam no assessoramento às Comissões Permanentes ou 

Temporárias. 

R E S O L V E: 

ATRIBUIR à servidora ANA CAROLINA DIAS NOGUEIRA, 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 MARÇO/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE MARÇO DE 2018. 
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Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0366/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Resolução nº 131, de 28/11/2002, ANDERSON CÁSSIO PERDIGÃO CORRÊA, para 

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

Vereador AMAURY FILHO, a partir de 01/03/2018. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE MARÇODE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0367/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Resolução nº 131, de 28/11/2002, DOMINIK COSTA GIUSTI, para exercer o Cargo 

em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete da Vereadora BLENDA 

QUARESMA, a partir de 01/03/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE MARÇODE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0368/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador FABRÍCIO 

GAMA, a partir de 01/03/2018: 

NÍVEL 01 

GEOVERGINA FIGUEIREDO CASCAES 

LINDEMBERG CRISOSTOMO DE OLIVEIRA SANTOS 

RAFAELA REIS QUARÁ 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE MARÇODE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0369/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador GLEISSON 

SILVA, a partir de 01/03/2018: 

NÍVEL 01 

        MILENE GOMES DO NASCIMENTO 

        ROBSON AMARAL BECKMAN 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE MARÇODE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0370/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018.  

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador JOAQUIM 

CAMPOS, a partir de 01/03/2018: 

NÍVEL 01 

        AQUILINO MARINHO DE ARAÚJO 

        ELIZABETH CRISTINA TEIXEIRA DE MIRANDA 

        MARCOS CAETANO SODRÉ 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE MARÇODE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0371/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018.  

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Resolução nº 131, de 28/11/2002, ULY RODRIGUES NERY, para exercer o Cargo 

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

SARAIVA DE ALMEIDA (MARCIEL MANÃO), a partir de 01/03/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE MARÇODE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0372/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018.  

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Resolução nº 131, de 28/11/2002, ANA OLIVIA ALVES MAGNO, para exercer o 

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

NEHEMIAS VALENTIM, a partir de 01/03/2018: 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE MARÇODE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0373/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

Cargo em Comissão, do Gabinete do Vereador SILVANO OLIVEIRA DA SILVA 

(SARGENTO SILVANO), a partir de 01/03/2018: 

 

COORDENADOR DE GABINETE – CMB- DAS-200.3 

RINALDO DE AGUIAR MORAIS 

 

SECRETÁRIO LEGISLATIVO 

NÍVEL 01 

MARIA EVA SOARES MORAES 

MAYARA ROBERTA REIMÃO PANTOJA 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATO Nº 0374/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, do Gabinete do Vereador SIMONE 

KAHWAGE, a partir de 01/03/2018: 

NÍVEL 01 

        ANDRA CORRÊA DE MIRANDA 

        BRENDA DE LIMA MORAES 

        BRUNA LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA 

        CRISTINA MARIA DA SILVA LIMA 

        ELZA DE LIMA E SILVA 

        FABIOLA AUGUSTA SILVA GAMA 

        GLEICE KELY DA ROSA RIBEIRO 

        LUCIANA DE NAZARÉ CUNHA RAMOS RODRIGUES 

        MARCIO ANDRÉ DA COSTA 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 01 DE MARÇODE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 
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ATO Nº 0375/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018.  

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Resolução nº 131, de 28/11/2002, ANA CAROLINA DIAS NOGUEIRA SAMPAIO, 

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

Vereador ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA (TORÉ LIMA), a partir de 

01/03/2018: 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0377/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018.   

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

Resolução nº 131, de 28/11/2002, ROMULO DE CARVALHO CHAVES, para 

exercer o Cargo em Comissão “Secretário Legislativo” Nível 02, do Gabinete do 

Vereador WELLINGTON MAGALHÃES, a partir de 01/03/2018: 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 026, DE 10 DE ABRIL DE 2018. ********** 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador 

FERNANDO CARNEIRO, e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e a Mesa promulga a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º. Fica concedido ao Senhor Vereador FERNANDO CARNEIRO, de 

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

Orgânica do Município de Belém, combinado com o Art. 53, da Resolução nº 15, de 

16/12/92 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém e, considerando 

deliberação plenária na Sessão Ordinária do dia 10/04/2018, na forma do Art. 146, 

alínea “d”, da Resolução nº 15, de 16/12/92-01 (UM) dia de licença parlamentar, no 

dia 04/04 do corrente ano, conforme Processo nº 478/2018. 

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

seus efeitos a 04.04.2018. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 10 DE ABRIL DE 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA  DA TERCEIRA SESSÃO ESPECIAL 

DO PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA EM HOMENAGEM AO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER E ENTREGA 

DA PLAQUETA “DULCE ACCIOLI” ÀS 

MULHERES QUE SE DESTACARAM NAS 

DIVERSAS ÁREAS DE ATIVIDADE DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME DISPÕE A 

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 23 DE JUNHO DE 1999 E 

RESOLUÇÃO Nº 52 DE 08 DE JUNHO DE 2000. 

No oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove 

horas, na Câmara Municipal de Belém, teve início esta sessão especial sob a 

presidência do vereador Mauro Freitas. O mestre de cerimônias convidou a assumir 

seus lugares na composição da mesa os senhores (as) vereador Mauro Freitas 

(Presidente da Câmara Municipal de Belém), vereadora Marinor Brito, vereadora 

Simone Kahwage, Aldenise da Silva (Comandante da Marinha do Brasil), Tenente 

Iasmim Lins (1º COMAR Aero Regional). Após a composição da Mesa, assumiu a 

direção dos trabalhos a vereadora Simone Kahwage e em seguida discursou o vereador 

Mauro Freitas. Este vereador enalteceu a importância da mulher nos diversos campos 

da sociedade, apesar de, em seu entendimento, as mesmas ainda serem pouco 

representadas. Citou o fato de existirem somente três vereadoras nesse Poder 

Legislativo. Defendeu um sistema de cotas para mulheres na política, pois entende que 

esse pode ser um meio de equiparar o número de representantes mulheres na política. 

Em seguida reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Mauro Freitas, que concedeu 

a palavra a vereadora Simone Kahwage. Simone Kahwage fez a leitura de um pequeno 

texto evidenciando as dificuldades e desafios que sempre acompanham a vida de uma 

mulher. Parabenizou todas as mulheres presentes na sessão, especialmente as 

homenageadas. Após seu discurso, essa vereadora reassumiu a presidência. Dando 

prosseguimento aos pronunciamentos, à vereadora Marinor Brito saudou todos os 

presentes e apontou as dificuldades históricas enfrentadas pelas mulheres domésticas 

até conquistarem o direito ao voto eleitoral. Apesar das conquistas, argumentou, a 

mulher ainda está longe de ser protagonista na sociedade. Por fim, declarou que o 

destino da mulher não é o sofrimento e muito menos a barbárie, mas sim a felicidade.  

A presidente registrou a presença do vereador Celsinho Sabino. Em nome das 

homenageadas a senhora Edinlena Vieira da Silva, afirmou que apesar da violência 

constante contra as mulheres, elas ainda conseguem sonhar com um futuro melhor. 

Cobrou das vereadoras Marinor Brito, Simone Kahwage e Blenda Quaresma plena 

representatividade às mulheres. Prosseguindo, a banda da Guarda Municipal de Belém 

homenageou as mulheres presentes por maio da execução da música do cantor Roberto 

Carlos “como é grande o meu amor por você”. A vereadora Simone Kahwage 

comunicou em seguida que o vereador Sargento Silvano não pode estar presente na 

sessão, mas deixou mensagem externando seu respeito e carinho para com as mulheres 

e suas conquistas alcançadas por meio de mérito absoluto. Após a homenagem foi 

exibido vídeo com uma mensagem às mulheres. Isto feito, deu-se início a entrega das 

plaquetas “Dulce Accioli” às homenageadas. O vereador Fabrício Gama juntamente 

com o bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN /PR entregaram a Plaqueta “Dulce 

Accioli” à senhora Ana Paula Amorim da Silva Holles – funcionária pública municipal 

da FUNPAPA; o vereador Bieco juntamente com o bloco 

PMN/SOLIDARIEDADE/PEN /PR ENTREGARAM A Plaqueta “Dulce Accioli” à 

senhora Dra. Patrícia Guimarães da Rocha – Advogada, Conselheira da OAB; a 

vereadora Marinor Brito juntamente com a bancada do PSOL entregou a Plaqueta 

“Dulce Accioli” à senhora Luiza Ninfa da Costa Oliveira – “Mãe Lulu”; o vereador 

Fernando Carneiro juntamente com a bancada do PSOL entregaram a Plaqueta  “Dulce 

Accioli” à senhora Mária José Machado da Cruz; o vereador Ivanildo França 

juntamente  com a bancada da PRB entregaram  a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora 

Claudenice Silva França; o vereador Toré Lima juntamente com a bancada do PRB 

entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Ivanize Cândico Pinheiro; o 

vereador Del. Nilton Neves juntamente com o bloco PDT/PSL entregaram, a Plaqueta 

“Dulce Accioli” à senhora Marely Conceição Marvão Cardoso – Advogada e 

Professora; o vereador Henrique Soares juntamente com o bloco PDT/PSL entregaram 

a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Maria das Graças Araújo Vieira – “Megá”; o 

vereador Emerson Sampaio juntamente com a bancada do PP entregaram a Plaqueta 

“Dulce Accioli” à senhora Martha Cristiana Zahluth Centeno;  o vereador Dr. 

