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RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

ATO Nº 1253/2018, de 01 de agosto 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 à servidora ANTONIA DA 

CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA, pertencente ao Grupo Nível médio – Ref. A – 

Permanente, durante o período de 01/08/2018 a 30/08/2018, correspondente ao 6º triênio 

(2005-2008) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante no Processo nº 191/2010. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATO Nº 1254/2018, de 01 de agosto 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. 93, inciso X, 

combinado com o Art. 114, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, 30 (TRINTA) dias de licença 

prêmio ao servidor ROBIVALDO CABRAL SANTOS, pertencente ao Grupo Nível Médio – 

Ref. A – Permanente, durante o período de 01/08/2018 a 30/08/2018, correspondente ao 10º 

triênio (2014-2017) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante no Processo nº 830/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de AGOSTO de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

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

 

ATO Nº 1255/2018, de 01 de agosto 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, 30 (TRINTA) dias (RESTANTES) de licença prêmio à servidora 

ANTONIA NORONHA DE MORAIS, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A – 

Permanente, durante o período de 01/08/2018 a 30/08/2018, correspondente ao 8º triênio 

(2010-2013) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme deferimento 

constante do Processo nº 1286/2013. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
                                                        ---------------------------------------------------- 
ATO Nº 1256/2018, de 01 de agosto 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 

CLEIDE FONSECA RODRIGUES DOS SANTOS, pertencente ao Grupo Nível Médio – 

Ref. A – Permanente, durante o período de 01/08/2018 a 30/08/2018, correspondente ao7º 

triênio (2006-2009) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante do Processo nº 677/2013. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 01 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ESPECIAL EM CARÁTER DE 

HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES E ENTREGA DA MEDALHA E 

DIPLOMA “CORDOLINA FONTELLES LIMA”, CONFORME DISPÕE O 

DECRETO Nº 058, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001 E O DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 23, DE 05 DE JUNHO DE 2006. 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Belém para a realização desta sessão especial em homenagem 

ao Dia das Mães e entrega da Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima”. 

Compuseram a Mesa os senhores (as): Márcia Cunha (secretária do Controle Interno 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará), Maria Lúcia Guimarães da Luz 

(representando as homenageadas), vereador Toré Lima, vereador Fabrício Gama e 

vereador Fernando Carneiro. Presentes ainda estavam os vereadores Igor Normando 

e Lulu das Comunidades. Presidiu a sessão a vereadora Simone Kahwage. Após a 

composição da Mesa de trabalhos, o Mestre de Cerimônia convidou todos a ouvir, 

em atitude de respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, 

invocando as bênçãos de Deus, a vereadora Simone Kahwage, declarou aberta a 

sessão. Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador Toré Lima e a vereadora 

Simone Kahwage subiu à tribuna e leu um pequeno texto em homenagem às mães. 

Ao término da mensagem, disse que é difícil ser mãe nos dias atuais e lembrou-se 

daquelas mulheres que sonham em ser mães, mas não podem sê-lo por motivos 

biológicos. Afirmou que, assim como ela, existem políticos empenhados em 

defender os direitos das mulheres que são mães. Por fim, deixou suas sinceras 

homenagens a todas as mães do estado do Pará, especialmente aos presentes na 

sessão. Reassumiu posteriormente a presidência da Mesa. Discursando depois em 

nome da Câmara Municipal de Belém, o vereador Fabrício Gama saudou a todos. 

Declarou que ser mãe deve significar um renascimento para a mulher. Disse que a 

homenagem de hoje é dada a mulher como ser humano e mãe, por dedicar-se aos 

seus filhos com tanto afinco. Afirmou também que a mulher representa o que é de 

mais puro, pois possui amor puro. Finalmente disse que a homenagem que será feita 

hoje levou em consideração a trajetória de cada agraciada e que o reconhecimento 

deve ser diário. Ao término deste discurso, o Mestre de Cerimônia convidou a 

senhora Maia de Jesus Castro Garcia a também compor a Mesa. Posteriormente, 

discursou o vereador Fernando Carneiro que comentou sobre as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres na sociedade, tendo como reflexo a baixa 

representatividade destas neste Poder Legislativo. Disse que a luta das mulheres 

contra o preconceito e o machismo ocorre diariamente. Alegou empenhar-se em ser 

uma pessoa que tenta fazer aquilo que é certo. Sua conduta, afirmou, vem em grande 

parte de sua criação familiar, especialmente da educação que recebeu de sua mãe. 

