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ATO Nº 2091/2019, de 30 de junho de 2019.
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,
RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de
20.12.90, Eliana do Socorro Andrade da Cruz, ocupante do cargo comissionado
“Secretário Legislativo”, Nível 04, do Gabinete do Vereador Mauro Freitas, a partir de
30.06.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de junho de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
-------------------------------ATO Nº 2266/2019, de 31 de julho de 2019.
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,
RESOLVE:
EXONERAR, 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 Cleoson Souza (Bieco), a partir de 31.07.2019.
NÍVEL 01
Joziane Carvalho de Araújo
Luzimar Caldeira de Sousa
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de julho de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
-------------------------------ATO Nº 2267/2019, de 31 de julho de 2019.
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,
RESOLVE:
EXONERAR, 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, do Gabinete
do Vereador Fabrício Gama, a partir de 31.07.2019.
COORDENADOR DE GABINETE – CMB–DAS-200.3
Luiz Claudio da Costa Alves
SECRETÁRIO LEGISLATIVO
NÍVEL 01
Gabriela Rosa Ferreira de Moraes
Moises Aparecido Evangelista Silva
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de julho de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
-------------------------------Republicação do Diário Oficial nº 1857, onde lê-se Bancada do PRB, leia-se
Bancada do REPUBLICANOS.
-------------------------------ATO Nº 2268/2019, de 31 de julho de 2019.
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,
RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de
20.12.90, Ronaldo Lima Rodrigues, ocupante do cargo comissionado “Secretário
Legislativo”, Nível 01, do Gabinete do Vereador Fernando Carneiro, a partir de
31.07.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de julho de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
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ATO Nº 2141/2019, de 01 de julho de 2019.
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 11.02, os servidores a seguir relacionados, para exercerem
cargos em comissão “Secretário Legislativo” do Gabinete da Vereadora Simone
Kahwage, a partir de 01.07.2019.
NÍVEL 01
Ana Paula Ramos Ferreira
André Nazareno do Nascimento Junior
André Pereira
Élia Cristiny Guido da Silva
Fabricia Guimarães Lobo Corrêa
Leticia Carine de Jesus Damasceno da Silva
Renata Neves de Jesus Sousa
Wagner Rodrigues Ferreira
Wanderley Fernandes da Silva
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de julho de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA.
No terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas,
reuniu-se a Câmara Municipal de Belém sob a presidência do vereador Zeca Pirão.
Este solicitou aos demais parlamentares o registro de suas presenças no painel
eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão, dando então boas-vindas aos alunos
e docentes do Instituto Adventista Grão-Pará, em visita a este parlamento. Iniciado o
Horário do Expediente, pronunciou-se o vereador Pablo Farah. Este referiu ter
visitado nos dias anteriores duas creches no Bairro de Fátima - a Creche Escola Irmã
Dulce e a Creche Osvaldo Santos. Disse ter ficado surpreso ao saber que a Prefeitura
de Belém encerrara o convênio com a primeira. Afirmou que se informaria sobre o
motivo deste encerramento e solicitaria ao prefeito Zenaldo Coutinho seu
restabelecimento, ressaltando ser uma necessidade para a população daquele bairro,
pois muitos não têm como arcar com a mensalidade de uma creche. Agradeceu
depois ao governador Hélder Barbalho pelo espírito de liderança e desenvoltura
demonstrados durante a reunião com nove ministros do governo Bolsonaro e quatro
governadores de estado, realizada no dia anterior para estabelecer formas de combate
às queimadas criminosas que devastam a floresta amazônica. Afirmou que Hélder
está contribuindo muito para reduzir esta devastação provocada pelas ações humanas.
Protestou ser imperativo que os representantes do povo tenham compromisso com a
preservação do meio ambiente, com o bem coletivo, com a Amazônia, mas também
com os parques e praças em nossas cidades. Parabenizou então o governador Hélder
por ter dado o melhor de si nesta crise. Atestou que o governo do Pará chama para si
a responsabilidade, não se omitindo diante desta grave situação. Findo seu
pronunciamento, o vereador Pablo Farah justificou sua ausência durante o restante da
sessão para participar de uma reunião na Procuradoria Geral do Estado do Pará.