Elenilson juntamente com o bloco PSDC/AVANTE entregaram a Plaqueta “Dulce 

Accioli” à senhora Rosa Maria Viana Gonçalves – Líder Comunitária e membro  do 

MOVIDA; o vereador Mauro Freitas juntamente com o bloco PSDC/AVANTE 

entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” ao Movimento de Mulheres das Ilhas – MMIB; 

o vereador Igor Normando juntamente com o bloco PMDB/PHS entregaram a 

Plaqueta “Dulce Accioli”  à senhora Evanilde Gomes Franco (“Eva Franco”, 

Secretária Municipal de Administração - SEMAD); a vereadora Blenda Quaresma 

juntamente com o bloco PMDB/PHS entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” a senhora 

Edilena Vieira da Silva; o vereador Amaury da APPD juntamente com o bloco 

PT/PCdoB entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Graça Lima – Socióloga; 

o vereador José Dinely  juntamente com o bloco PSC/PPS entregaram a Plaqueta 

“Dulce Accioli” à senhora Honorata Tavares de Andrade; o vereador Lulu das 

comunidades  juntamente com o bloco PSD/PTC entregaram a Plaqueta “Dulce 

Accioli” à senhora Jandira Campos Sodré; o vereador Gustavo Sefer juntamente com o 

bloco PSD/PTC entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli”  à senhora Taís Cals Maués; o 

vereador Igor Andrade juntamente com o bloco PMN/PSB/PSDB/PTB entregaram a 

Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Maria de Lurdes Ramos Chucre; o vereador Paulo 

Bengtson juntamente com o bloco PMN/PSB/PSDB/PTB entregaram a Plaqueta 

“Dulce Accioli” à senhora Tatiane Letiere Pina Alesci. Também foram homenageadas 

por meio do recebimento de buquês de rosas as servidoras da Câmara Municipal de 

Belém senhoras Rosa Mary Bezerra da Silva Lacerda, Ivani de Fátima Dias Serra e 

Cleide Fonseca Rodrigues dos Santos. Ao término das homenagens a presidente da 

sessão, Simone Kahwage, agradeceu a presença de todos, encerrando a sessão às onze 

horas e trinta minutos ao som do Hino da Cidade de Belém. Eu, segundo secretário, 

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

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

Meira Filho, dia oito de março de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

__________________________ 

 

ATA DA QUINTA SESSÃO ESPECIAL DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, A FIM DE COMEMORAR O 

DIA MUNICIPAL DO TERÇO DOS HOMENS, 

CONFORME DISPÕE A LEI Nº 9.284 DE 20 DE 

JUNHO DE 2017. 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 

nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém para a realização desta sessão 

especial a fim de comemorar o Dia Municipal do Terço dos Homens. Compuseram a 

Mesa os senhores: vereador Mauro Freitas, diácono Emanuel José Duarte, diácono 

José Marruás, Antônio Fiochi, Edmílson Viana, Benedito de Nazaré Silva e Arnaldo 

Pinheiro. Estavam presentes ainda os vereadores Víctor Dias e Joaquim Campos. 

Após a composição da Mesa, houve a execução do Hino Nacional Brasileiro pela 

Banda Sinfônica da Guarda Municipal de Belém. Em seguida, invocando as bênçãos 

de Deus, o presidente, vereador Mauro Freitas, declarou aberta a sessão. Em seguida, 

o presidente conduziu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao local de destaque da 

cerimônia. Passou-se então à recitação do Terço. Ao término da recitação, assumiu a 

presidência o vereador Victor Dias. Mauro Freitas, após agradecer pela presença de 

todos, contou um pouco sobre a origem do Terço dos Homens na Europa do século 
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XIII, ressaltando que, na época em que teve origem, o Terço era recitado quase 

exclusivamente por mulheres. Afirmou ser defensor do estado laico, mas colocou-se 

também como defensor ferrenho de Jesus de Nazaré e da Bíblia. Findo seu discurso, 

o vereador Mauro Freitas reassumiu a direção da sessão. Sobre a necessidade e 

importância da presente homenagem também se expressaram os senhores: vereador 

Victor Dias, vereador Joaquim Campos, diácono Emanuel José Duarte e Antônio 

Fiochi. Em seguida, o presidente Mauro Freitas externou o desejo de que, no ano de 

2019, o Terço dos Homens aconteça em um espaço mais amplo que a plenária da 

Câmara Municipal de Belém. Após a bênção proferida pelo diácono José Marruás, o 

presidente Mauro Freitas agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão às 

onze horas e quinze minutos. 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 22 

de março de 2018. 

 
Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 

 

ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

 

No décimo segundo dia do mês de março 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 reportou-se à violência desmedida no estado 

do Pará, onde, desde o começo deste ano, 12 policiais já foram assassinados. Avaliou 

que estamos reféns da incompetência do governo estadual e cobrar do secretário de 

estado de Segurança Pública a resolução dos problemas não adianta. Os políticos no 

poder que podem criar projetos para resolver a situação não aparecem, aparecem 

somente na época das eleições. Expressou que nada foi feito nestes últimos três anos 

e meio do governo Jatene e ficar na retórica, sem tomar atitudes efetivas, não adianta. 

Informou estar sempre em contato com o vereador Sargento Silvano, policial militar 

que acompanha as dificuldades da corporação em nosso estado. Ambos tentam pensar 

em um projeto para diminuir os índices de violência no Pará. Ainda que não o 

possam implementar, podem acionar aqueles que têm o poder para fazê-lo. Defendeu 

que seja feito o toque de recolher no estado para diminuir o número de crimes e que a 

pena para quem mata um agente da lei seja quadruplicada. Findo este 

pronunciamento, o presidente Mauro Freitas comunicou que o Tribunal Regional 

Eleitoral realizará, na terça e na quarta-feira vindouras, o serviço de cadastramento 

biométrico nas dependências da CMB. Após este anúncio, a presidência da Mesa foi 

então assumida pelo vereador John Wayne. Pronunciou-se em seguida o vereador 

Toré Lima e fez inicialmente a leitura do evangelho do dia (João, capítulo 4, 

versículos 43 a 46). Anunciou que, na próxima quinta-feira às nove da manhã, será 

realizada sessão especial nesta Casa para discutir o tema da Campanha da 

Fraternidade deste ano (Fraternidade e Superação da Violência). Destacou que o 

ponto central é a justiça com paz – pois a justiça não se obtém com a vingança, com o 

extermínio, com a eliminação daqueles que cometem crimes. Ressaltou que não é 

mandando matar que curaremos este mal que é a violência: é preciso ver Jesus Cristo 

no outro. Conclamou os demais vereadores a participar desta sessão, que terá a 

presença de religiosos e estudiosos da matéria. Disse esperar que as autoridades da 

segurança pública do estado estejam presentes, pois foram convidadas. Tratou em 

seguida sobre o início das obras do projeto Belém Porto Futuro, informando que este 

criará um novo ponto de encontro para a população de Belém, um novo ponto para o 

turismo. Contará com área de lazer, praça de alimentação, espaço pet e espaço de 

convivência. Recordou que muitos não acreditavam que esta obra fosse realizada, 

mas o convênio foi assinado pela Prefeitura de Belém em janeiro deste ano e em 

janeiro do próximo ano ela já deve estar pronta. Ressaltou o fato de que mais de 

trezentas mil pessoas no estado do Pará ainda não fizeram o cadastramento 

biométrico eleitoral. Julgou que isto mostra a descrença da população com a política 

e os políticos. Chamou a atenção dos demais vereadores para o baixo 

comparecimento dos parlamentares às sessões ordinárias deste Poder lembrando que, 

na semana anterior, nenhuma das sessões foi até o fim por não haver quórum. Em 

uma delas, houve a visita de alunos que vinham conhecer o funcionamento da CMB, 

mas, vergonhosamente, havia apenas três vereadores em plenário e a sessão encerrou 

com dez parlamentares por falta de quórum. Fabrício Gama relatou que, retornando 

de São Miguel do Guamá na última sexta-feira, ficou assombrado ao ver caminhões 

trafegando à noite com as luzes apagadas. Estes passam pelas barreiras e nada é feito 

pela Polícia Rodoviária Federal, constituindo um grave perigo para a população que 

vive às margens das estradas e para os demais veículos que trafegam. Opinou que a 

fiscalização nas estradas paraenses é falha. Reportou-se depois ao acidente, ocorrido 

na Avenida Duque de Caxias no último domingo, em que um motorista embriagado 

avançou o sinal vermelho e atingiu o carro de uma família que voltava da igreja, 

matando um menino de nove anos de idade. Informou que encaminhará ofício à 

Polícia Rodoviária Federal pedindo explicações e mais rigor na fiscalização nas 

estradas. Convidou os demais vereadores a também assiná-lo. Lembrou do acidente 

em que morreram quatro policiais militares, ocorrido no último dia 05 de março na 

PA-287– a viatura em que estavam fora atingida frontalmente por uma carreta cujo 

motorista estava embriagado. Parabenizou em seguida o prefeito Zenaldo Coutinho 

pelo trabalho de limpeza realizado nos bairros de Belém – em parceria com o 

governo estadual. Comentou que, na semana anterior, ocorreram fortes chuvas, mas 

algumas áreas que sempre alagavam já apresentaram melhorias. Comunicou que 

foram retiradas, somente neste final de semana, mais de 150 toneladas de lixo dos 

canais da cidade. Pontuou que Belém tem em seu território catorze bacias 

hidrográficas, estando boa parte dele abaixo do nível do mar, o que torna a cidade 

muito suscetível a inundações. O trabalho de limpeza inclui o lixo domiciliar e o 

entulho e está sendo feito nas vias e feiras do Município. Acrescentou que se iniciará 

agora a campanha Belém Limpa. Pediu a colaboração da população neste esforço – 

que seja feito o descarte de forma correta, colocando-se o lixo na rua no horário certo, 

e que se cobre a realização da coleta, denunciando quando o caminhão de lixo não 

passa. Expressou que a PMB está fazendo sua parte, mesmo dispondo de poucos 

recursos. Em relação ao setor de saúde pública, reiterou que boa parte dos pacientes 

atendidos nos HPSM (entre 30% e 40%) é proveniente do interior do estado. 

