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ATO Nº 1276/2017, DE 02 DE JUNHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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 aos servidores deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 02/06/2017 a 

01/07/2017, com retorno em 02/07/2017: 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Lucival Damasceno Costa 

GAT – Grupo Atendente 

SECOS 

2015-2016 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 02 DE JUNHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 
 

ATO Nº 1281/2017, DE 05 DE JUNHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

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

MARIA ALDENORA GATINHO PEREIRA, pertencente ao Grupo Nível Médio – Ref. A, 

do Quadro PERMANENTE, durante o período de 05/06/2017 a 04/07/2017, correspondente 

ao 7º triênio (2005-2008) de serviços prestados à Câmara Municipal de Belém, conforme 

deferimento constante do Processo nº 137/2010. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 
 

ATO Nº 1164/2017, DE 31 DE MAIO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

20/12/90, KEYLA GEMAQUE MATOS do exercício do Cargo em Comissão “Secretário 

Legislativo – Nível 01”, do Gabinete do Vereador IGOR ANDRADE, a partir de 31/05/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 31 DE MAIO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 
 

PORTARIA Nº 0303/2017, DE 09 DE JULHO DE 2017. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 

CONCEDER, nos termos do Art. 93, Inciso IV, combinado com o Art. 103, da Lei nº 

7.502, de 20/12/90, 180 (CENTO E OITENTA) dias de licença maternidade à servidora 

SARAH LOAMI OLIVEIRA DA SILVA MENDES ocupante do Cargo em Comissão 

“Coordenador de Gabinete”, lotada no Gabinete do Vereador MARCIEL MANÃO, durante o 

período de 09/07/2017 a 04/01/2018, de acordo com Atestado expedido pela Dr.ª Janete 

Serruya Bentes. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 09 DE JULHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 
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MESA DIRETORA 

MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente – PSDC 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

1º Vice-Presidente – PMDB 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

2º Vice-Presidente – PSB 

ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário – PRB 

ELENILSON JOSÉ SANTOS DA COSTA 

2º Secretário – PTdoB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA 

3º Secretário – PR 

JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY 

4º Secretário – Líder do Bloco PSC / PPS 

VEREADORES 

BLOCO PSDC / PTdoB 

PTdoB RILDO DE OLIVEIRA PESSOA – Líder 

BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PEN / PR 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA – Líder 

Solidariedade JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 
PEN MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA 

BLOCO PSD / PTC 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Líder 

 GUSTAVO BEMERGUY SEFER 

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR 
 VICTOR ORENGEL DIAS 

BLOCO PMDB / PHS 

PHS IGOR WANDER CENTENO NORMANDO – Líder 

PMDB BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA 

 JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS 

BLOCO PSB / PSDB / PTB 

PSB IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE – Líder 

PSDB NEHEMIAS GUEDES VALENTIM – Líder do Governo 

PTB PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSON 

BLOCO PSC / PPS 

PSC CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO 

PPS WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES 

BLOCO PDT / PP / PSL 

PDT MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO – Líder 

 HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JÚNIOR 

PP JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO 

PSL NILTON SILVA DAS NEVES 

BLOCO PCdoB / PT 

PCdoB ALTAIR DE LIMA BRANDÃO – Líder  
 MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO 

PT AMAURY DE SOUZA FILHO 

BANCADAS 

PSOL MARINOR JORGE BRITO – Líder 

 FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO 
 FRANCISCO ANTONIO GUIMARÃES DE ALMEIDA 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 SIMONE CAROLE CAMPELO KAHWAGE DOS SANTOS 
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ATO Nº 1282/2017, DE 05 DE JUNHO DE 2017. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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 aos servidores deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 

05/06/2017 a 04/07/2017, com retorno em 05/07/2017: 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

José Sampaio de Carvalho 

GNM – Grupo Nível Médio 

SERFO 

2015-2016 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1303/2017, DE 14 DE JUNHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

CONSIDERANDO parecer jurídico e despachos constantes do Processo nº 

825/2016, referente a averbação de tempo de serviço do servidor REGINALDO DE 

NAZARÉ PINHEIRO DA SILVA; 

CONSIDERANDO ser dever da Administração rever seus atos a qualquer tempo, 

face às falhas administrativas verificadas; 

 

R E S O L V E: 

RETIFICAR os termos do Ato nº 1293/2015, de 01/10/2015, considerando a 

averbação para todos os efeitos legais, nos termos do Art. 125, combinado com o Art. 

126, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, o tempo de 7.143 (SETE MIL, CENTO E 

QUARENTA E TRÊS) dias, ou seja, 19 (DEZENOVE) anos, 06 (SEIS) meses e 28 

(VINTE E OITO) dias de serviço público municipal, em favor de REGINALDO DE 

NAZARÉ PINHEIRO DA SILVA, pertencente ao Grupo Atendente – Ref. A, do 

Quadro EFETIVO. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 14 DE JUNHO DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA” 

No nono dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove 

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

Mauro Freitas, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Iniciado o Horário do Expediente, fizeram uso da palavra os 

vereadores inscritos. Zeca Pirão comentou que passara o dia ante rior em 

companhia de seu amigo de infância Guy Peixoto, atual Presidente da 

Confederação Brasileira de Basquete - CBB, que jogou pela seleção brasileira de 

basquete durante cinco anos, único paraense a fazê-lo. Reuniram-se com os 

representantes da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL com o intuito 

de realizar a Copa Norte de Basquetebol no Pará e trazer a seleção brasileira de 

basquete para disputar uma partida na Arena Guilherme Paraense 

(Mangueirinho). Informou que, por indicação sua, uma praça situada no bairro 

Paraíso dos Pássaros - que dispõe de duas quadras esportivas, hoje abandonadas 

– será transformada em um complexo esportivo para atender duzentas crianças. 

A prefeitura de Belém proverá a iluminação e a calçada, o restante da área será 

construído pela CBB. A presidência da Mesa foi assumida pelo vereador John 

Wayne e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Leu texto que postara na 

internet informando que assinara o termo de redução do consumo de energia 

elétrica, finalizando a primeira parte do programa de redução de energia - 

estabelecido entre a Rede Celpa e a Mesa Diretora anterior - e iniciando a 

segunda fase. Os aparelhos de ar condicionado antigos foram trocados por outros 

mais econômicos e eficientes e as lâmpadas de alto consumo foram substituídas 

por lâmpadas de led. Observou que ainda há muito a melhorar no prédio sede da 

CMB, sendo necessário refazer a pintura e reformar os gabinetes dos vereadores. 

É preciso inaugurar o novo prédio e construir um auditório, que constituirá outr o 

espaço para eventos. Informou que farão um documento oficial homenageando a 

Rede Celpa por esta parceria com a Câmara Municipal de Belém, reconhecendo-

a como empresa amiga do Legislativo Municipal. Tratou em seguida da tentativa 

de adiamento do depoimento do ex-presidente Lula perante o juiz Sérgio Moro, 

marcado para o dia seguinte. Não o condenou antecipadamente, mas disse 

esperar que a Justiça cumpra seu papel. Avaliou que as pessoas que querem 

mudanças éticas no país não iriam às ruas em apoio à Lula no dia posterior. 

Disse ter certeza de que vivemos um momento de transição na política do país 

com a queda de partidos e de políticos de renome e a ascensão de novas 

lideranças. O vereador Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa. Fabrício 

Gama informou que o Hospital de Clínicas Gaspar Viana foi reconhecido pelo 

Ministério da Saúde como referência nacional no tratamento de cálculo renal. 