Contou do sofrimento de sua mãe em decorrência de sua carreira política. Afirmou 

existirem poucas relações tão fortes quanto a existente entre uma mãe e seu filho. A 

mesa registrou depois a presença do vereador Gustavo Sefer. Em seguida, subiu à 

tribuna o vereador Toré Lima e congratulou a todos. Recordou nesta homenagem, de 

forma carinhosa, a mãe de Jesus Cristo. Demonstrou tristeza pelo fato da maioria dos 

vereadores não terem indicado outras mães para serem homenageadas, já que de 

trinta e cinco vereadores apenas nove fizeram indicações. Dando prosseguimento à 

sessão, discursou em nome das homenageadas a senhora Maria Lúcia Guimarães da 

Luz. Esta disse estar honrada, leu um pequeno texto sobre o significado de ser mãe e 

lembrou carinhosamente de Maria, mãe de Jesus. Parabenizou todas as mães 

presentes na sessão. Após este discurso, teve início a entrega das homenagens. O 

vereador Fernando Carneiro entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles 

Lima” à senhora Ildenir Martins Carneiro; o vereador Igor Normando entregou a 

Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora Angelina Nazaré dos 

Anjos Oliveira; o vereador Nehemias Valentim entregou a Medalha e Diploma 

“Cordolina Fontelles Lima” à senhora Geralda Marcelino (representada por Maria 

Marcelino); o vereador Adriano Coelho entregou a Medalha e Diploma “Cordolina 

Fontelles Lima” à senhora Mônica Celeste dos Santos Cardoso; o vereador Amaury 

da APPD entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora 

Patrícia do Socorro Marciel; o vereador Gustavo Sefer entregou a Medalha e 

Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora Maria de Jesus Castro Garcia; o 

vereador Lulu das Comunidades entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles 

Lima” à senhora Ruth Cleia Jardim Cordeiro; o vereador Fabrício Gama entregou a 

Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora Maria do Socorro Pereira 

da Gama; o vereador Toré Lima entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles 

Lima” à senhora Maria Lúcia Guimarães da Luz. Também receberam uma 

homenagem especial, através da entrega de ramalhetes de flores, as servidoras da 

Câmara Municipal de Belém Sabrina de Jesus Oliveira, Samandra de Jesus Oliveira e 

Maria Isabel Priste Pereira. Terminadas as homenagens, a presidente da sessão, 

vereadora Simone Kahwage, agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a 

sessão às onze horas de vinte e cinco 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, dia 10 de maio de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

A FIM DE COMEMORAR O DIA MUNICIPAL DO PROFISSIONAL DE 

CONTABILIDADE, CONFORME DISPÕE LEI DE Nº 9.297, DE 06 DE JULHO 

DE 2017, QUE INSTITUI O DIA 30 DE MARÇO A SER COMEMORADO 

ANUALMENTE COMO DATA OFICIAL NO CALENDÁRIO DESTE PODER 

LEGISLATIVO. 

 

No segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém para esta sessão solene. Inicialmente, o 

Mestre de Cerimônia convidou para compor a Mesa o vereador Émerson Sampaio, 

Ticiane Lima dos Santos  (presidente do Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado do  Pará), Leila Márcia Elias (presidente da Associação dos Profissionais da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Estado do Pará),  Thiago Delduque 

(vice-presidente das Prerrogativas da OAB - PA), Regina Vila Nova (presidente do 

Instituto Paraense da Mulher Contabilista), Mario Elísio de Melo Gusmão 

(presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das empresas de 

Assessoramento Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Pará), José Maria 

de Oliveira (presidente do Sindicato dos Contabilistas do Estado do Pará), André 

Charone (empresário contábil). Em seguida, todos foram convidados a ouvir, em 

atitude respeito, o Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda de Música do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Finda a execução do hino, o 

mestre de cerimônia convidou o senhor Braselino Assunção (presidente dos 

Auditores Internos do Brasil) para compor a Mesa. Em seguida, foi feita a 

justificativa da ausência do presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador 

Mauro Freitas. Na sequência, pronunciou-se a senhora Leila Márcia Elias e disse 

ser um prazer comemorar uma data tão importante para os profissionais  da 

contabilidade. Expressou ser a presente data, que está inserido no calendário oficial 

deste Poder, uma forma de estabelecer o reconhecimento e a valorização da 

profissão perante o Poder Legislativo Municipal.  Lamentou a visão equivocada 

que existe com relação ao profissional contador refletida  na afirmação quotidiana 