Explicou que o atendimento nos postos de saúde e nas UPA foi reforçado para 

compensar esta sobrecarga que ocorre nos HPSM. Marinor Brito repercutiu decisão 

tomada na Conferência Nacional do PSOL, realizada neste último sábado, de lançar a 

candidatura de Guilherme Boulos e Sônia Guajajara à presidência da República. 

Externou estar feliz porque esta candidatura representa a unificação das lutas sociais 

que ocorrem no Brasil pelos direitos e pelo enfrentamento ao capital, que tem negado 

ao povo brasileiro viver com dignidade. Boulos anunciou a possibilidade de 

realização de um plebiscito para verificar junto ao povo brasileiro a aceitação das 

reformas neoliberais promovidas pelo governo de Michel Temer. Deixou claro que o 

PSOL quer revogar estas reformas e devolver os direitos retirados aos trabalhadores. 

Considerou acertada a decisão do PSOL em acolher esta candidatura. Encerrado o 

Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Toré Lima, pela bancada 

do PRB, agradeceu ao prefeito Zenaldo Coutinho por atender seu pedido 

disponibilizando uma equipe para limpeza do canal do Tucunduba, iniciando-se esta 

no bairro da Terra Firme. Relatou que havia um grande acúmulo de lixo e foram 

encontrados móveis, além de casas construídas dentro do canal, caracterizando um 

verdadeiro crime ambiental. Reportou também ter se reunido, na última sexta-feira, 

com a diretora nacional da Defesa Civil, senhora Adelaide Maria Nacif, que veio a 

Belém autorizada pelo ministro da Integração Nacional, senhor Hélder Barbalho. A 

reunião ocorreu na SESAN, com a presença do secretário Cláudio Mercês, 

objetivando, em ação conjunta da PMB com o Ministério da Integração Nacional, 

minimizar o problema dos alagamentos no bairro do Marco. Julgou que 

possivelmente será fechado o canal da Travessa Timbó, pois este não tem 

funcionalidade alguma, não deságua em nenhum lugar e traz grande transtorno aos 

moradores da localidade. Também devem ser recuperados os canais da Passagem 

José Leal Martins, da Travessa Vileta e da Passagem União, principalmente o guarda-

corpo e o calçamento lateral. Declarou que isto será possível com o engajamento da 

PMB e do Ministério da Integração Nacional e os primeiros passos neste sentido já 

foram dados. Disse que o sofrimento do povo é muito grande, pois qualquer chuva, 

mesmo não tão intensa e de pequena duração, provoca o alagamento do canal. 

Ressaltou que o papel do vereador é atender a população, reunir-se com esta, andar 

nas ruas, verificar o que é necessário ser feito e solicitar ao executivo que realize as 

intervenções. Por outro lado, é necessário obter também a colaboração do povo para 

que não sejam feitos descartes irregulares do lixo, pois não é admissível que até 

sofás, geladeiras e outros objetos sejam jogados nos canais da cidade. Concluiu 

dizendo que a responsabilidade pelo lixo é primeiramente de quem o produz, depois 

do poder público. Émerson Sampaio, pelo PP, informou sobre a Convenção Estadual 

do Partido Progressista, que ocorreu nesta Casa na última sexta-feira com a presença 

de lideranças do partido – autoridades, deputados, prefeitos e vice-prefeitos – além de 

políticos de outras agremiações.  Agradeceu aos servidores da Casa que estiveram 

presentes até o final do evento, dando apoio. Comunicou que foram discutidos os 

novos rumos para o PP paraense e os novos rumos para nosso estado. Citou que, no 

quesito segurança pública, o Pará tem números lamentáveis, sendo o quarto estado 

mais violento do Brasil e com quatro cidades entre as mais violentas do país, sendo 

Altamira a primeira desse ranking. No quesito educação, entretanto, o Pará é o 27º 

colocado dentre as unidades federativas. Expressou que o PP quer participar destas 

eleições não apenas como coadjuvante, mas disputar espaço em todos os pleitos. Em 

aparte, pronunciou-se o vereador Gustavo Sefer. Fabrício Gama, pelo bloco PMN – 

PR – PEN – Solidariedade, tratou do grande fluxo de imigrantes venezuelanos para 

os estados da Região Norte do Brasil e do problema social que isto representa. 

Sensibilizou-se com o número de crianças venezuelanas que se veem nas ruas de 

Belém pedindo esmolas para poder sobreviver. Em aparte, pronunciaram-se os 

vereadores Bieco, Sargento Silvano e Toré Lima. Igor Andrade, pelo bloco PSB – 

PSDB – PTB, reportou-se à questão da frequência dos vereadores às sessões 

legislativas nesta Casa. Reconheceu que é um tema importante que deve estar sempre 

em discussão. Ressaltou, entretanto, que muitas atividades da vereança ocorrem 

durante o horário das sessões. Exemplificou que, na quarta-feira da semana anterior, 

estava no bairro do Marco (já justificara à CMB sua ausência à sessão legislativa 

daquele dia) acompanhando o trabalho da PMB de retirada de entulhos, limpeza das 

ruas e canais da localidade. Conversou então com os moradores, ouvindo suas 

solicitações e falando sobre a importância da educação ambiental e das dificuldades 

que o bairro enfrenta por conta da não conclusão das obras de macrodrenagem do 

Tucunduba. Destacou que o serviço foi bem aceito pela população e que a PMB tem 

feito milagres com os poucos recursos disponíveis para minimizar o sofrimento dos 

moradores. Relatou que, a convite destes e das lideranças comunitárias que o 

acompanhavam, fez uma caminhada pelas margens do canal do Tucunduba da Vileta 

até a Jabatiteua. Nesta, conversou com moradores e com funcionários da SESAN que 

ali trabalhavam, ouvindo destes relatos sobre a presença de cobras e outros animais 

naquela área, aos quais estavam expostos. Apesar disso, não se intimidavam, 

continuando a capinar e limpar as margens do canal.  Ressaltou que o trabalho de 

limpeza é apenas um paliativo, pois contribui para que as águas escoem mais 

rapidamente. Disse esperar que o governo estadual retome o mais rapidamente 

possível as obras de macrodrenagem do Tucunduba para que a população dos bairros 

do Marco, Canudos e Terra Firme não continue a sofrer com os alagamentos no 

inverno amazônico. Estes ocasionam problemas de saúde, causam prejuízos materiais 

e limitam o direito de ir e vir dos cidadãos. Fabrício Gama, pela liderança do 

Governo, reconheceu ser necessário haver uma política de preços na venda de cerveja 

nos estádios de futebol em Belém. Acrescentou que o projeto aprovado na CMB 

permitindo a venda de bebidas precisa ser ajustado, aumentando-se o prazo de venda 

para até quinze minutos antes do término das partidas. Em aparte, pronunciaram-se os 

vereadores Marinor Brito, Bieco e Paulo Bengtson. Findo o período estabelecido 



ANO XXXV 

Nº 1784 

DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 30de abril e 02, 03, 04 de maio de 2018. 99  
 

regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Fez-se neste momento a 

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

Dia. Foram então postas em votação e aprovadas por unanimidade as atas referentes à 

1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª sessões ordinárias do Primeiro Período da Segunda Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura. Foi feita posteriormente a leitura da matéria constante 

na pauta desta Primeira Parte e o vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem 

solicitando a dispensa da leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi 

aprovado pela plenária. Fez-se em seguida a leitura do requerimento do vereador 

Altair Brandão solicitando dois dias de licença parlamentar, no período de 06 a 07 de 

março corrente, o que foi aprovado pela plenária. Foi feita depois a leitura do 

requerimento do vereador Altair Brandão solicitando três dias de licença parlamentar, 

no período de 12 a 14 de março corrente, sendo este também aprovado por 

unanimidade. Passou-se posteriormente à leitura do requerimento da vereadora 

M’’arinor Brito solicitando que esta Casa envie votos de apoio à paralisação que será 

realizada pelos professores da rede estadual de ensino no dia 13 de março vindouro. 

Encaminharam a votação os vereadores Marinor Brito, Fernando Carneiro (quando 

reassumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas), Igor Normando, 

Sargento Silvano, Toré Lima e Zeca Pirão, sendo o requerimento aprovado por 

unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Marinor Brito, Émerson Sampaio 

e Dr. Chiquinho. Findo o horário regimental da Primeira Parte, foi feita nova 

verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do 

Dia. O presidente Mauro Freitas convocou então os demais vereadores para a sessão 

extraordinária, a ser realizada no próximo dia 13 de março às 12 horas, que discutirá 

o projeto da PMB relativo ao Processo nº 2629/15. Retomou-se posteriormente a 

votação do projeto que “Determina a limpeza imediata das ruas de Belém após a 

realização de maratonas, corridas, circuitos e afins”, relativo ao Processo nº 077/17, 

de autoria do vereador Henrique Soares. Foi feita inicialmente a votação da emenda 

aditiva ao artigo 1º. Posta em votação, esta foi aprovada por maioria, com dezenove 

votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção. Fez-se depois a votação do 

artigo 1º, sendo este aprovado com dezenove votos favoráveis e uma abstenção, sem 

votos contrários. Foi feita em seguida a leitura do artigo 2º. Na votação, este foi 

aprovado com vinte votos favoráveis e uma abstenção, sem votos contrários. Fez-se 

posteriormente a leitura do artigo 3º e da emenda modificativa a este. Posta em 

votação, a emenda foi aprovada com vinte votos favoráveis, um voto contrário e uma 

abstenção. Foi feita depois a leitura da emenda ‘onde couber’, de autoria do vereador 