Assumiu depois a palavra o vereador Sargento Silvano e deu boas-vindas aos alunos
e docentes do Instituto Adventista Grão-Pará presentes à sessão. Noticiou que
recentemente que Jair Bolsonaro foi ungido pelo bispo Edir Macedo, consagrado para
o trabalho que desenvolve como presidente da República. Disse ter a convicção de
que Bolsonaro foi colocado por Deus nesta terra com o propósito específico de
proteger, abençoar e fazer crescer a nação brasileira. Expressou que, ao ver o
presidente ajoelhado recebendo a unção, lembrou-se do episódio bíblico em que
Samuel ungiu o rei Davi. Recordou a história de Davi, de muitas batalhas, muitas
lutas, mas que se encontra viva até hoje em nossos corações, pois através de sua
linhagem recebemos Jesus Cristo, o salvador, que nos trouxe a salvação através de
sua morte na cruz. Afirmou conhecer Bolsonaro, tendo estado com ele nas três vezes
em que este veio ao Pará, acompanhando-o e com ele conversando. Reputou que
Bolsonaro é muito atacado pela mídia, mas tem o propósito, a missão, de resgatar
valores que foram perdidos ao longo do tempo, principalmente no que tange à família
tradicional. Assegurou que nosso país estava sendo destruído e hoje caminhamos no
rumo certo. Pontuou que a Bíblia é clara quando diz “Feliz é a nação cujo Deus é o
Senhor”. Comentou que os Estados Unidos são uma nação em que o presidente e a
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maioria de seus parlamentares professam a fé cristã, constituindo uma das grandes
potências mundiais. Lembrou que Israel, que tem apenas 2% da população mundial, é
uma das grandes nações do mundo. Disse então que estas são duas referências de
nações que professam a fé cristã e nelas houve grandes homens que mudaram seus
países, homens que inventaram coisas maravilhosas para o mundo, trazendo grandes
avanços em tecnologia, ciência e biodiversidade. Expressou que isto mostra a
importância do homem consagrado a Deus, do homem separado por Deus. Assinalou
que na Bíblia, em seus 66 livros, vemos os homens que Deus consagrou e o resultado
desta consagração. Manifestou sua felicidade por ver Bolsonaro consagrado,
lembrando que, durante a campanha, ele sofreu a facada, mas esta não foi para a
morte, foi para a glória e honra do Senhor Jesus, tornando-se depois presidente da
nação. Relatou acompanhar Bolsonaro todos os dias - seus atos e declarações testemunhando como ele está sendo atacado por forças malignas que tentaram e
tentam até hoje destruir a nação brasileira, sendo uma delas a Rede Globo. Expressou
sentir-se honrado em participar também desse processo, tendo colocado no peito,
durante sua campanha ao legislativo estadual, o nome de Jair Bolsonaro, carregandoo todos os dias. Assegurou que hoje caminhamos para um Brasil diferente e o futuro
está nas crianças. Em aparte, manifestou-se o vereador Paulo Queiroz. Findo este
pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o vereador Fabrício Gama. Subiu
então à tribuna o vereador Igor Andrade. Este saudou os alunos e professores do
Instituto Adventista Grão-Pará presentes à sessão, informando ter estudado por dois
anos na Escola Adventista Altamir de Paiva e, também por dois anos, no Instituto
Adventista Grão-Pará, tendo feito nestas escolas amizades que perduram até hoje.
Disse ter sido uma honra participar da rotina estabelecida pelas escolas adventistas
como parte de sua metodologia de ensino. Desejou aos visitantes uma boa estada
nesta Casa e que aproveitassem para conhecer um pouco da Câmara Municipal de
Belém. Recordou que há algum tempo os alunos do Colégio Alfa, onde estuda sua
filha, também visitaram este Poder. Reportou-se depois ao problema recorrente de
falta de água em nossa capital. Referiu ter estado em audiência, no mês de julho
passado, com o novo presidente da Cosanpa, José Antônio De Angelis, relatando
vários problemas no Bairro de Canudos e no Bairro do Marco. Recentemente,
prosseguiu, recebeu inúmeras reclamações sobre falta de abastecimento de água no
Bairro da Pratinha e também em Icoaraci. Notificou que no centro de Icoaraci as
pessoas relatam estar há mais de trinta dias sem água. Observou que a Cosanpa tem
nova presidência, mas os velhos problemas continuam – problemas históricos de falta
de investimento e falta de abastecimento, sem melhoria na qualidade da água, estão
presentes até hoje. Apontou que o governador Hélder Barbalho tem se empenhado em
melhorar a qualidade do abastecimento, mas os problemas são muito grandes.