Ressaltou que isto significa mais investimentos nesta casa de saúde e benefícios 

para a população. Informou também que o Hospital Ophir Loyola realizou, neste 

mês de janeiro, vinte e oito transplantes renais com êxito, o que é um marco para 

o Estado do Pará. Afirmou que isto mostra a responsabilidade do governo Simão 

Jatene com a saúde do povo do Pará. Expressou preocupação com a manobra 

para tentar desmoralizar o juiz Sérgio Moro através de denúncias contra a sua 

esposa veiculadas nas redes sociais. Asseverou que Sérgio Moro deve ser 

fortalecido para que possa colocar na cadeia o verdadeiro bandido deste país, o 

ex-presidente Inácio Lula da Silva. Acrescentou que as manifestações que 

ocorrem nas ruas hoje não são do povo brasileiro, são de sindicatos que há anos 

não são fiscalizados e fazem do dinheiro do trabalhador o que querem. Não se 

veem nestas manifestações a bandeira brasileira, mas apenas bandeiras de 

sindicatos e de partidos de esquerda. Relatou ter visto o quase linchamento de 

uma pessoa que entrou em um destes atos com uma bandeira do Brasil. Disse 

que o trabalhador não sabe como é aplicado o dinheiro recolhido  em forma de 

contribuição sindical. Informou que, durante as comemorações do Dia do 

Trabalho em São Paulo, a Força Sindical sorteou dezenove carros entre os 

participantes e apresentaram-se cinco bandas nacionais, ao preço médio de cento 

e vinte mil reais cada uma, totalizando um gasto de mais de um milhão de reais. 

Questionou: por que não gastaram esse dinheiro com cestas básicas para serem 

distribuídas entre as famílias de trabalhadores que estão passando fome? 

Defendeu que o país não pode ser passado a limpo deixando-se de lado setores 

onde viceja a corrupção como nos sindicatos. Conclamou todos a apoiar o juiz 

Sérgio Moro contra a bandidagem no Brasil. Sargento Silvano comentou sobre o 

assassinato de um guarda municipal, vítima de um assalto em Marituba. Referiu 

que os membros da Guarda Municipal de Belém não têm aumento de salário já 

há dois anos e precisam ter renovados seus equipamentos de trabalho. Lembrou 

que fez uma sessão especial, há algumas semanas, para discutir a temática da 

violência e da segurança pública e nesta os membros da GMB sentiram-se 

desprestigiados, com pouco espaço para debater sobre as questões que lhes são 

específicas. Informou que solicitou, por requerimento, a realização de outra 

sessão especial para ouvir os guardas municipais e  saber o que o que eles 

pensam e necessitam. Afirmou que não se pretende brigar com o Prefeito, mas 

sim chegar a uma solução que contemple as necessidades desta corporação. 

Destacou que é muito importante o aparelhamento desta, com mais 

investimentos devido função essencial que desempenha. Relatou ter ido ao canil 

da GMB e lá verificou pessoalmente as condições precárias dos equipamentos e 

a insatisfação daqueles profissionais. Disse ter certeza de que este parlamento 

aprovará a realização desta sessão, cujo requerimento brevemente entrará em 

votação na Casa. Encerrado o Horário do Expediente, passou-se ao Horário de 

Liderança. Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS, manifestou ser muito 

importante o dia seguinte quando será realizada a oitiva do ex-presidente Luís 

Inácio Lula da Silva perante o juiz Sérgio Moro. Informou que índios 

venezuelanos estão refugiando-se em Manaus. Vêm aos montes, como 

indigentes, e pedem permissão para ficar. Denunciou que o governo 

venezuelano, parceiro dos governos petistas, está  saqueando o país enquanto o 

povo está na miséria, passando fome. Assegurou que todos pagarão pelos crimes 

que cometem contra a humanidade. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – 