"A culpa é do contador!". O presidente justificou depois a ausência do vereador 

Fernando Carneiro. Dando prosseguimento, a senhora Ticiane Lima dos Santos 

informou existir uma vontade soberana da categoria dos profissional de 

contabilidade em tornar-se integrada. A valorização deriva disso, pois parte de um 

desejo interno de valorizar-se enquanto profissional. Neste momento, o presidente 

registrou a presença da senhora Cilene Sabino convidando-a a fazer parte da Mesa. 

Em seguida, discursou a senhora Regina Vila Nova. Findo este discurso, o 

presidente declarou que a Câmara Municipal de Belém está à disposição de todos 

os profissionais da contabilidade para discutir o que for necessário em apoio à 

categoria. Posteriormente, o senhor André Charone Tavares, citando o escritor 

Lopes de Sá, disse que a ciência contábil é a base do desenvolvimento das células 

sociais e da própria sociedade. Afirmou que sem contabilidade não existem 

empresas, sem empresas não existem empregos, sem empregos não existe renda e, 

por conseguinte, não há desenvolvimento. Afirmou ainda que o caminho mais 

coerente para o país sair da recessão e desenvolver-se é através da livre iniciativa e 

do empreendedorismo consciente, o que somente é possível com a ajuda dos 

profissionais da contabilidade. Assumiu a palavra então o senhor Mário Elísio de 

Melo Gusmão e declarou que o mercado hoje exige  do profissional  que, além de 

contador, o mesmo seja capaz de desenvolver a cultura empreendedora, requerendo 

do profissional a compreensão sobre marketing, novas tecnologias bem como 

gerenciamento de pessoas. Posteriormente houve a apresentação de um vídeo 

institucional da Associação dos Profissionais da Contabilidade Aplicada - 

APCASP.  Leila Márcia Elias, em seguida, usou da tribuna para formular um 

juramento, que foi realizado pelos profissionais de contabilidade presentes.  Após o 

juramento, teve início a entrega das placas aos homenageados, em reconhecimento 

pelos serviços prestados por estes à sociedade. Foi conferida uma placa ao vereador 

Mauro Freitas, representado pelo vereador Émerson Sampaio, em homenagem à 

Câmara Municipal de Belém. Também receberam um certificado de 

reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade os profissionais da 

contabilidade: Leila Márcia Souza de Lima Elias, Paulo Sérgio Neves, Fábio 

Pantoja de Souza, Alexandre Campos Fonseca, Ioná Nazaré Miranda de Macedo, 

Carlo José do Amaral Ramos, Franci Antunes, Carmen do Socorro Viana da Silva, 

Leonardo de Souza Campos, Fernanda Gabriela Paixão dos Santos, Rosimary 

Quaresma de Souza, Zenir de Carlos Ramos , Nélio Dantas Elias, Diogo Barbosa 

Duarte, Anderson Roberto Pires e Silva, Marcelo Afonso de Souza Matos, Maria 

de Belém Silva, Maria de Fátima Vieira, Braselino Carlos Assunção da Silva, 

Tadeu Emanuel Araújo, José Eduardo Silva, Maria Luz de Lima, Daniel Avareda, 

Tomás de Aquino Rodrigues Freitas, Francisco Castro Oliveira, Josenir Gonçalves 

Nascimento, Maria de Nazaré Pereira Soares, José Alberto Campos, Cilene 

Moreira Sabino de Oliveira, Jarbas do Carmo Vasconcelos, Irineia Gomes da Silva, 

Alan Almeida Ferreira, Luis Tomás Conceição Neto, André Tavares Lopes, Inês 

Cristina Santana Martino Ferreira, Ludimar Antônio , Bárbara Ádria Oliveira 

Farias, Fabrício Nascimento Moreira, Marco Denílson Macedo da Silva, Carlos 

Augusto Frota Sodré, Cláudio Humberto Duarte Barbosa, Flávio Heleno Solano 

Reis, Mayra Vieira dos Santos, Cristiane de Fátima Rodrigues da Costa, Jéssica 

Rafael Guimarães Nunes, Mônica Rodrigues de Souza, Delfina Maria Melo Vieira, 

Iranildo Ferreira Pereira, Rafael Laredo Mendonça, Douglas Coelho Silva 

Castanhal, João de França Mendes Neto, Rafael Lima dos Santos, Edenilse Soares 

Pires, Keila Paiva da Silva, Raimunda Maria da Luz Silva, Eliana de Fátima Souza, 

Kleyto Arthur Souza Lisboa, Raimundo Vieira dos Santos e Ticiane Lima dos 

Santos. Finda as homenagens, o Presidente Émerson Sampaio agradeceu a 
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presença de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e trinta e cinco minutos. 

Eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 

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

Lameira Bittencourt, dia 2 de abril de 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

ATA DA QUINQUAGESIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERIODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA,  

 Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 

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

Mauro Freitas, que solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas 

presenças no Painel Eletrônico. Havendo quórum, foram abertos os trabalhos, 

ocasião em que usaram da palavra no Horário do Expediente os senhores 

vereadores: Zeca Pirão, declarando que a política estraga o desenvolvimento dos 

estados porque cada um quer ofender o gestor que está no governo, destacando que 

é muito fácil quem está fora ficar criticando, principalmente uma obra complexa 

como a do Tucunduba que, a seu ver, mexe diretamente com a população; frisou 

que se nega a falar do gestor e que pra acusar é preciso ter provas; enalteceu o 

trabalho realizado pelo governador estadual e pediu que se passasse a história 

certa, não ficar comentando o que não tem provas; informou que acusou o ex-

prefeito de ladrão mas apresentou provas; citou que as pessoas estão preocupadas 

em ler e estudar e classificou de indecência o que fizeram com o vereador Mauro, 

coma ex-vereadora Meg e com o orador, mas observou que Deus foi bom consigo, 

uma vez que mostrava nas reuniões que tudo era mentira e concluiu dizendo que 

Deus conhece tudo e todos e sabe o que faz; Fabrício Gama, que parabenizou o 

vereador Zeca Pirão por colocar que as falas, ás vezes, ultrapassam o limite da 

coerência; comentou sobre a questão do booling, citando que uma pessoa com 

deficiência congênita foi vítima de apelidos e chacotas dentro de uma escola, e que 

esteve no local pedindo providências; informou que o problema acontece muitas 

vezes ao lado da sua família; comentou que uma aluna tirou sua própria vida pela 

questão do booling, assim como, sobre os malefícios das drogas na vida de muitos 

jovens; parabenizou a PMB pelo trabalho que vem desenvolvendo na área 

gastronômica de Belém que vem gerando empregos e cultura; Nehemias Valentim, 

que discordou de um radialista por considerar que o orador está caducando; 

classificando essa atitude como doentia; informou que tem o privilégio de ter uma 

memória perfeita; declarou que está na hora de acabar com isso, destacando que é 

uma honra ser vereador nesta Casa, momento em que pediu que se respeite cada 

cidadão; comentou que existem pessoas sendo processadas e vem andar de 

bicicleta em Belém, mas com muitos segurança, momento em que perguntou como 

foi o governo de outros prefeitos em Belém, respondendo em seguida que que o 

prefeito Zenaldo não foi condenado em nada e também não vai ser. Passados os 

trabalhos ao Horário das Lideranças, momento em que usaram da palavra os 

senhores vereadores: Sargento Silvano que, pelo Bloco PSD/PTC, discorreu sobre 

a matéria publicada num jornal local dando conta de que um policial é morto a 

cada cinco dias no Pará e se posicionou como uma pessoa neutra que está 

representado os guardas municipais e os militares; citou que três agentes de 

segurança públicas foram ameaçados e que em menos de uma hora três policiais 

foram atacados, momento em que pediu um minutos de silencio para essas três 

vítimas; lamentou que aqueles que deveriam resolver não resolvem, momento em 

que defendeu mudanças na área da segurança pública e moradias dignas para os 

policias; informou que o ministro Elder pediu intervenção militar para o Estado do 