Infelizmente, reconheceu, em todos os bairros de Belém, quando há alguma ruptura
em um cano ou duto, vários bairros são atingidos pela falta de água. Expressou que,
há alguns anos, quando a Cosanpa incorporou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Belém – SAAEB, esperava-se que investimentos fossem feitos, mas isso não
ocorreu. Comentou que, diferentemente de outras capitais em que houve investimento
na rede de abastecimento de água, em Belém nada foi feito e a população é que agora
paga por isso. Lembrou já de ter sido aprovada uma sessão especial para discutir o
problema da falta de água e do desperdício desta em inúmeros locais de nossa cidade,
como ocorre em lava jatos instalados clandestinamente no meio da rua. Externou
depois não ter dúvida de que o governo do estado tem feito de tudo para mostrar à
população que a presença ostensiva da polícia ajuda, e ajuda muito, no combate à
violência. Entretanto, considerou, a mudança de comportamento da sociedade
também influencia muito nesse sentido. Exemplificou dizendo que há feiras em
Belém, locais conhecidos como robautos, em que são colocados à venda produtos de
origem duvidosa. Infelizmente, lamentou, muitas pessoas compram esses produtos.
Refletiu que se a sociedade repudia assaltos e furtos, é inaceitável que as pessoas
comprem artigos oriundos destas práticas criminosas, pois isso alimenta, financia o
círculo vicioso da violência. Retomando a temática da água, apontou que em
inúmeros locais as pessoas não querem pagar a fatura pelo fornecimento. Externou
que concorda com essa atitude quando a água não chega às torneiras, mas se ela é
fornecida é justo que a fatura seja paga para que o consumidor possa exigir um bom
serviço e investimentos sejam feitos pela Cosanpa e o atendimento melhore. Disse ter
certeza de que o governador Hélder Barbalho, com pulso forte, melhorará o quadro
atual do fornecimento de água em nosso estado. Em aparte, manifestou-se o vereador
Toré Lima. Rildo Pessoa agradeceu a presença dos estudantes e professores do
Instituto Adventista Grão-Pará, dando-lhes boas-vindas à Câmara Municipal de
Belém. Considerou o quanto seria bom se em todas as escolas houvesse quadra
coberta, biblioteca, valorização do professor. Postulou ser necessário promover o
avanço da educação em nosso país. Afirmou haver um empenho muito grande da
Prefeitura em dotar de climatização as escolas municipais, contrapondo que as
escolas estaduais precisam melhorar muito e não apenas em relação à infraestrutura.
Exortou esta Casa a debater o tema da valorização da educação, opinando que esta
passa principalmente pela valorização do professor. Findo este pronunciamento, o
presidente Fabrício Gama informou aos demais parlamentares e ao público presente
que haveria nesta sessão a apresentação do Coral do Instituto Adventista Grão-Pará,
formado por alunos desta instituição. Pediu aos vereadores que convocassem seus
assessores e os funcionários da Casa para que prestigiassem esta performance. Findo
o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Assumiu então a
presidência da Mesa o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança do bloco PMN –
Solidariedade – Patriota – PR, Fabrício Gama parabenizou o vereador Paulo Queiroz
pelo belíssimo trabalho desempenhado por sua filha, Patrícia Queiroz, nos encontros
de casais das igrejas evangélicas. Contou ser amigo de Patrícia Queiroz há mais de
vinte e cinco anos, relatando ter ficado muito feliz ao vê-la levando a Palavra de Deus
às famílias. Reportou depois ter acompanhado o prefeito Zenaldo Coutinho em ação
do programa Prefeitura nos Bairros nos bairros da Sacramenta e do Barreiro.
Expressou que Zenaldo sempre atua como se fosse o primeiro dia de seu mandato –
ouve a comunidade, discute e costuma dizer que alguma coisa há ainda a ser feita,
mas muitas coisas já foram feitas no município. Referiu que muito já foi feito nas
áreas da Saúde e da Educação e agora ocorrerá a conclusão da obra do BRT, que
avança a todo vapor para entrega à população no prazo definido pelo prefeito.