PTB, concedeu aparte a o vereador Zeca Pirão. Fabrício Gama, pelo bloco PMN 

– Solidariedade – PEN – PR, reportou ter participado de uma reunião - 

juntamente com os vereadores Mauro Freitas, Bieco, Marciel Manão, Zeca Pirão, 

Rildo Pessoa e Gleisson– com o Presidente da Cosanpa, senhor Abraão 

Benassuly. Buscavam informações sobre a privatização da companhia e saíram 

satisfeitos com as respostas obtidas. Foram informados categoricamente pelo 

senhor Benassuly de que não há nenhum estudo para privatizá-la. Relatou que 

várias indagações foram feitas e todos se sentiram contemplados pelas respostas 

obtidas. Foi apresentado um projeto, a ser financiado pelo Banco Interamericano 

de Desenvolvimento – BID, de ampliação da rede de água que beneficiará vários 

bairros de Belém. Mais de 140 quilômetros de tubulações antigas, que 

apresentam vazamentos e levam à perda de vazão, serão trocadas sem que seja 

danificada a pavimentação das ruas. Comentou que isso difere do que foi 

argumentado pelos partidos de oposição quando denunciam a iminente 

privatização da Cosanpa e propõe a criação de uma frente parlamentar para 

impedi-la - através de um requerimento da vereadora Marinor Brito. Em aparte, 

pronunciaram-se os vereadores Sargento Silvano e Joaquim Campos. Fabrício 

Gama, falando agora pela liderança do governo, informou que a Cosanpa 

reestruturou o seu parque ambiental e retomará a produção de água mineral, de 

fonte própria, a partir de julho deste ano. Isto beneficiará as comunidades do 

entorno do Parque do Utinga. A água mineral chegará às comunidades 

ribeirinhas. Apesar de todas as dificuldades atuais, a companhia tem feito 
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investimentos. Novos poços foram cavados e foram ampliados poços antigos e 

seis novas bombas serão compradas para servir aos bairros que necessitam. Será 

efetivada uma parceria entre a Cosanpa e a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) para cavar poços na região das ilhas de Belém onde não há água 

encanada, com a instalação de encanamento para a distribuição de água, onde há 

muito sofrimento pela ausência de água potável. Acrescentou não ser verdade – 

como foi enfatizado pelo presidente da Cosanpa – que haja um estudo para a 

privatização da companhia. Entretanto, esta afirmação inverídica foi usada pelos 

vereadores de oposição na CMB como um palanque político contra o Governo do 

Estado e a Prefeitura de Belém. Informou que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) bancou o plano de 

modernização e ampliação da Cosanpa. Não há um plano para privatizá -la. 

Parabenizou e agradeceu ao presidente da companhia, senhor Abraão Benassuly, 

pela forma respeitosa e digna como recebeu os vereadores, colocando-se à 

disposição destes para discutir nos bairros de Belém soluções para os problemas 

do fornecimento de água. Notificou que ficou sob a responsabilidade do vereador 

Mauro Freitas, Presidente deste Poder, marcar a visita dos vereadores de Belém 

ao manancial do Utinga, para que estes possam conhecer o processo de 

tratamento de água. Aditou que em Itaituba será inaugurado um dos sistemas de 

tratamento de água mais modernos do Brasil. Toré Lima, pelo PRB, declarou que 

espera ser verdade o que afirmou o vereador Fabrício Gama quanto à 

privatização da Cosanpa. Lembrou que, à época da privatização da Celpa, o 

discurso era o mesmo: não há projeto de privatização, não há nenhuma 

informação oficial sobre privatização, mas, infelizmente, logo em seguida, veio 

o projeto para enganar o povo com a venda da empresa. Inteirou a plenária de 

que solicitou à Cosanpa algumas informações e espera tê-las porque, no dia a 

dia, a população de Belém sofre com a falta de água constante nos bairros. 

Criticou a incompetência do Governo Estadual no que tange ao problema. Mas, 

pontuou, se há um projeto de expansão e modernização da companhia com 

aporte de verbas através do BNDES, isso será muito bom para o povo. Relatou 

que passou mais de um mês tentando resolver um problema junto à Cosanpa e 

não conseguiu. Um serviço mal feito por esta deixou intrafegável um longo 

trecho da Avenida Cipriano Santos, da Passagem Eduardo até a Passagem 

Nazaré. O problema só foi resolvido com a ação da Prefeitura, através de seu 

empenho e do vereador Igor Andrade. Contou que lhe causou estranheza a 

divulgação de que a esposa do juiz Sérgio Moro estaria envolvida em um desvio 

de mais de 500 milhões de reais da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC, fez referência 