Fernando Carneiro. O vereador Fabrício Gama pediu então Questão de Ordem 

solicitando que fossem feitos maiores esclarecimentos quanto ao teor desta emenda e 

sua legalidade. Seguiu-se breve discussão da qual participaram os vereadores 

Fabrício Gama, Víctor Dias e Toré Lima. Este sugeriu que a emenda fosse aprovada - 

pois o prefeito Zenaldo Coutinho poderia vetá-la caso fosse considerada ilegal - e os 

demais vereadores concordaram com esta proposição. Posta em votação, a emenda 

foi aprovada com dezesseis votos favoráveis, dois votos contrários e quatro 

abstenções. Foi feita em seguida a leitura do artigo 4º. Posto em votação, este foi 

aprovado com dezesseis votos favoráveis e duas abstenções, sem votos contrários. O 

presidente Mauro Freitas declarou então aprovado o projeto que “Determina a 

limpeza imediata das ruas de Belém após a realização de maratonas, corridas, 

circuitos e afins e dá outras providências”, relativo ao Processo nº 077/17, de autoria 

do vereador Henrique Soares. Retomou-se depois a discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, do projeto que “Dispõe sobre o atendimento preferencial em 

estabelecimentos comerciais, bancários, de serviços e similares às pessoas inscritas 

no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea”, relativo ao 

Processo nº 1875/17, de autoria do vereador Gustavo Sefer. Participaram da 

discussão os vereadores Gustavo Sefer e Mauro Freitas (substituído na presidência da 

Mesa pelo vereador John Wayne e aparteado em seu pronunciamento pelo vereador 

Joaquim Campos). O vereador Gustavo Sefer pediu então Questão de Ordem 

solicitando que os artigos sem emendas fossem votados em bloco e de forma 

simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Reassumiu posteriormente a presidência 

da Mesa o vereador Mauro Freitas. Foi feita em seguida a leitura dos artigos 1º, 2º e 

5º (sem emendas). Postos em votação, estes foram aprovados por unanimidade, em 

bloco e de forma simbólica. Fez-se em seguida a leitura do artigo 3º e da emenda 

modificativa a este. Posta em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade com 

dezoito votos favoráveis. Foi feita depois a leitura do artigo 4º e da emenda 

supressiva deste, de autoria do vereador Gustavo Sefer. O vereador Toré Lima pediu 

nova Questão de Ordem solicitando que a votação fosse feita de forma simbólica, o 

que foi aprovado pela plenária. Posta em votação, a emenda foi aprovada por 

unanimidade. O presidente Mauro Freitas declarou então aprovado o projeto que 

“Dispõe sobre o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais, bancários, 

de serviços e similares às pessoas inscritas no Registro Nacional de Doadores 

Voluntários de Medula Óssea”, relativo ao Processo nº 1875/17, de autoria do 

vereador Gustavo Sefer. Justificou seu voto o autor do projeto. Findo o período 

estabelecido regimentalmente, o presidente Mauro Freitas encerrou então a sessão às 

onze horas e quarenta e cinco minutos. Estava licenciado o vereador Altair Brandão. 

Justificaram suas ausências os vereadores Adriano Coelho e Blenda Quaresma. 

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

bloco PSDC – Avante; Zeca Pirão, Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo 

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

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

e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson Silva, Paulo Bengtson, Moa 

Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

Wellington Magalhães, Celsinho Sabino e José Dinely, pelo bloco PSC – PPS; 

Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Amaury da 

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

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

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

assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário 

Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 12 de março de 2018.    

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA Ver. ELENILSON SANTOS 

1º Secretário 2º Secretário 
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No décimo quarto dia do mês de março 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 tratou da insegurança que atinge os 

moradores do Condomínio Jardim Itororó (bairro do Curió-Utinga) por conta do 

livre acesso à localidade que existe desde a época da gestão do ex-prefeito Edmílson 

Rodrigues. Desde então, embora tentem, os ali domiciliados não conseguem fechá-

lo à livre passagem de veículos e pedestres. Informou que este condomínio tem 

quarenta e cinco anos de existência, havendo documentação comprovando que não 

se trata de área pública. Em despacho recente, porém, o secretário da SEURB 

classificou-o como loteamento. Em aparte, pronunciou-se o vereador Delegado 

Nílton Neves. Posteriormente, o vereador Dr. Elenílson assumiu a presidência da 

Mesa e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Este parabenizou o vereador Moa 

Moraes pela passagem de seu aniversário. Informou depois sobre os planos de 

ampliação da área administrativa - para que todos os departamentos da CMB 

funcionem no mesmo lugar - e sobre o projeto de construção de um auditório, o que 

permitirá dar um descanso ao plenário, usado atualmente para a realização de todos 

os eventos que ocorrem na Casa. Acrescentou que o nome deste auditório 

homenageará Emílio Fernando Moraes, pai do ex-vereador Iran Moraes, avó do 

vereador Moa Moraes e ex-presidente deste Poder. Disse que várias mudanças estão 

sendo feitas na CMB – a construção da sala de imprensa Eládio Malato e reforma 

dos banheiros estão entre elas. Recordou que foi assessor de dois vereadores antes 

de chegar à vereança. Comentou sobre o disciplinamento da presença e do fluxo dos 

assessores em plenário para melhor organização do trabalho durante as sessões, com 

o limite de um assessor por vereador. Concluiu seu pronunciamento garantindo que 

dará continuidade à ampliação e modernização da CMB. Fabrício Gama discursou 

sobre o trabalho da PMB de disseminação da cultura de paz nas escolas municipais, 

com a realização de torneios de várias modalidades esportivas, palestras, através do 

programa Aliança pela Paz. Esclareceu que o objetivo é diminuir a violência 

fomentando a cultura da paz, combatendo a ociosidade e orientando a juventude de 

nossa capital. Parabenizou depois a SESAN pelo excelente trabalho desenvolvido 

em alguns bairros de Belém com a realização de capinação das margens dos canais, 

limpeza de esgotos e bueiros, sendo retirada grande quantidade de lixo. Avaliou que 

a drenagem tem se mantido e em vários lugares, apesar das chuvas, não tem havido 

alagamento. Pediu o apoio da população a este trabalho da PMB. Relatou em 

seguida ter estado em reunião com o prefeito, na noite anterior, até quase às onze 

horas. Juntamente com os técnicos da Prefeitura, discutiram os pormenores do 

lançamento do primeiro prédio residencial para funcionários do Município. Aditou 

que Zenaldo Coutinho estava preocupado em diminuir os valores dos imóveis para 

diminuir a contrapartida dos servidores municipais e conseguiu estabelecer 

convênios com o projeto Minha Casa, Minha Vida e com a Caixa Econômica 

Federal que subsidiarão 23 mil reais na compra de um apartamento. Acrescentou 

que o prefeito espera assinar até o final de abril o primeiro lançamento. Contou que, 

ainda nesta reunião, apresentou ao prefeito uma carta contendo denúncias de certa 

pessoa. Zenaldo Coutinho solicitamente leu a carta, pediu que ligasse para a pessoa, 

conversou com esta e prontificou-se a tomar providências quanto ao que fora 

exposto. Opinou que o prefeito demonstrou, agindo assim, grande sensibilidade, 

humanidade e respeito para com as pessoas e o povo de Belém. Neste ínterim, 

reassumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Encerrado o Horário do 

Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Joaquim Campos, pelo bloco PMDB 

– PHS, disse estar estarrecido com mais um crime ambiental em nosso estado. 

Avaliou que houve omissão do governo estadual, que fez as concessões, e do órgão 

fiscalizador, que não atendera anteriormente aos pedidos e denúncias da população 

de Barcarena atingida pela contaminação. Expôs que o assunto foi discutido na 

Assembleia Legislativa do Estado (ALEPA) e montou-se uma comissão 

parlamentar para acompanhar o desdobramento das investigações sobre o caso. 

Entretanto, constatou, esta comissão é formada por deputados que compõem a base 

do governo. Opinou que se o povo continuar votando nestes políticos, nada será 

resolvido. Por outro lado, lamentou, a oposição em nosso estado orienta-se por um 

viés ideológico e também não é confiável. Assim, concluiu, estamos entre a cruz e a 

espada, pois seria necessária uma oposição consciente e coerente. Em Brasília, 

continuou, também nada funciona porque há um bloco de comunistas remando 

contra a maré e o que menos fazem é pensar no Brasil e nos brasileiros. Denunciou 

que sempre existem “os atingidos” - por Tucuruí, por Belo Monte, por isto, por 

aquilo. As empresas, que precisam funcionar, acabam se adaptando a esta situação. 

Questionou então quem seriam “os atingidos” na invasão da fazenda Campo de Boi, 

em Ipixuna do Pará, pertencente ao empresário Marcos Marcelino. Ironizou dizendo 

que seriam “os atingidos” pelo capital. Finalizou declarando que importa saber se 

realmente os deputados que fazem parte da comissão parlamentar da ALEPA que 

acompanhará o caso da contaminação provocada pela Hydro terão lisura para 

apresentar ou cobrar um projeto que tire as pessoas de Barcarena do meio da 

poluição. Asseverou que é isso que quer ver e é isso que a sociedade tem que 

cobrar, pois não adianta nomear deputados ligados, atrelados, que ficarão apenas 

balançando o rabinho ao governo, sem fazer qualquer coisa em que se possa confiar. 

José Dinely, pelo bloco PSC – PPS, expressou nunca ter visto um prefeito trabalhar 

de forma tão correta quanto Zenaldo Coutinho. Este foi eleito para fazer a coisa 

certa e é o que faz. Disse que aniversaria no mês de maio, assim como o vereador 

Moa Moraes, e que neste dia 15 também aniversaria a Rede Boas Novas. Contou ter 

estado, duas semanas antes, em um local de difícil acesso na zona rural do 

município de Capanema, em uma localidade onde residem por volta de 70 famílias. 