Acusou o ex-prefeito Duciomar Costa de superfaturar esta obra e cometer várias
irregularidades, sendo por isso acionado na justiça, o que a atrasou em mais de dois
anos. Retirados estes embargos, o prefeito Zenaldo Coutinho concluiu o primeiro e o
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segundo trechos e agora está finalizando o terceiro trecho do BRT. Comunicou que o
prefeito entregou recentemente no Barreiro uma nova creche e uma escola com ar
condicionado nas salas de aula. Avaliou que isto mostra o compromisso com a
educação da atual gestão municipal: apesar dos poucos recursos, há investimentos
para melhorar a qualidade do ensino. Observou que, em oito anos de mandato de
Zenaldo Coutinho, não houve greves ou paralisações dos servidores da educação
municipal. Parabenizou então a atual gestão, destacando também o trabalho
desenvolvido pelo secretário de Saúde, senhor Sérgio Amorim, e sua equipe. Findo
seu pronunciamento, Fabrício Gama reassumiu a presidência de Mesa. Pelo bloco
PSD – PTC, Sargento Silvano aludiu à atuação da Igreja Mãe da Assembleia de Deus
(pastor Samuel Câmara), da Igreja Assembleia de Deus Portas Abertas (pastor
Alexandre Guilherme) e da Igreja Templo Família da Fé (pastor Ânderson e pastor
Fernando), afirmando que estas igrejas têm trazido um grande benefício à população
de Belém. Informou que a Igreja Mãe não apenas prega o Evangelho, mas tem um
trabalho social gigantesco, tendo construído, ao longo último ano, 111 casas para
pessoas carentes. A Assembleia de Deus, continuou, através da Ação Cidadania,
montou em Belém setenta postos de aleitamento materno, além de distribuir cestas
básicas e realizar outros trabalhos sociais. Parabenizou então a atuação destas igrejas
que vão onde está o necessitado, como a Igreja Família da Fé, no Bengui.
Reconheceu também o importante trabalho desenvolvido pela Igreja Quadrangular,
atuando dentro dos cárceres e na ação social. Pediu a Deus que continue a levantar
homens e mulheres que contribuam, de forma direta ou indireta, para melhoria de
nossa cidade e de nossa nação. Manifestou sentir-se honrado em fazer parte da Igreja
Assembleia de Deus, e disse crer que estão no caminho certo, trabalhando
diuturnamente na evangelização, na comunhão, na ação social, trazendo benefícios de
forma direta à população. Pontuou sempre afirmar que a Igreja não precisa de
políticos, mas Deus levanta políticos, segundo sua vontade, para representá-la. Pela
bancada do PSDB, Nehemias Valentim exprimiu ter um carinho e um amor muito
grandes pela escola Instituto Adventista Grão-Pará, pois além de ter nela estudado,
depois a administrou financeiramente durante alguns anos, que foram anos
maravilhosos de aprendizado. Hoje, prosseguiu, temos a honra e a alegria de receber
os alunos desta instituição que logo aqui se apresentarão. Reforçou então o convite
aos funcionários e assessores para que assistissem a esta apresentação. Ponderou que
muitas pessoas preferem uma educação em que a família não participa e a escola não
têm muita ingerência na vida pessoal do aluno. Comparou que há escolas que se
preocupam com isso, como o Instituto Adventista Grão-Pará, onde os valores morais
são altamente apresentados e ensinados aos alunos. Além disso, há a preocupação
com os valores espirituais, para que a criança tenha uma educação completa.
Completou haver também aulas de música, corais e muitas outras atividades que
fazem com que o aluno gaste seu tempo com coisas mais importantes. Refletiu que
hoje é muito comum ver crianças sendo elogiadas porque estão mexendo no celular manipulando-o desde seus primeiros anos de vida - e têm controle sobre celulares e
computadores de tal forma que os pais e a família se empolgam, considerando-os
muito inteligentes, não discordou de que realmente o sejam, mas julgou que o uso de
celulares e computadores é a coisa mais nociva que existe para o desenvolvimento
mental e intelectual dos alunos. Postulou ser uma alternativa a isso que a educação
adventista apresenta através do esporte, da música e da religiosidade. Infelizmente,
lamentou, vivemos em uma era de prevalência da tecnologia, mas, conjecturou,
muitas das áreas do cérebro que precisam ser desenvolvidas são bloqueadas pelo uso
excessivo de tais equipamentos. Atestou que estas alegações são resultado de
pesquisas realizadas e divulgadas no mundo inteiro, não se tratando de uma opinião
pessoal sua. Testemunhou que, segundo essas fontes, as crianças não devem usar
equipamentos eletrônicos como celulares, computadores e tablets mais do que trinta