novamente à sessão especial que solicitou para discutir a situação da Guarda 

Municipal de Belém. Disse ter certeza de que os componentes da GMB estão 

dispostos a ir para a rua combater o crime, defender a sociedade. É preciso, 

entretanto, que o efetivo seja ampliado e que se dê melhor estrutura para o 

trabalho. Infelizmente, comentou, hoje muitos deles tiram dinheiro do próprio 

bolso para consertar as viaturas com que fazem o policiamento. Pediu a união 

desta Casa na discussão do tema. Ressaltou que não há intenção de entrar em 

conflito com ninguém - busca-se apenas o bem da cidade - e afirmou ter certeza 

de que o Prefeito Zenaldo Coutinho será muito flexível a este respeito. Findo o 

período estabelecido regimentalmente, o presidente Mauro Freitas encerrou o 

Horário de Liderança. O vereador Fernando Carneiro solicitou um minuto de 

silêncio pelo assassinato dos trabalhadores rurais do MST nos dias 04 e 05 deste 

mês - a senhora Kátia Martins e o senhor Eduardo Soares da Costa – e o 

vereador Sargento Silvano solicitou a realização de um minuto de silêncio pela 

morte do guarda municipal Gílson Barros Dias, assassinado em Marituba, 

pedidos acatados pela presidência da Mesa. Realizou-se a verificação de 

presença e, havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi 

feito posteriormente um minuto de silêncio atendendo às solicitações dos 

vereadores Fernando Carneiro e Sargento Silvano. Fez-se depois a leitura da 

matéria constante na pauta desta Primeira Parte. O vereador John Wayne pediu 

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

projetos correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. Passou-se em 

seguida à leitura e votação do requerimento da vereadora Simone Kahwage 

solicitando a realização de uma sessão especial, em data a combinar, com o tema 

“Ações e Mobilizações sobre os perigos da Internet e o Cyberbullying”. 

Encaminharam a votação os vereadores Simone Kahwage, Sargento Silvano, 

Zeca Pirão (com aparte do vereador Gustavo Sefer) e Dr.  Elenilson, sendo o 

requerimento aprovado por unanimidade. Foi feita depois a leitura e votação do 

requerimento do vereador Víctor Dias solicitando três dias de licença 

parlamentar, no período de 09 a 11 de maio de 2017, sendo este aprovado por 

unanimidade. Fez-se em seguida a leitura e votação do requerimento do vereador 

Altair Brandão solicitando quatro dias de licença parlamentar, no período de 08 

a 11 de maio de 2017, sendo este também aprovado por unanimidade. Passou-se 

depois à leitura e votação do requerimento do vereador Celsinho Sabino 

solicitando a realização de uma sessão especial, em data a ser definida, para 

debater sobre o grave problema da doação de órgãos. Fizeram o encaminhamento 

os vereadores Celsinho Sabino, Fabrício Gama, Sargento Silvano, Dr. Elenilson 

(com aparte do vereador Delegado Nílton Neves) e Dinely, ficando o 

requerimento em votação. Encerrado o período regimental da Primeira Parte, 

fez-se nova verificação de presença e, havendo quórum, iniciou-se a Segunda 

Parte da Ordem do Dia. Retomou-se então a discussão única e votação do projeto 

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de ar condicionado nos 

veículos de transporte coletivo”, referente ao Processo nº 242/17, de autoria do 

vereador Dr. Chiquinho. Participaram da discussão os vereadores Dr. Chiquinho, 

Joaquim Campos, Igor Andrade (com apartes dos vereadores Henrique Soares e 

Sargento Silvano), Gustavo Sefer, Amaury da APPD, Zeca Pirão (com aparte do 

vereador Sargento Silvano) e Fernando Carneiro. Foi feita depois a leitura do 

artigo 1ª do projeto. O vereador Dr. Chiquinho encaminhou a votação. O 

vereador Gleisson pediu então Questão de Ordem solicitando que a sessão fosse 

prorrogada por uma hora ou até o término da votação do projeto, o que foi 

aprovado pela plenária. O vereador Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem 

solicitando que o vereador Dr. Chiquinho fosse consultado quanto à prorrogação 

da sessão, sendo o autor do projeto em discussão, o que foi negado pela Mesa. 