Pará mas as políticas atrapalharam, tendo como consequência mortes em todo o 

Pará; Fabrício Gama que, pelo bloco PMN/Solidariedade/Pen/PR, informou que a 

violência assola o País; falou sobre a questão da entrada de drogas no País e da 

tomada do posto da Policia Federal e perguntou como conter a violência se as 

fronteiras estão abertas; comentou que segundo o jornal nacional, entra pela 

fronteira quatrocentos milhões em drogas e questionou como combater, momento 

em que defendeu o policiamento nas fronteiras, citando que a lei criminal tem que 

ser revista e registrou que o prefeito Zenaldo entregou viaturas e motos no sentido 

de combater a violência; Marinor Brito que, pela Liderança da Oposição, se 

solidarizou com familiares do senhor saudoso Fernando, do Fundo Ver-O-Sol, bem 

como, com os vereadores que trataram da questão da violência; comentou sobre 

sua participação política na questão do combate a violência, momento em que 

mostrou o Atlas da violência de 2018 em uma pesquisa nacional sobre violência, 

produzido por vários pesquisadores de várias regiões do País, mostrando o retrato 

da questão pública e violência em todo o País, momento em que solicitou que fosse 

distribuídas copias do referido Atlas aos vereadores; lamentou que morrem pessoas 

todos os dias e pediu aos vereadores que pudessem inserir nos anais da Casa um 

documento informativo e entregar cópias aos vereadores; Marinor Brito que, pela 

bancada do PSOL, informou que em Belém ocorrem setenta e sete homicídios por 

cem mil habitantes, classificando como dados alarmantes, drásticos e dramáticos 

os índices de abandono e falta de investimentos na área social; lamentando que 

pessoas cada vez mais jovens estão entrando no mundo do crime e em 

consequência, muitas mortes e existe uma relação direta entre a falta de 

empreendimentos; citou que o orçamento não e crescente de acordo com a 

necessidade da educação e emprego e renda; falou da opção dos governos de 

terceirizar serviços, destacando que é necessário rever essa lógica e chamar o 

ministério público, prefeitos e colocar o mapa da realidade pra ser mudado, 

apelando em seguida a Assembleia do estado, uma atenção especial sobre esse 

assunto, momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador 

Nehemias Valentim; Mauro Freitas que concedeu aparte ao senhor vereador Dinely 

e este comentou sobre matéria dos jornais locais sobre o prefeito Zenaldo que está 

voltando pra avançar as obras da cidade; citou que ontem soube do empréstimo de 

noventa e dois milhões de reais pra que o prefeito venha trabalhar pelo povo de 

Belém; prosseguindo o orador Mauro Freitas parabenizou os vereadores de Belém 

pelo recurso que está sendo liberado que foi aprovado nesta Casa para asfaltar ruas 

de Belém; destacou que a cidade perdeu recursos por ocasião da copa passada e 

concluiu parabenizando o prefeito e sua equipe. Em apartes, usaram da palavra os 

senhores vereadores Gustavo Seffer e Dinely, oportunidade em que o senhor 

presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no 

Painel eletrônico. Havendo quórum os trabalhos foram passados a primeira parte 

da Ordem do Dia, momento em que foi respeitado um minuto de silencio em 

memória póstuma aos cabos Sidney e Danilo e Sargento Aline, solicitado pelo 

senhor vereador Sargento Silvano e senhor Fernando do Fundo Ver o Sol, 

solicitado pelo senhor vereador Dinely, momento em que assumiu a condução dos 

trabalhos o senhor vereador Mauro Freitas e, dando prosseguimento a do 

requerimento formulado pelo senhor vereador Dr. Chiquinho solicitando a 

realização de uma sessão especial para tratar questão médica no município de 

Belém, o referido requerimento foi rejeitado em votação nominal (12 Não, 08 Sim 

e 01 Abstenção), momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor 

vereador Joaquim Campos, tendo justificado seus votos os senhores vereadores Dr. 

Chiquinho, Mauro Freitas, Rildo Pessoa, Sargento Silvano, Joaquim Campos, Igor 

Normando, Fabrício Gama, Fernando Carneiro e Marinor Brito. Requerimento 

Mauro Freitas es cola de filosofia, em votação aprovado, justificar Dr. Chiquinho, 

Assume Fabrício Gama, Mauro Freitas que reassumiu a condução dos trabalhos, 

momento em que o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que 

registrassem suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, os trabalhos 

foram passados a segunda parte da Ordem do Dia, e dando prosseguimento a 

votação do art. 2º do Projeto de Lei constante do processo nº 436/17 que acrescenta 

o inciso VII da Lei Ordinária 7055/77 – Código de Postura contra o causador de 

pichação, pistes, árvores, abrigos de paradas de coletivos, placas de sinalização ou 

qualquer lugar de uso público no município de Belém. Em votação nominal o 

referido artigo foi aprovado em votação nominal (19 Sim, nenhum Não e 01 

Abstenção). Prosseguindo foi colocado em discussão o projeto de Lei, constante do 