Fez então uma visita a uma residência onde havia um senhor que ouvia hinos 

evangélicos em um rádio pequeno e este disse que a Boas Novas era a única rádio 
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cujo sinal chegava até ali. Parabenizou então a Rádio e Televisão Boas Novas pelos 

25 anos de trabalho difundindo a palavra do Senhor. Parabenizou também o pastor 

Samuel Câmara e sua esposa, Rebekah Câmara, considerando que estes, depois de 

Gunnar Vingren e Daniel Berg, foram os dois missionários que mais contribuíram 

para a divulgação do evangelho no Pará. Findo este pronunciamento, o vereador 

Marciel Manão assumiu a presidência da Mesa. O vereador Mauro Freitas, pelo 

bloco PSDC – Avante, subiu então à tribuna e opinou que para ser um bom gestor é 

preciso ter muita coragem. Disse que, em 402 anos de existência, poucas obras 

grandiosas foram realizadas em Belém. De todas as grandes vias da cidade, avaliou 

que a mais importante é a Avenida Augusto Montenegro que, entretanto, 

apresentava mais problemas, não tendo sequer estrutura de saneamento básico. 

Julgou que nenhum político gosta de receber críticas. Pelo contrário, fogem de 

críticas e este medo de ser criticado faz com que muitos deles apequenem-se, 

tornem-se obsoletos. Comentou que, quando o prefeito Zenaldo Coutinho quis 

retomar as obras do BRT, muitos o aconselharam contrariamente, dizendo que isto 

seria uma loucura, pois significaria mexer em um dos principais eixos de tráfego da 

cidade, gerando grandes problemas (transtornos, engarrafamentos e lentidão no 

trânsito em uma obra de longa duração devido à grande extensão da Avenida 

Augusto Montenegro) e muitas críticas. Apesar disso, Zenaldo, corajosamente, 

decidiu fazer o BRT. Assim, todo dia, nas rádios e jornais, o prefeito é criticado. 

Mas, quando tudo ficar pronto, o BRT será a maior obra de mobilidade urbana nos 

402 anos da cidade de Belém. Então não terá sido loucura, mas sim coragem. 

Parabenizou então o prefeito Zenaldo pela loucura ou pela coragem de dar a cara 

para bater todos os dias por conta das obras do BRT. Informou que o elevado 

situado na confluência da Avenida Independência com a Avenida Augusto 

Montenegro já está praticamente pronto, afigurando-se como uma bela obra. Em 

aparte, pronunciou-se o vereador Gustavo Sefer. Em seguida, o vereador Mauro 

Freitas reassumiu a presidência da Mesa. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – 

PTB, inteirou a plenária sobre a reunião do PSB ocorrida na tarde do dia anterior, na 

sede estadual do partido. Esta contou com a participação de vereadores de 

municípios do interior do Pará, de deputados estaduais e do vice-prefeito de Belém, 

senhor Orlando Reis. Considerou que este encontro foi muito produtivo, discutindo-

se o cenário eleitoral nacional e estadual. Pontuou que, até o dia seis ou sete de abril 

vindouro, as candidaturas estarão definidas, mas, em qualquer cenário, o PSB deve 

sair fortalecido. Na reunião, manifestou que se chegou a um quase consenso sobre a 

candidatura do deputado estadual Sidney Rosa ao Senado Federal, compondo 

alguma chapa majoritária, mas ressaltou que nada está ainda definido. Haverá nova 

reunião partidária, após o dia 07 de abril, onde tudo será decidido. Assumiu então a 

presidência da Mesa o vereador Delegado Nílton Neves. Fabrício Gama, pelo bloco 

PMN – Solidariedade – PEN – PR, comunicou que, neste abril vindouro, começarão 

as obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem das ruas de Belém. 

Destacou que há poucos recursos, mas o prefeito Zenaldo conseguiu equilibrar as 

contas municipais, tornando possível a assinatura do convênio que contemplará 

vários bairros da capital – Icoaraci, Outeiro, Pratinha, Jurunas, Guamá, Terra Firme, 

Telégrafo, Coqueiro, Marambaia, Castanheira, Benguí, Mangueirão, Sideral, 

Umarizal, Batista Campos, Condor e Batista Campos. Externou que, na verdade, em 

todos os bairros de Belém haverá ruas asfaltadas e recapeadas. Em aparte, falou o 

vereador Fernando Carneiro. Findo o período estabelecido regimentalmente, 

encerrou-se o Horário de Liderança. Fez-se neste momento a verificação de 

presença, reassumindo então a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Não 

havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos regimentais. Findo este período, 

foi feita nova verificação de presença. Permanecendo a falta de quórum, o 

presidente encerrou a sessão às dez horas e treze minutos. Estava licenciado o 

vereador Altair Brandão. Justificaram suas ausências os vereadores Adriano Coelho, 

França e Víctor Dias. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo 

Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – Avante; Fabrício Gama e Marciel 

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

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

Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson Silva, Paulo Bengtson, Moa Moraes, 

Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; José Dinely, 

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

– PSL; Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo PSOL; e Toré Lima, pelo PRB. 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 14 de março de 2018.         

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 

ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No vigésimo primeiro dia do mês de março 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. Fabrício Gama tratou da violência que atinge todo o Brasil. 

Considerou que o assassinato da vereadora Marielle Franco teve muita repercussão, 

mas morrem muitas outras “Marielles” pelo Brasil e não há tanta comoção. 

Preocupou-se com a utilização política desse crime. Expressou que já subira à tribuna 

condenando a violência cometida contra aquela parlamentar, mas fez na ocasião a 

ressalva de que, em nome dela, condenava a violência que grassa no Brasil, 

vitimando pessoas que são assassinadas por qualquer motivo. Opinou que as causas 

da violência não são apenas sociais – há a violência doméstica, contra a mulher, 

contra os idosos, contra os filhos, e esta forma de violência é muitas vezes ignorada. 

Defendeu a união entre a sociedade civil e o governo para combater as causas da 

violência. Citou o caso de uma mãe, moradora do bairro do Jurunas, que procurou o 

Conselho Tutelar procurando ajuda porque perdera o controle do filho de quatorze 

anos de idade. Este chega e sai de casa quando quer, sai na sexta-feira e só volta no 

domingo. Concluiu que esta é uma das causas da violência. Opinou que os pais 

devem ser responsabilizados pelo que os filhos menores fazem. As escolas devem 

convocar para uma reunião, a cada três meses, os responsáveis pelos alunos para que 

acompanhem o desempenho educacional destes. Entretanto, segundo informações 

que obteve, de um total de 35 a 40 alunos em uma turma, geralmente aparecem 

menos de cinco pais nestas reuniões. Reiterou ser necessário realizar ações coletivas 

envolvendo o governo e a sociedade para construir uma cultura de paz. Parabenizou 

em seguida o secretário municipal de Saúde, senhor Sérgio Amorim, pelo excelente 

trabalho que desenvolve. Obteve-se, através de ações preventivas e diuturnas, a 

diminuição do número de casos de doenças infecciosas atendidos nos postos de saúde 

e nos HPSM. Parabenizou também o secretário de Saneamento, senhor Cláudio 

Mercês, pelo trabalho de limpeza de ruas, canais e bueiros na cidade. Ressaltou que 

as equipes da SESAN estão nas ruas, atuando diuturnamente, retirando o lixo para 

evitar os alagamentos e inundações provocados pelas chuvas. Pediu o apoio da 

sociedade para que os resíduos não sejam descartados de forma irregular. Recordou 

que foram retiradas dos canais da cidade, somente na última limpeza, mais de cem 

toneladas de lixo. Gustavo Sefer inteirou a plenária sobre um projeto de lei de sua 

autoria que prevê a aplicação de multas para aqueles que descartam lixo em locais 

inadequados. Relatou ter sido multado - no carnaval de 2016, na cidade do Rio de 

Janeiro, quando ainda não era vereador - por deixar uma latinha na rua. Reconheceu 

que agira errado na ocasião e achou que uma lei similar também poderia ser criada no 

município de Belém para coibir o descarte irregular de lixo nas ruas e canais da 

cidade. Considerou que atualmente o trabalho de retirada de entulho e coleta de lixo 

doméstico é feito incessantemente pela Prefeitura de Belém, mas é como enxugar 

gelo: pouco tempo depois, o lixo volta a acumular-se devido ao descarte irregular. 