minutos por dia. Pontificou que a criança deve brincar e aprender através das
brincadeiras, realizando assim seu desenvolvimento motor e intelectual - deve cantar,
correr, pular. Aditou que isso aprendeu no Instituto Adventista Grão-Pará e adequouse a esta mesma orientação o Centro Educacional Triunfo, onde seus filhos
estudaram. Pela liderança do Governo, Gleisson Oliveira agradeceu e parabenizou o
vereador Nehemias Valentim pela iniciativa de trazer os alunos do Instituto
Adventista Grão-Pará até esta Casa. Pediu depois aos vereadores e funcionários da
Casa para ficarem alerta quanto à segurança, relatando que uma assessora sua fora
assaltada e agredida com um soco no rosto, no dia anterior, ao sair da CMB para tirar
cópias do outro lado da rua. Ao conversar com as pessoas, após o ocorrido, foi
informado de que aquele fora o terceiro assalto ali ocorrido naquele dia. Notificou
que o crime ocorrera na Travessa do Chaco com a Avenida Rômulo Maiorana, sendo
praticado por um homem em uma motocicleta vermelha usando um capacete cor de
rosa. Referiu que, segundo os moradores da área, assaltos praticados ali por
motoqueiros são muito frequentes. Pediu novamente aos assessores e funcionários da
CMB que tivessem cuidado ao trafegar na região. Disse compreender o discurso
pronunciado anteriormente pelo vereador Toré Lima sobre segurança pública,
ressaltando não estar usando a ocasião para criticar o governo estadual, mas
considerou importante subir à tribuna para fazer esse alerta. Recordou que sua
funcionária chegou ao gabinete com o rosto inchado, manifestando sua revolta com
os bandidos, que preferencialmente atacam mulheres. Parabenizou e agradeceu
depois a todos os secretários municipais de Belém e também aos funcionários destas
secretarias, reconhecendo o esforço feito para a realização de um trabalho de
qualidade no 15º mutirão do programa Prefeitura nos Bairros. Reportou ter
comparecido por dois dias ao Bairro da Sacramenta e viu a dedicação de cada um
para que o povo sinta a Prefeitura próxima. Parabenizou também o prefeito Zenaldo
Coutinho, que esteve presente, dialogando com as lideranças do bairro, vendo as
dificuldades e os principais problemas enfrentados pela comunidade, buscando
solucioná-los através das secretarias, que estavam todas empenhadas na realização do
mutirão. Findo este pronunciamento, o vereador José Dinelly pediu que fosse feito
um minuto de oração por todas as pessoas enfermas, prostradas em leitos
hospitalares, entre elas o vereador Joaquim Campos. O presidente Fabrício Gama
respondeu que esta solicitação seria atendida após a apresentação do Coral do
Instituto Adventista Grão-Pará. Pela liderança do PSB, Igor Andrade elogiou a
postura adotada pelo governador Hélder Barbalho diante das queimadas que atingem
a região amazônica, tomando a frente no combate aos incêndios. Considerou que,
diferentemente do presidente Jair Bolsonaro, Hélder mostrou estar preocupado com o
problema. Avaliou, porém, que para minorá-lo é necessária outra conduta por parte
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da sociedade, não adiantando apenas os governadores - além dos presidentes dos
países amazônicos - ficarem preocupados, se a população não se preocupar. Externou
que, no dia anterior, através de Hélder Barbalho, o Pará dera um exemplo para o
restante do país desta preocupação. Expôs que em nosso estado há áreas que são
territórios federais, sendo muitas delas reservas indígenas, não competindo ao
governo estadual nelas intervir. Manifestou temor, entretanto, ao ver Jair Bolsonaro
desmoralizar o IBAMA dizendo que os fiscais daquele órgão não podem apreender
ou destruir as máquinas usadas pelos infratores da legislação ambiental. Pediu então
que a CMB se mantenha atenta ao problema, fazendo notar que nossa cidade já tem
amanhecido com fumaça oriunda das queimadas. Pela liderança do PRB, Toré Lima
recordou ter pedido, na semana anterior, providências quanto à limitação do acesso
ao estacionamento da Casa por pessoas não autorizadas. Lembrou que a esposa do
vereador Joaquim Campos quase fora atropelada por um veículo que não pertencia a
funcionário, assessor ou vereador da CMB. Disse que, naquele momento, fez uma
crítica aos membros da Guarda Municipal que eram responsáveis pelo controle da
entrada de automóveis. Expressou que neste dia, diferentemente, faria um elogio à
atuação da Guarda Municipal e uma denúncia. Participou que - na semana anterior,
no estacionamento - a Guarda Municipal detivera um indivíduo perigoso, procurado
pela polícia, conforme fora identificado pela assessoria do vereador Fabrício Gama.