Processo nº 913/17 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que 

não aceitarem cheques ou cartões magnéticos como forma de pagamento, fixarem 

placa informativa, no âmbito do município de Belém”, tendo usado da palavra o 

autor vereador John Wayne, Fabrício Gama. Em votação, o referido projeto foi 

aprovado por unanimidade. Em discussão o projeto de Lei, constante do Processo 

nº 1885/17 que institui no município de Belém o /dia Municipal da Comunidade 

Espanhola. Em votação o referido projeto foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei, constante do Processo nº 

2119/17 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias ou drogarias 

disponibilizarem um bebedouro em local visível e acessível para clientes 

engolirem medicamentos em formato de comprimidos ou capsulas, evitando danos 

à saúde. Assim como também uma placa informativa próxima ao bebedouro 

alertando para os danos que causam a saúde a ingestão de medicamentos, em 

formato de comprimidos ou capsulas, sem água, tendo usado da palavra os 

senhores vereadores Fabrício Gama. Em seguida foi aprovada a proposição 

formulada pelo senhor vereador Toré Lima para que o citado projeto fosse votado 

de forma simbólica e em bloco.  Em votação o referido projeto foi aprovado por 

unanimidade com as referidas emendas. Prosseguindo, foi colocado em discussão o 

projeto constante do processo nº 468/17 que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

bares, restaurantes e similares fornecerem, sempre que solicitada, comanda 

individual que permita o controle do consumo pelos clientes no Município de 

Belém. Em votação o referido projeto foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo 

foi aprovada a proposição do vereador Gustavo Seffer solicitando que sejam 

votados em bloco todos os projetos de patrimônio cultural constantes da Pauta. Em 

votação foram aprovados em bloco os seguintes projetos de patrimônio Cultural 

com os seguintes processos  n.º: 1175/17, que Altera a Lei nº 9.126/15, que 

reconhece como Patrimônio Cultural de Belém a procissão do Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré; 1341/17 que Reconhece como Patrimônio Cultural de natureza 

imaterial no município de Belém a Festa da Chiquita; 1916/17, que reconhece 

como Patrimônio Cultural de natureza imaterial as boieiras do Ver-O-Peso; 

1938/17, que reconhece como Patrimônio Cultural de natureza imaterial no 

município de Belém no município de Belém os Feirantes do Ver-O-Peso; 2335/17; 

que reconhece como Patrimônio Cultural de natureza imaterial no município de 

Belém no município de Belém o Surf de água doce; 2335/17, que reconhece como 

Patrimônio Cultural de natureza imaterial no município de Belém no município de 

Belém os vendedores de cocos da Orla de Icoaraci; e 2238/17, que Declara a Praça 

da República Patrimônio Cultural e Imaterial do município de Belém no município 

de Belém, momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador 

Fabricio Gama tendo justificado seu voto a senhora vereadora Marinor Brito, 

Mauro Freitas, Joaquim Campos, assume Mauro Freitas, Fabrício Gama, Igor 

Andrade, John Wayne, Zeca Pirão. No ensejo, o senhor presidente declarou 

encerrada a presente sessão as onze horas e quarenta e quatro minutos, marcando 

outra para amanhã, a hora regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes 

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

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

PMN/Solidariedade/PEN/PR; Gustavo Seffer, Lulu das Comunidades, Sargento 

Silvano e Victor Dias pelo bloco PSD/PTC; Blenda Quaresma, Igor Normando, 

Joaquim Campos e John Wayne pelo bloco PMDB/PHS; Nehemias Valentim, Moa 

Moraes e Paulo Bengtson pelo bloco PSB/PSDB/PTB; Celsinho e Dinely pelo 

bloco PSC/PPS; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito pela bancada 

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

Sampaio, pela bancada do PP. Justificados: Amaury da APPD e Delegado Nilton 

Neves. E eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, 

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

Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos 19 de junho de 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

                                                   ------------------------------- 
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ATA DA  QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

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

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

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

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

vereadores inscritos. Joaquim Campos comentou as manchetes dos principais 

jornais impressos do estado, que constatou apresentarem os mesmos problemas 

dos últimos quinze anos. A respeito das atuais condições da segurança pública 

no estado, indagou há quanto tempo as penitenciárias estaduais encontram-se 

superlotadas e em condições precárias. Como saída à superlotação nas 

penitenciárias defendeu uma saída que poderá vir da própria população através 

do não cometimento de crimes ou delitos. Com o intuito de prestar contas aos 

moradores da comunidade Eduardo Angelim, registrou ter protocolado, cerca de 

oitenta dias atrás, em um requerimento solicitando melhorias naquela localidade 

que fica nas proximidades da Rodovia Augusto Montenegro. Após o término 

desse discurso assumiu a direção dos trabalhos o vereador Emerson Sampaio. 