Opinou que uma das formas mais eficientes para educar pessoas adultas, promovendo 

mudança de hábitos, é punir aplicando multas. Tratou em seguida da iniciativa de um 

grupo de empresários que solicitou ao governador do estado a isenção do IPVA, 

durante o primeiro ano de uso, para veículos novos comprados aqui. Apoiou esta 

ação, por achar alta a tributação no Pará e benéfica qualquer deliberação que desonere 

o consumidor.  Informou que esta medida já foi adotada por cinco entes da federação 

– Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás e Distrito Federal. Assim, as 

pessoas deixam de comprar seus veículos automotivos no Pará – deixando de gerar 

aqui emprego e renda – para comprá-los em outros estados, trazendo-os depois para 

cá. Deste modo, nosso estado está perdendo empregos por não se adaptar a esta 

realidade. Observou que o não recolhimento do IPVA é compensado pelo aumento da 

arrecadação do ICMS com o aumento do volume de vendas de automóveis. Pediu aos 

demais vereadores que apoiem esta iniciativa para que juntos obtenham uma 

audiência com o governador Simão Jatene, que tem a competência para atender ou 

não a esta demanda. Lulu das Comunidades elogiou o prefeito Zenaldo Coutinho pelo 

trabalho grandioso que este vem desenvolvendo no bairro do Tenoné. Disse que os 

moradores das comunidades e os comerciantes estão muito felizes pelas obras que 

estão acontecendo na localidade. Denunciou posteriormente o agente Brasil, da 

SEMOB, que está “tocando o terror” no bairro do Tapanã. Este age de forma 

arbitrária, prendendo veículos sem justificativa, e não respeita a população. Externou 

ser a favor das fiscalizações no trânsito, mas pessoas que não cometeram infrações 

não podem ser punidas. Ademais, condenou que sejam apreendidos veículos durante 

os fins de semana e feriados, pois as pessoas não podem retomá-los - uma vez que 

não há atendimento ao público na SEMOB nestes dias – e precisam pagar a diária dos 

veículos além da taxa do guincho. Criticou também a falta de respeito no trato com o 

público dos agentes do DETRAN. Em aparte, pronunciou-se a vereadora Marinor 

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

Joaquim Campos, falando pelo bloco PMDB – PHS, lamentou os achaques sofridos 

pelos motoristas de Belém por parte dos agentes de trânsito. Afirmou que já existe 

jurisprudência no Brasil que impede o reboque, por agentes do estado, de veículos 

particulares com licenciamento atrasado – a lei deve ser usada para coibir essa 

prática. Comentou que o Brasil, neste mês de janeiro, sofreu um calote de um bilhão 

de reais da Venezuela referente à primeira parcela de um empréstimo feito junto ao 

BNDES. No total, o governo venezuelano deve ao Brasil 3,15 bilhões de reais, sendo 

que 2,36 bilhões referem-se a obras construídas por empreiteiras brasileiras – mais de 

90% destas envolvidas na Operação Lava Jato. Denunciou que o BNDES foi 

saqueado durante os governos de Lula e Dilma Roussef e disse querer saber quando 

os países africanos começarão a pagar pelas obras que as empresas brasileiras lá 

realizaram. Ironizou que agora Nicolás Maduro lançou uma criptomoeda, lastreada 

no petróleo venezuelano - explorado com as refinarias que construímos lá, usando o 

nosso dinheiro - e o que sobra para o Brasil é a imigração de venezuelanos que fogem 

de um país com uma inflação de 2500% ao ano. Em seguida, o vereador Gustavo 

Sefer fez o registro da presença nesta sessão legislativa do diretor do HPSM Mário 

Pinotti, senhor Samuel Aflalo. A presidência da Mesa foi então assumida pelo 

vereador Fabrício Gama e o vereador Mauro Freitas, representando o bloco PSDC – 

Avante, subiu à tribuna. Em seu pronunciamento relatou que tem acompanhado o 

trabalho da SESAN, tendo à frente o novo secretário Cláudio Mercês, e esteve no dia 

anterior em uma reunião no bairro do Castanheira e informou à população que a 

Passagem Newton Miranda será urbanizada em sua totalidade. Lembrou que, quando 

era chefe de gabinete do ex-vereador Daniel Pegado, obtiveram, através de uma 

emenda liberada pelo então prefeito Duciomar Costa, o asfaltamento da Rua Álvaro 

Adolfo, situada também neste bairro. Recordou que quando era chefe de gabinete do 

vereador Augusto Pantoja fizeram, a seu pedido, a cobertura do COMBAT – Centro 

Comunitário do Bairro do Castanheira. No ano anterior, continuou, conseguiu que 

fosse asfaltada a Passagem São Luís, situada também neste bairro, em frente ao 

Shopping Center Castanheira.  Daqui a um mês e meio, iniciar-se-á a obra de 

urbanização da Passagem Newton Miranda. Confessou ficar muito satisfeito por ver 

que seu trabalho como político avança em uma área importante que engloba os 

bairros do Entroncamento, Castanheira e Marambaia, formando um complexo com 

mais de 140 mil habitantes. Findo seu pronunciamento, reassumiu a presidência da 

sessão. Manifestou-se posteriormente, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR, 

o vereador Fabrício Gama e parabenizou o vereador Mauro Freitas pelo trabalho 
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desenvolvido em benefício da população de Belém, considerando-o um parlamentar 

atuante e comprometido com o bem-estar do povo. Externou depois que conhece a 

luta do deputado estadual Luiz Afonso Sefer em prol do Pará, principalmente na área 

da Saúde. Parabenizou-o pela coragem de dispor seu nome como pré-candidato ao 

Senado Federal pelo Partido Progressista – PP. Considerou que Luiz Sefer merece o 

apoio do partido, pois seria um grande senador, um nome novo na política nacional, e 

declarou seu apoio a esta candidatura. Tratou depois da agressão sofrida pelo tenente-

coronel André Nobre, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, por parte de 

agentes do DETRAN. Ressaltou que este militar tem uma ficha limpa, irretocável, 

naquela corporação e voltava para casa após deixar o serviço. Foi pego em uma blitz 

um dia após o vencimento da última parcela do IPVA e desceu do carro ainda 

fardado. Pediu que lhe fosse permitido atravessar a rua e pagar o boleto em uma 

lotérica que lá existia, mas o agente declarou que não poderia fazê-lo e que seu 

veículo estava apreendido. Pediu então que lhe fosse permitido retirar do veículo seus 

documentos e os boletos já pagos anteriormente, mas o agente de trânsito alterou-se e 

o tenente-coronel foi conduzido até uma delegacia sob a acusação de abuso de 

autoridade. Em aparte, pronunciou-se o vereador Moa Moraes. Fabrício Gama deu 

continuidade ao seu pronunciamento, falando agora pela liderança do Governo, e 

considerou desrespeitoso o poder que os agentes do DETRAN exercem sobre a 

população, achacando pessoas de bem, tratando-as como se fossem bandidos. Opinou 

que estes pleiteiam agora o porte de arma em serviço, mas se já são violentos sem 

armas, muito pior será se estiverem armados. Sugeriu que fosse feito um voto de 

repúdio à atuação deste agente. Em aparte, pronunciaram-se os vereadores Lulu das 

Comunidades, Marinor Brito e Delegado Nílton Neves. Gustavo Sefer, pelo bloco 

PSD – PTC, retomou o tema da isenção de IPVA, durante o primeiro ano de uso, para 

veículos automotores novos comprados no estado – iniciativa de um grupo de 

empresários paraenses, donos de empresas concessionárias. Reiterou que este 

procedimento já foi adotado por cinco entes federativos nacionais (Tocantins, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal) e muitas pessoas compram 

seus carros nestes estados, trazendo depois o carro rodando para o Pará. Assim, aqui 

deixam de ser gerados emprego e renda. Contrapôs que o aumento da arrecadação do 

ICMS compensaria a perda de receita com a isenção do IPVA. Repetiu que esta 

demanda não foi sua iniciativa, mas a apoia e fará um requerimento solicitando ao 

governador Simão Jatene – a quem compete decidir esta questão - que analise a 

situação. Anunciou que já há alguns deputados estaduais paraenses mobilizados em 

torno desta causa – Sidney Rosa e Márcio Miranda já se reuniram com este grupo de 

empresários - e disse ter certeza de que esta mudança seria muito positiva para nosso 

estado, pois aumentaria a arrecadação de ICMS e geraria mais emprego e renda no 

Pará. Marinor Brito, pela bancada do PSOL, apoiou a causa defendida pelo vereador 

Sefer, afirmando que os parlamentares devem dar apoio a todas as ações que possam 

diminuir a carga de impostos sobre a população. Encerrado o Horário de Liderança, 

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

Ordem do Dia. Foi então posta em votação e aprovada por unanimidade a ata da 7ª 

sessão ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa desta Legislatura. O vereador 

Amaury Sousa comunicou à Mesa que precisaria ausentar-se da sessão devido à 

atividade parlamentar externa. Fez-se então a leitura e votação de requerimento do 

vereador John Wayne solicitando licença parlamentar neste dia 21/03, sendo este 

aprovado por unanimidade. Foi feita depois a leitura do requerimento do vereador 

Toré Lima solicitando voto de repúdio aos preços abusivos praticados pelos 

comerciantes que hoje vendem bebidas alcoólicas no Mangueirão. Encaminharam a 

votação os vereadores Toré Lima, Mauro Freitas (quando assumiu a presidência da 

Mesa o vereador Lulu das Comunidades), Henrique Soares (com apartes dos 

vereadores Toré Lima e Bieco), Gustavo Sefer, Marinor Brito, Joaquim Campos e 

Fabrício Gama (com apartes dos vereadores Toré Lima, Adriano Coelho e Marinor 

Brito). O vereador Rildo Pessoa solicitou então que a votação fosse feita 

nominalmente, o que foi acatado pela Mesa. Na votação, não houve quórum e o 

presidente Lulu das Comunidades encerrou a sessão às dez horas e quarenta e quatro 

minutos. Estavam licenciados os vereadores John Wayne, Blenda Quaresma, Marciel 

Manão e Zeca Pirão. Justificou sua ausência a vereadora Simone Kahwage. 

Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – 

Avante; Bieco e Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; 

Víctor Dias, Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo bloco 

PSD – PTC; Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Nehemias Valentim, Paulo 

Bengtson, Moa Moraes e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho 

Sabino e José Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, Delegado Nílton 

Neves e Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão e Amaury da 

APPD, pelo bloco PT – PC do B; Marinor Brito e Fernando Carneiro, 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 21 de março de 2018.          

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 

 

ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No vigésimo sexto dia do mês de março 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. Émerson Sampaio lamentou a falta de 

comparecimento dos vereadores às sessões legislativas desta Casa e que a falta de 

quórum seja notícia na imprensa local. Defendeu que haja alguma forma de punição 

para os faltosos, como o desconto dos dias de falta. Comentou que, nos programas 

de rádio, a CMB é jogada na lata de lixo todos os dias e os radialistas classificam 

todos os vereadores como vagabundos - não fazendo distinção entre quem vem e 

quem não vem às sessões.  Disse que não aceita pagar esta fatura e esta instituição 

não deve ser exposta à execração pública: quem deve ser exposto são os faltosos. 