De forma inesperada e absurda, porém, uma servidora desta Casa, Socorro Gomes,
agrediu verbalmente os membros da Guarda, fato que presenciou de dentro de seu
carro. Disse então, naquele momento, que os guardas municipais tinham sim que
fazer alguma coisa. Ressaltou que a Guarda Municipal está a serviço desta Casa, a
serviço da população e não deve ser agredida ou ofendida no cumprimento de sua
função. Pediu providências à Mesa Diretora da CMB para que a referida servidora
seja devidamente notificada e tais fatos não voltem a ocorrer. Findo este
pronunciamento, o presidente Fabrício Gama informou que fora feito o pedido de
abertura de um procedimento contra a servidora, uma vez que esta fizera agressões
verbais aos guardas municipais, aos membros de seu gabinete e aos assessores de
outros vereadores tentando defender um meliante que tem várias passagens pela
polícia por assalto à mão armada e latrocínio. O vereador Sargento Silvano pediu
então que, antes da abertura do procedimento contra a servidora, esta fosse ouvida
para que não se cometesse alguma injustiça. O presidente explicou tratar-se de um
procedimento administrativo, não cabendo neste caso interferência dos vereadores.
Pediu depois que fosse feito um acordo de lideranças permitindo a apresentação dos
alunos do Instituto Adventista Grão-Pará, o que foi aprovado pelas lideranças
presentes. A sessão foi então suspensa para a apresentação do Coral. Após esta
performance, foi feita uma oração pela saúde do vereador Joaquim Campos,
hospitalizado após sofrer um princípio de infarto na semana anterior. O presidente
Fabrício Gama pediu que esta oração fosse estendida em favor dos vereadores
Fernando Carneiro e França, que também se recuperavam de problemas de saúde. O
presidente agradeceu então a visita dos alunos e docentes do Instituto Adventista
Grão-Pará considerando-a um presente a esta Casa. Agradeceu ao vereador Nehemias
Valentim pela iniciativa em trazê-los, constituindo a presença destes uma
contribuição para que os vereadores pudessem aprender um pouco mais sobre
compaixão e carinho.Estando encerrado o Horário de Liderança, o presidente
Fabrício Gama solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças no painel
eletrônico. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram
então postas em votação e aprovadas por unanimidade as atas referentes à 55ª e à 57ª
sessões ordinárias do Segundo Período da Terceira Sessão Legislativa desta
legislatura. Foi feita então a leitura do requerimento do vereador Marciel Manão
solicitando moção de repúdio ao projeto de lei nº 3369/2015 - de autoria do deputado
federal Orlando Silva (PC do B – São Paulo), ora tramitando na Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados – que prevê a expansão do conceito de família
em nosso país. Fizeram o encaminhamento os vereadores Marciel Manão, Sargento
Silvano, Nazaré Lima e Rildo Pessoa (com aparte do vereador Marciel Manão),
ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o
vereador Toré Lima pediu Questão de Ordem solicitando que, após a próxima
verificação de presença, caso não houvesse quórum, se listassem nominalmente os
vereadores presentes. O presidente Fabrício Gama atendeu a esta solicitação e, após
os vereadores fazerem o registro de suas presenças no painel eletrônico, listou
nominalmente os parlamentares presentes: Fabrício Gama, John Wayne, Bieco,
Celsinho Sabino, Dr. Chiquinho, Enfermeira Nazaré Lima, Gleisson Oliveira, Lulu
das Comunidades, Marciel Manão, Neném Albuquerque, Paulo Queiroz, Rildo
Pessoa, Toré Lima e Nehemias Valentim - estando licenciados os vereadores
Fernando Carneiro e Joaquim Campos. Não havendo quórum, o presidente encerrou a
sessão às onze horas e cinco minutos. Justificaram suas ausências os vereadores
Amaury da APPD, Dr. Elenílson, França, Henrique Soares, Mauro Freitas, e Simone
Kahwage. Estavam licenciados os vereadores Fernando Carneiro e Joaquim Campos.