Em seguida o vereador Mauro Freitas em seu discurso congratulou a Fundação 

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) que completará 

quarenta anos de existência no dia 2 de agosto do ano corrente. Declarou ainda, 

que, independentemente de ser este um ano eleitoral, esta Casa de Leis, através 

de seus parlamentares, trabalhará firmemente com o propósito de torná-la a mais 

produtiva do Brasil. O vereador Zeca pirão comentou reclamações feitas por 

pescadores das localidades de Boa Vista e Muaná a respeito de um seguro de 

vida que estaria sendo descontado do valor do Seguro Defeso como uma 

obrigatoriedade, apesar do pescador não demonstrar interesse ou mesmo não ter 

conhecimento do mesmo. De posse das denúncias, informou ter estado na Caixa 

Econômica Federal a fim de averiguar os fatos. Após sua visita à Caixa 

Econômica Federal, este parlamentar fez uma denúncia através do Rádio à 

polícia Federal e ao Ministério Público Federal dando conta do furto sofrido 

pelos pescadores por parte daquele órgão. Por fim declarou estar sofrendo 

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

Zeca Pirão, pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, declarou trabalhar há 

vinte e oito anos ajudando na melhora da autoestima da população, através de 

asfaltamento de ruas, execução de calçadas e acesso a rede de esgoto. 

Confirmou sua presença em algumas ruas que receberão asfaltamento esta 

semana. Informou ser de cerca de 50 milhões de reais o valor disponibilizado 

pela administração municipal para a execução de tais obras. Igor Andrade, pelo 

bloco PSB - PSDB - PTB, apontou como demonstração de responsabilidade para 

com os eleitores e com o Município de Belém a presença massiva dos 

vereadores na presente sessão que marca o início dos trabalhos nesse Período 

Legislativo. Registrou ter estado juntamente com o prefeito Zenaldo Coutinho 

em visitando algumas ruas onde foram retomadas obras de drenagem e 

pavimentação. Declarou ter sido confrontado por alguns cidadãos a respeito da 

relação entre a execução de tais obras e a campanha eleitoral. Em resposta às 

indagações, deixou claro aos cidadãos que não concorrerá às eleições este ano, e 

está presente nas comunidades simplesmente exercendo seu papel de vereador 

para o qual foi eleito. Toré Lima pela bancada do PRB, comentou o 

requerimento que apresentou para homenagear os 100 anos da aquisição pelo 

Paysandu Sport Club de seu estádio de futebol. Criticou as ações do 

Departamento de Transito do Estado do Pará (Detran) a Superintendência 

Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) por estarem apreendendo 

ilegalmente veículos em Belém em razão da falta de pagamento do 

licenciamento dos mesmos, contrariando a legislação vigente. Pela liderança do 

bloco Democracia Cristã - Avante, Dr. Elenilson demonstrou preocupação com 

o crescente número de mães que lhe tem procurado, oriundas do interior do 

estado, com filhos portadores do Transtorno do Espectro Autista –TEA. 