Lembrou que houve renovação na composição da Casa, sendo os vereadores de 

primeiro mandato a maioria, porque o povo não aceita mais algumas práticas, uma 

destas é a falta de quórum, que impede o andamento dos trabalhos legislativos. 

Opinou que a missão dos novos vereadores é mudar as velhas práticas e resgatar a 

boa imagem da política, resgatar a imagem da CMB. Reiterou que não se critica 

isoladamente um vereador ou outro, critica-se a instituição legislativa, não se fala 

mal apenas dos faltosos, condenam-se todos os vereadores. Tratou depois da obra 

do BRT, que vem se arrastando há longos anos, chamando atenção para a 

depredação dos trechos já construídos do sistema: as estações estão sendo destruídas 

– pichadas, apedrejadas - e os equipamentos – como as grades de proteção e os 

corrimões de aço inoxidável - estão sendo roubados. Avaliou que não se pode 

apenas construir e deixar sem proteção estas instalações e a Guarda Municipal não 

tem atuado eficientemente na segurança destes espaços. Expressou que, do modo 

como as coisas estão se encaminhando, quando for finalizado o BRT, os trechos 

iniciais precisarão ser reformados. Assim, brinca-se com o dinheiro público, 

gastando-se duas vezes no mesmo local, deixando-se de atender outras 

necessidades. Por outro lado, comentou, os vândalos e meliantes em nossa cidade 

estão bem à vontade para fazer o que quiserem. Relatou que, na noite anterior, teve 

que deslocar-se de sua casa, no Tapanã, até o Aeroporto Internacional de Belém 

para buscar um amigo que chegara de viagem, fazendo depois o percurso de volta. 

Disse ter encontrado, em todo o trajeto, trafegando entre meia noite e duas horas da 

manhã, apenas uma viatura da polícia, que estava estacionada em frente a um local 

onde ocorria uma festa. Usou da palavra em seguida o vereador Mauro Freitas 

(assumindo a presidência da Mesa o vereador Toré Lima) e considerou que a 

matéria do jornal O Liberal do dia anterior, divulgando a falta de quórum nas 

sessões legislativas deste Poder, serve de alerta para todos os parlamentares, 

especialmente para aqueles que concorrerão nas próximas eleições. Disse que este é 

um problema recorrente, existindo em outras legislaturas, e que concorda com o 

posicionamento do vereador Émerson Sampaio a respeito. Informou que respondeu 

afirmativamente quando perguntado se a CMB poderia fornecer parlamentares de 

qualidade ao nosso estado. Comparou a Câmara Municipal de Belém a um para-

choque: a população, com suas demandas, procura os vereadores, interagindo 

diretamente com estes. O mesmo não ocorre na Assembleia Legislativa do Estado – 

ALEPA, onde é muito difícil para uma pessoa do povo conseguir falar com um 

deputado estadual. Muito mais difícil, e até impossível para o cidadão comum, é 

conseguir falar diretamente com um deputado federal ou com um senador em 

Brasília. Concluiu que a população só consegue ter acesso realmente aos 

vereadores, por isto esta casa legislativa é muito movimentada. Lembrou que 

Miguel Rodrigues, parlamentar desta Casa na legislatura anterior, dizia “não somos 

vereadores, somos trinta e cinco prefeitos”, pois a população procura os vereadores 

com a esperança de que estes resolvam todos os problemas que trazem, esquecendo 

ou não sabendo das limitações que os parlamentares municipais têm – regimentais e 

pessoais. Ressaltou que, apesar destas limitações, os vereadores atendem o povo 

todos os dias. Por este motivo, considera que estes têm plenas condições de assumir 

mandatos no legislativo e no executivo – em nível estadual ou federal. Desejou boa 

sorte a todos os vereadores da CMB que concorrerão nas próximas eleições, 

expressando acreditar plenamente na qualidade destes, pois o exercício do mandato 

de vereador é um aprendizado, capacitando-os a exercer outras funções na vida 

pública. Em relação à falta de quórum, pediu a seus pares que se lembrem do 

juramento feito quando foram empossados e que, apesar dos compromissos externos 

que todos têm, cumpram com o dever de comparecer às sessões legislativas. 

Observou que a Câmara Municipal de Belém é o parlamento mais importante da 

cidade, porque, sem a aprovação de projetos importantes, esta não anda. Externou 

que sob a responsabilidade dos vereadores está o crescimento e ampliação de um 

município que já tem 402 anos de idade e enfrenta muitos problemas, vários deles 

devidos ao descaso e falta de comprometimento dos parlamentares que aqui já 

estiveram. Exortou os demais vereadores, neste ano eleitoral, a cumprir seu papel 

neste Poder, votando os projetos que são importantes para a cidade, e fazer 

campanha política fora do parlamento. Reassumiu, em seguida, a presidência da 

sessão. Joaquim Campos parabenizou o jornal O Liberal pela matéria imparcial 

denunciando as ausências dos vereadores em plenário na CMB. Salientou que, 

exceto nas duas ocasiões em que esteve doente e não pode vir trabalhar, foi assíduo 

a todas as sessões, sendo sempre o primeiro vereador a chegar. Notou que o único 

trecho trafegável decente na Avenida Augusto Montenegro, em frente à Estação 

Rádio da Marinha, já está cheio de “araras”, radares que medem a velocidade dos 

veículos para posterior aplicação de multas. Entretanto, nos locais onde as pessoas 

estão sendo atacadas naquela via, não há câmeras para inibir a ação dos malfeitores 

ou para identificá-los. Defendeu que se faça uma CPI para investigar as ações da 

SEMOB, porque esta só ataca o bolso dos cidadãos. Disse que na CMB o executivo 

municipal tem uma base forte, mas para cada vereador deve prevalecer o bom 

senso, pois foram eleitos para atuar em benefício do povo e não apenas para apoiar 

A, B, C ou D. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 

Liderança.  Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS, disse que a matéria 

publicada pelo jornal O Liberal teve uma repercussão extremamente negativa. 

Observou que os vereadores têm geralmente pessoas a esperar por eles nos 

gabinetes, com seus pedidos e demandas. Explicou ter adotado um critério: somente 

atende lideranças comunitárias se estas estiverem acompanhadas de, no mínimo, 

dez pessoas - não atende pessoas isoladamente. Externou que todos os 

parlamentares têm o compromisso de vir às sessões legislativas e não virar chacota 

em nenhum tipo de jornal. Deixou clara a separação que faz da profissão que exerce 

como repórter e apresentador de televisão desta outra que o povo lhe concedeu, que 

é ser vereador de Belém: não leva nada pessoal de uma para a outra e não é 

bonzinho, é justo. Quanto à segurança pública, testemunhou que vê nas redes 

sociais pronunciamentos de pessoas que nunca moveram uma palha sequer para 

ajudar a tropa da Polícia Militar, nunca prestaram um serviço social, nunca fizeram 

nada que os permitisse entender como os membros desta corporação estão sendo 
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massacrados pelos criminosos, o quanto são combatidos pelo crime. Inteirou a 

plenária sobre mensagens vindas de dentro dos presídios oferecendo recompensas 

pela morte de policiais, informando sobre suas rotinas, orientando sobre 

procedimentos para que sejam executados. Avaliou que, se o governo não receber 

recursos para investir na segurança pública, nada será resolvido. Pontuou que o 

trabalho social precisa ser feito, mas neste momento é preciso centrar os esforços no 

combate à violência e na proteção dos agentes da segurança pública. Asseverou que 

a grande maioria dos policiais militares gosta do que faz e honra a farda que usa. 

Assim sendo, considerou leviandade vir à tribuna falar mal da Polícia Militar sem 

ter nunca participado de uma situação de violência contra agentes da lei e sem ter 

conhecimento de causa. Garantiu que, sem a proteção das forças de segurança, 

nossa situação seria muito pior e lembrou que, quando nos vemos em uma situação 

de perigo, a primeira coisa que fazemos é chamar pela polícia. Fernando Carneiro, 

pelo PSOL, reportou-se à denúncia de superfaturamento nas obras do BRT em um 

contrato assinado em 2014, já durante a gestão do prefeito Zenaldo Coutinho, com a 

empresa Paulitec Construções S/A, responsável pela obra civil e de engenharia do 

empreendimento. O montante deste contrato é de 155 milhões de reais, sendo o 

desvio ou superfaturamento da ordem de 47 milhões de reais, quase um terço do 

total. Expôs que não se trata de uma suspeição sem fundamento, pois o Ministério 

Público Federal – MPF e a Controladoria Geral da União - CGU são os autores da 

denúncia. Manifestou que esta Casa deve posicionar-se a respeito, lembrando que 

uma das atribuições de um vereador, além de legislar, é fiscalizar as ações do Poder 

Executivo Municipal. Lembrou que na CMB até três Comissões Parlamentares de 

Inquérito podem funcionar simultaneamente e não há nenhuma CPI instalada 

atualmente. Opinou que a cidade de Belém merece que esta CPI seja criada, para 

que esclarecimentos sejam prestados à população. Considerou que esta seria uma 

oportunidade da PMB mostrar ao público o que realmente aconteceu. Ponderou que 

existe um fato concreto, condição indispensável para a instalação de uma CPI: um 

relatório elaborado por um órgão fiscalizador em nível federal, responsável por 

auditar gastos, a Controladoria Geral da União (lembrando que 83% dos recursos 

vindos para o BRT são federais). Avaliou que a situação fica então cada vez mais 

grave. Informou que esta empresa foi envolvida, ainda que de forma secundária, na 