Estiveram presentes os vereadores: Professor Elias e Rildo Pessoa, pelo bloco DC –
Avante – Podemos; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco
PMN – Solidariedade – Patriota - PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e
Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD - PTC; Dinelly e Celsinho Sabino, pelo bloco
PSC – PPS; Altair Brandão, pelo bloco PC do B – PT; Blenda Quaresma, John
Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB – PHS; Gleisson e Igor Andrade, pela
bancada do PSB; Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Queiroz, pela bancada do
PSDB; Dr. Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Toré Lima,
pela bancada do PRB; Émerson Sampaio, pelo PP; Neném Albuquerque, pelo PSL.
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 03 de setembro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________
ATO Nº 2314/2019, de 01 de agosto de 2019.
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e
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DIÁRIO OFICIAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
CIRCULAÇÃO: 30 de setembro e 01, 02, 03 e 04 de outubro de 2019.

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder,
conforme ESCALA DE FÉRIAS;
R E S O L V E:
CONCEDER, nos termos do Art. 117, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 30 (trinta)
dias de férias ao (s) funcionário (s) deste Poder, abaixo relacionados, a partir de
01/08/2019 à 30/08/2019, com retorno em 31/08/2019.
Nome do Servidor
Lotação
Cargo
Exercício
Adercilio Amorim Damasceno
Gab. Ver. Sargento Silvano
ASL – Secretário Legislativo
2018 - 2019
Afonso Cesar Amarante Brandão
Serviço de Assistência Médica
GNS – Grupo Nível Superior
2018 - 2019
Alcileia Santos da Silva
Gab. Ver. Toré Lima
ASL – Secretário Legislativo
2017 - 2018
Ana Caroline Freitas da Costa
Gab. Ver. Emerson Sampaio
ASL - Secretário Legislativo
2018 - 2018
Antonio Angelo R. de Vilhena
Departamento Legislativo
GAU – Grupo Auxiliar
2018 – 2019
Carmen Julia Pereira Lourenço
Gab. Ver. John Wayne
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2018
Durval Machado Carvalho Neto
Gab. Ver. França
ASL – Secretário Legislativo
2018 – 2019
Fabio Ferreira da Costa
Gab. Ver. Jose Maria Dinely
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2017
Gerson Lucio Gomes Dumont
Gab. Ver. Amaury Filho
GNM – Grupo Nível Médio
2016 – 2017
Gilberto Rosado Vidigal
Gab. Ver. Zeca Pirão
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2018
Jaqueline Rodrigues Maués
Gab. Ver. Gleisson Oliveira da
ASL – Secretário Legislativo
2018 – 2019
Joel Rodrigues Chaves
Gab. Ver. Jose Maria Dinely
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2018
Jose Geraldo de Jesus Paixão
Diretoria Jurídica
GNS – Grupo Nível Superior
2018 - 2019
Jose Vieira dos Santos
Gab. Ver. Moa Moraes
GAT – Grupo Atendente
2017 – 2018
Josefina Souza Venâncio
Gab. Ver. Elenilson Costa
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2018
Lidiane Sousa Pinto
Gab. Ver. Jose Maria Dinely
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2018
Marco Antonio Faria Soares
Divisão de Recursos Humanos
GNM – Grupo Nível Médio
2018 – 2019
Maria do Perpétuo S. V. de Oliveira
Gab. Ver. Nehemias Valentim
ASL – Secretário Legislativo
2016 – 2017
Maria Helena Monteiro de Sena
Gab. Ver. Toré Lima
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2017
Nelma de Nazaré Cruz Mendes
SECER – Serviço de Cerimonial
GAU – Grupo Auxiliar
2018 – 2019
Nivia Paula Raiol Pinheiro
Gab. Ver. Mauro Freitas
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2018
Olivio Chaves Filho
Divisão de Serviços Gerais
GNM – Grupo Nível Médio
2018 -2019
Paulo Ronaldo Pontes de Andrade
Gab. Ver. Mauro Freitas
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2017
Raimundo Jorge França Castro
Gab. Ver. Moa Moraes
ASL – Secretário Legislativo
2018 – 2019
Rosa Fatima Ferreira Teixeira
SRDD – Serviço de Reg & Cont.