Lamentou não existirem centros especializados no diagnóstico e tratamento de 

portadores do TEA nos grandes municípios como Santarém e Marabá. Concluiu 

que a não existência de centros especializados no tratamento do TEA, explicaria 

o grande número de mães e pais que vêm até Belém em busca de tratamento 

muitas vezes de forma tardia. Emerson Sampaio, pela bancada do PP, observou 

que hão haverá mudanças na qualidade de vida das pessoas sem a presença de 

políticos para representá-las. Lamentou rotularem todos os políticos como 

ladrões. Sente-se particularmente triste com esse rótulo, pois alega nunca ter 

roubado nada. Fez um apelo diretamente aos eleitores, para analisarem suas 

posturas nas últimas eleições a fim de não agirem eventualmente de forma 

hipócrita diante de tanta corrupção. Fernando Carneiro, pela bancada do PSOL, 

informou sobre a realização hoje da convenção do partido Socialismo e 

Liberdade, onde será oficializada a pré-candidatura desse parlamentar ao 

governo do Estado e ocorrerá no Hotel Sagres. Comentou reportagem do jornal 

O Liberal apresentando pesquisa que constatou possuir, a cidade de Belém, o 

segundo pior aeroporto do Brasil. Criticou ainda o aumento das passagens de 

ônibus na capital Belém nos últimos dez anos, o que torna esta capital a que 

mais teve aumento na tarifa de ônibus no país. Findo o horário estabelecido 

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

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

do Dia. Foram posteriormente postas em votação e aprovadas por unanimidade 

pela plenária as atas: referentes à 93ª sessão ordinária do Segundo Período da 

Primeira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura e as 37ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª,48ª, 49ª 

e 54ª sessões ordinárias, e  das 1ª, 14ª, 17ª, 21ª, 22ª e 23ª sessões especiais 

relativas ao Primeiro Período da Segunda Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. 

Em seguida entrou em votação o requerimento de autoria do vereador Amaury 

da APPD solicitando inserção nos Anais da Casa da matéria vincula no site 

Conversa Fiada publicada no dia 02/10/2017, sob o título “Lula lidera cenários 

para 2018 mesmo após condenação diz Datafolha”). Após a leitura usou da 

palavra o autor do requerimento. Nesse ínterim assumiu a presidência o vereador 

Dr. Elenilson. Em votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. Após 

a leitura foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria da vereadora 

Marinor Brito solicitando a inserção nos Anais da Casa do ATLAS da violência 

2018: políticas públicas e retrato dos municípios brasileiros, publicado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica aplicada – IPEA. Encaminharam à votação a 

autora do requerimento e os vereadores Sargento Silvano, Fernando Carneiro 

Nehemias Valentim e Toré Lima. Dando prosseguimento, foi aprovado por 

unanimidade o requerimento de autoria do vereador Toré Lima, solicitando a 

realização de sessão especial para homenagear o Paysandu Sport Club, em data 

a combinar. Justificou seu voto o autor do requerimento e a vereadora Marinor 

Brito. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou que 

fosse feita nova verificação de presença. Não havendo quórum, o presidente Dr. 

Elenilson encerrou a presente sessão às dez horas e quarenta e sete minutos, 

convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia dois de agosto de 

2018, conforme horário regimental. Estiveram presentes os vereadores: Dr. 

Elenilson, Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco DC – Avante; Zeca Pirão, 

Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN 

– PR; Lulu das Comunidades, Gustavo Sefer, Sargento Silvano, pelo bloco PSD 

– PTC; John Wayne, Blenda Quaresma e Joaquim Campos, pelo bloco MDB – 

PHS; Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – 

PSDB – PTB; Celsinho Sabino, Dinely e Wellington Magalhães, pelo bloco 

PSC – PPS; Adriano Coelho 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 e França, pelo PRB; e Émerson 

Sampaio, pelo PP. Justificaram suas ausências os vereadores Paulo Bengtson e 

Victor Dias. Eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de 

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

Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 01 de 

agosto de 2018.  

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

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

 

RESOLUÇÃO Nº 048, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. 

 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador FRANCISCO 

ALMEIDA (DR. CHIQUINHO) e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga 

a seguinte Resolução: 
Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador FRANCISCO ALMEIDA 

(DR. CHIQUINHO), 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 14.08.18, 

na forma do art. 146, alínea “d” da Resolução nº 15, de 16.12.92- 08 (OITO) dias 

de Licença Parlamentar, no período de 06 a 13/08 do corrente ano, conforme 

Processo nº 1180/18.  

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

retroagindo seus efeitos a 06.08.18. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 14 de AGOSTO de 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

__________________________ 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 049, DE 27 DE AGOSTO DE 2018. 

 

Concede Licença ao Senhor Vereador FRANCISCO ALMEIDA (DR. 

CHIQUINHO) e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa promulga 

a seguinte Resolução: 

Art. 1º. Ficam concedidos ao Senhor Vereador FRANCISCO ALMEIDA 

(DR. CHIQUINHO), 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 27.08.18, 

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, 15 (QUINZE) dias de Licença Saúde, no 

período de 20/08 a 03/09 do corrente ano, conforme Processo nº 1215/18.  

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

retroagindo seus efeitos a 20.08.18. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 27 de AGOSTO de 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

__________________________ 
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