Operação Lava Jato e que a obra do BRT está orçada em cerca de 400 milhões de 

reais e já dura nove anos. Deve ser feita assim uma prestação de contas, com 

transparência e serenidade, daquilo que está sendo gasto. Pediu então aos demais 

vereadores apoio para a instalação da CPI para dar uma resposta ao povo de Belém 

sobre as denúncias feitas pela CGU e pelo MPF. Marinor Brito, pela liderança da 

Oposição, disse concordar com o vereador Mauro Freitas quando este enfatizou a 

necessidade de comparecimento dos vereadores às sessões legislativas para que o 

parlamento municipal cumpra o papel fundamental de elaborar leis importantes para 

a sociedade. Discordou, entretanto, de sua afirmação de que a tribuna não pode ser 

usada politicamente, expressando denúncias, o que seria uma forma de pirotecnia 

política. Ressaltou que uma das funções do vereador é investigar, seja em ano 

eleitoral ou em ano não eleitoral: isto é definido constitucionalmente e fazem-no 

sempre. Recordou que há um pedido de CPI para investigação do sistema de 

transporte coletivo do Município, de autoria do vereador Zeca Pirão, há anos e até 

hoje esta não foi instalada. Expôs que o MPF - através do procurador da República, 

senhor Daniel César Azeredo Avelino - pediu à CGU que investigasse os contratos 

das obras do BRT Belém em 2014. O relatório foi divulgado agora e traz elementos 

importantes para a municipalidade, considerando-se o impacto que este 

empreendimento - que já se arrasta há nove anos e três mandatos - tem na vida da 

cidade. Há a denúncia de superfaturamento da ordem de 47 milhões de reais, que 

poderiam ser aplicados em saneamento e educação. Além disso, há ausência de 

parecer jurídico, das minutas do edital e do contrato, e número máximo de empresas 

consorciadas sem justificativa. Assim sendo, está incompleta a documentação 

necessária para demonstrar a capacidade técnica da empresa. Falta também a 

pesquisa prévia dos preços e há divergências quanto ao preço estimado. Há 

problemas técnicos diversos, além do descumprimento do prazo de entrega. 

Destacou que não se trata apenas de fazer oposição – trata-se de um dever. 

Recordou que foi feita uma tentativa de investigar tudo isto anteriormente (por 

iniciativa da ex-vereadora Sandra Batista, no mandato anterior do prefeito Zenaldo 

Coutinho). Infelizmente, julgou, o relatório apresentado pelo ex-vereador Pio Netto 

inocentou o ex-prefeito Duciomar Costa, embora Sandra Batista tenha feito um 

relatório em paralelo. Conclui que, assim sendo, se a CMB isentou Duciomar Costa 

de culpa, a responsabilidade pelas irregularidades cabe ao prefeito Zenaldo 

Coutinho e isso deve ser apurado. Toré Lima, pela bancada do PRB, manifestou que 

há duas ou três semanas vem falando sobre a falta de comparecimento dos 

vereadores às sessões legislativas deste Poder. Lembrou que são apenas três os dias 

em que os parlamentares têm a obrigação de estar nesta Casa, no período de nove 

horas até as onze horas e quarenta e cinco minutos. Ainda assim, não se consegue 

ter dezoito vereadores em plenário na maioria das vezes. Nas últimas três semanas, 

em apenas dois dias houve quórum, sendo que, no último destes, houve quórum 

apenas para continuar a sessão, mas não houve quórum que permitisse a votação e a 

sessão terminou mais cedo. Reputou ser inadmissível que todos os dias, ou quase 

todos os dias, haja apenas três vereadores em plenário para abrir a sessão às nove 

horas da manhã. Considerou que isto é um total desrespeito para com esta Casa e 

para com a população de Belém. Julgou esfarrapada a desculpa de muitos 

parlamentares de que tem outros compromissos, pois também tem outros 

compromissos, mas cumpre com o compromisso assumido de estar em plenário às 

nove horas da manhã e todos devem cumpri-lo. Ressalvou que há exceções: uma 

vez ou outra, por motivos de saúde ou outras situações particulares, justifica-se o 

não comparecimento às sessões. Entretanto, a regra tornou-se a exceção e isto não 

pode acontecer. Notificou a plenária ter apresentado uma emenda modificativa ao 

Regimento Interno da CMB reduzindo a quinze minutos o Horário do Expediente e 

a quinze minutos o Horário de Liderança, de modo a haver mais tempo para 

discussão e votação dos requerimentos e projetos de lei. Pediu à Mesa que, para 

coibir as ausências dos parlamentares, seja aplicado o artigo 143 do Regimento 

Interno, que estabelece o desconto salarial pelos dias de falta sem justificativa ou 

licenciamento. Amaury da APPD, pelo bloco PT – PC do B, comentou que, a cada 

dia que passa, a estrada que liga Belém a Mosqueiro torna-se menos trafegável. Nos 

feriados, o número de veículos que por ali passa é muito intenso. Avaliou que, 

brevemente, a condição daquela via será tão ruim quanto era trinta anos atrás. Há 

muitos buracos, onde vários veículos acabam caindo e sofrendo danos, e isto é uma 

prova da ausência de manutenção daquela pista. Solicitou que esta Casa faça chegar 

ao órgão estadual competente o pedido de recuperação desta estrada – um trabalho 

sério, com raspagem e substituição do asfalto antigo. Relatou que, na noite anterior, 

vindo de Mosqueiro no meio da chuva, verificou que não é possível mais mover-se 

com mais rapidez naquela via, que se encontra em abandono total. Acrescentou que 

isto ocorre com todas as estradas e rodovias do Pará. Declarou que o governo do 

Pará deve ser mais presente em nosso estado. Aditou que a ilha de Mosqueiro não 

pode servir apenas como palanque eleitoral, apregoando-se investimentos de 

milhões na orla. Declarou ser necessária maior fiscalização na execução destas 

obras e melhor sinalização e manutenção da estrada. Não é necessário haver tanta 

fiscalização da SEMOB e do DETRAN para multar as pessoas que visitam a ilha. O 

vereador Rildo Pessoa solicitou então que fosse feito um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma aos senhores Jorge Luiz Pinheiro, Mário Monteiro Gomes e 

Antônio Carlos Reis, todos servidores desta Casa. O vereador Henrique Soares 

solicitou que esta homenagem fosse estendida à senhora Ana Cruz, servidora do 

Banco da Amazônia, que falecera repentinamente no dia anterior. Encerrado o 

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

se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Fez-se então um minuto de silêncio atendendo 

às solicitações anteriores. Passou-se depois à leitura e votação do requerimento do 

vereador Toré Lima solicitando que esta Casa manifeste voto de repúdio aos preços 

abusivos praticado pelos comerciantes de bebidas no Mangueirão durante os 

eventos esportivos. Foi primeiramente posta em votação a emenda ao requerimento, 

de autoria do vereador Henrique Soares, substituindo “voto de repúdio” por “voto 

de protesto”, sendo esta rejeitada por maioria, com treze votos contrários, seis votos 

favoráveis e sete abstenções. Justificaram seus votos os vereadores Rildo Pessoa, 

Gustavo Sefer, Toré Lima, Sargento Silvano, Henrique Soares, Bieco, Marinor 

Brito, Víctor Dias e Igor Andrade. Foi feita depois a votação do requerimento, 

sendo este também rejeitado por maioria, com dez votos contrários, oito votos 

favoráveis e oito abstenções. Justificaram seus votos os vereadores Rildo Pessoa e 

Toré Lima. Findo o período estabelecido regimentalmente, encerrou-se a Primeira 

Parte da Ordem do Dia. Foi feita então nova verificação de presença. Havendo 

quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Retomou-se então a 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que “Proíbe o 

uso, por profissionais da área da Saúde, de equipamentos de proteção individual 

fora do ambiente de trabalho no Município de Belém e dá outras providências”, 

referente ao Processo nº 840/17, de autoria do vereador Mauro Freitas. Assumiu, 

neste momento, a presidência da sessão o vereador Toré Lima. Participaram da 

discussão os vereadores Rildo Pessoa, Dr. Chiquinho (com apartes dos vereadores 

Henrique Soares, Fernando Carneiro e Mauro Freitas), Henrique Soares (com 

apartes dos vereadores Mauro Freitas, Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho), Lulu 

das Comunidades (com apartes dos vereadores Mauro Freitas e José Dinely) e 

Joaquim Campos. Foi feita depois a leitura do artigo 1º e da emenda modificativa a 

este, de autoria do vereador Mauro Freitas. Fizeram o encaminhamento os 

vereadores Henrique Soares, Fernando Carneiro e Mauro Freitas. Posta em votação, 

a emenda foi aprovada por maioria com dezoito votos favoráveis e duas abstenções. 

Justificou seu voto o vereador Fernando Carneiro. Fez-se posteriormente a leitura 

do artigo 2º e da emenda supressiva a este, de autoria do vereador Mauro Freitas. 

Posta em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade, com vinte votos 

favoráveis. Passou-se depois à leitura do artigo 3º e da emenda aditiva a este, de 

autoria do vereador Mauro Freitas. Fez o encaminhamento o vereador Fernando 

Carneiro, ficando o projeto em votação. Findo o horário regimentalmente 

estabelecido, o presidente Toré Lima encerrou a sessão às onze horas e quarenta e 

cinco minutos. Justificaram suas ausências os vereadores: Delegado Nílton Neves, 

Fabrício Gama e Gleisson. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo 

Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, Marciel Manão e Zeca 

Pirão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Víctor Dias, Gustavo Sefer, 

Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Blenda 

Quaresma, Igor Normando, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco PMDB – 

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

PSB – PSDB – PTB; Wellington Magalhães, Celsinho Sabino e José 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, 

Marinor Brito e Fernando Carneiro, 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 26 de março de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 

 