GAU – Grupo Auxiliar
2018 – 2019
Rosangela da Silva Alcantara
Divisão de Serviços Gerais
GAT – Grupo Atendente
2017 – 2018
Rose Mary Bezerra da Silva Lacerda
Divisão de Serviços Gerais
GAT – Grupo Atendente
2017 – 2018
Rosiclea Camara Coelho
Div. de Taq/Ass/Com/Tec
GNM – Grupo Nível Médio
2018 -2019
Rubenita da Silva Muniz
Div. de Taq/Ass/Com/Tec
GNM – Grupo Nível Médio
2018 – 2019
Sandra Suely Miranda Soares
Serviço de Assistência Médica
GAU – Grupo Auxiliar
2018 – 2019
Sergio Augusto de V. T. Martins
Divisão de Consultoria e Procuradoria
GNM – Grupo Nível Médio
2016 – 2017
Vitor Vieira Lourenço
Gab. Ver. Fabrício Gama
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2018
Viviane Pereira Lourenço
Gab. Ver. John Wayne
ASL – Secretário Legislativo
2017 - 2018
Wallaci de Jesus dos Santos
Gab. Ver. Wellington Magalhães
ASL – Secretário Legislativo
2016 – 2017
Wellington Fontenelle Chaves Junior
Gab. Ver. Francisco Almeida
ASL – Secretário Legislativo
2017 – 2018
Willks Raimundo Humberto de Souza
SEMAP – Ser. de Manutenção e Apoio
GAT – Grupo Atendente
2018 - 2019
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE
Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
___________________________

ANO XXXVI
Nº 1857

Republicação por incorreção de circulação no Diário Oficial nº 1854, de 09 a 13 de
setembro de 2019.
RESOLUÇÃO Nº 055, de 16 de setembro de 2019.
Concede Licença ao Senhor Vereador Fernando Carneiro, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Belém, estatui e a Mesa promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Fernando Carneiro, de acordo com o
disposto no art. 51, inciso I, alínea “a” 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 10.09.2019, na forma do art. 146, alínea “a” § 1º da Resolução nº 15,
de 16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 044, 04.05.2004, 14 (quatorze) dias de Licença
saúde, no período de 03 a 16/09 do corrente ano, conforme Processo nº 1572/19.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 10.09.19.
Câmara Municipal de Belém, 16 de setembro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
----------------------------------------------Republicação por incorreção de circulação no Diário Oficial nº 1854, de 09 a 13 de
setembro de 2019.
RESOLUÇÃO Nº 056, de 16 de setembro de 2019.
Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador Adriano Coelho, e dá outras
providências.
A Câmara Municipal de Belém, estatui e a Mesa promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º. Fica concedidos ao Senhor Vereador Adriano Coelho, 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 16.09.2019, na forma do art. 146, alínea “d” da Resolução nº 15, de
16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 015, de 16.12.19, 03 (três) dia de Licença
Parlamentar, no período de 09 a 11/09 do corrente ano, conforme Processo nº 1601/19.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus
efeitos a 09.09.19.
Câmara Municipal de Belém, 16 de setembro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
--------------------------------------------Republicação por incorreção de circulação no Diário Oficial nº 1854, de 09 a 13 de
setembro de 2019.
RESOLUÇÃO Nº 057, de 16 de setembro de 2019.
Concede Licença Saúde ao Senhor Vereador Joaquim Campos, e dá outras
providências.
A Câmara Municipal de Belém, estatui e a Mesa promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador Joaquim Campos, de acordo com o
disposto no art. 51, inciso I, alínea “a” 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 16.09.2019, na forma do art. 146, alínea “a” § 1º da Resolução nº 15,
de 16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 044, de 04.05.2004 30 (trinta) dias de Licença
saúde, no período de 28/08 a 26/09 do corrente ano, conforme Processo nº 1611/19.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 28.08.19.
Câmara Municipal de Belém, 16 de setembro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário
----------------------------------------------Republicação por incorreção no Diário Oficial nº 1855, de 16 a 20 de setembro de 2019.
Onde lê-se Resolução nº 058, leia-se Resolução nº 059.
RESOLUÇÃO Nº 059, de 16 de setembro de 2019.
Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador Altair Brandão, e dá outras
providências.
A Câmara Municipal de Belém, estatui e a Mesa promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º. Fica concedidos ao Senhor Vereador Altair Brandão, 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 16.09.2019, na forma do art. 146, alínea “d” da Resolução nº 15, de
16.12.92, e art. 5º da Resolução nº 15, de 16.12.19, 03 (três) dia de Licença
Parlamentar, no período de 16 a 18/09 do corrente ano, conforme Processo nº 1628/19.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Belém, 16 de setembro de 2019.
Ver. MAURO FREITAS
Presidente
Ver. JOHN WAYNE Ver. HENRIQUE SOARES
1º Secretário
2º Secretário