Encaminharam então a votação os vereadores Fernando Carneiro (pelo PSOL), 

Mauro Freitas (quando assumiu a presidência da Mesa o vereador John Wayne), 

Amaury da APPD, Joaquim Campos e Fernando Carneiro (pela oposição). Posto 

em votação, o artigo 1º foi rejeitado com 03 votos a favor e 18 votos contrários,  

ficando, portanto, inviabilizado o projeto. Justificou seu voto o vereador Amaury 

da APPD. O presidente John Wayne convidou os senhores vereadores a 

participar da sessão solene em homenagem ao Dia das Mães - no dia 11 de maio 

de 2017, às nove horas da manhã - com entrega da Medalha e Diploma Cordolina 

Fontelles. Conclamou-os a também participar da sessão especial convocada para 

debater a criação do Parlamento Metropolitano, conforme requerimento da 

vereadora Marinor Britto, a ser realizada no dia 11 de maio de 2017, às quinze 

horas. O presidente John Wayne encerrou então a sessão às doze horas e 

quarenta e quatro minutos. Justificou sua ausência a vereadora Marinor Brito. 

Estavam licenciados os vereadores Émerson Sampaio, Víctor Dias, Marciel 

Manão, Altair Brandão e Paulo Bengtson. Estiveram presentes os vereadores: Dr. 

Elenilson, Mauro Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – PT do B; Zeca 

Pirão, Bieco e Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; 

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; Gleisson, Igor Andrade e Nehemias Valentim, pelo bloco 

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

Coelho, Delegado Nilton Neves e Henrique Soares, pelo bloco PDT – PP – PSL; 

Amaury da APPD e Moa Moraes, pelo bloco PC do B – PT; Fernando Carneiro e 

Dr. Chiquinho, pelo PSOL; Toré Lima, França e Simone Kahwage, pelo PRB; e 

eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada será 

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

Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia nove de maio de 2017.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 0983/2017, DE 30 DE ABRIL DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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

de 20/12/90, JORGE MAURÍCIO PINHEIRO MORAES, ocupante do Cargo em 

Comissão “Secretário Legislativo – Nível 01”, do Gabinete do Vereador EMERSON 

SAMPAIO, a partir de 30/04/2017. 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 30 DE ABRIL DE 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1017/2017, DE 01 DE MAIO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

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, HERNANI LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS 

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

do Vereador EMERSON SAMPAIO, a partir de 01/05/2017. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA” 

 

No décimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, 

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

vereador Mauro Freitas, que solicitou aos parlamentares que fizessem o registro 

de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, fizeram uso da palavra os 

vereadores inscritos. Marinor Brito informou à plenária sobre o andamento dos 

trabalhos para a criação de um parlamento metropolitano. Relatou ter estado em 

todas as casas legislativas dos municípios da Região Metropolitana de Belém. 

Esteve também na Assembleia Legislativa Paraense (ALEPA) - falando com seu 

Presidente, deputado Márcio Miranda - e com o Procurador Chefe do Ministério 

Público informando sobre a intenção desta Casa de construir um instrumento 

político para enfrentar os temas que são comuns aos municípios desta região de 

forma coletiva. Informou que a sessão especial convocada para debater sobre a 

criação do parlamento metropolitano aconteceu na CMB sob uma tempestade, 

mas compareceram vereadores de toda a Região Metropolitana. A sessão contou 

também com a presença de representante da OAB – PA e um representante do 4º 

Distrito Naval. Os vereadores da Região Metropolitana incorporaram a vontade 

política da CMB de pensar o parlamento metropolitano e relacionaram temas 
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comuns a todas as cidades da região, prioritários para entrar na agenda de 

debates, tais como segurança pública, lixo e áreas limítrofes entre os municípios. 

Repassou então aos parlamentares presentes uma proposta de protocolo com as 

regras que devem gerir os próximos passos dessa iniciativa de criação do 

parlamento metropolitano. Ressaltou que o Presidente da CMB, vereador Mauro 

Freitas, tem um papel muito importante na consecução desse objetivo e solicitou 

a este que, em nome deste Poder, agende a participação desta Casa em uma 

sessão a ser realizada na Câmara Municipal de Ananindeua, no próximo dia 14 

de junho, a fim de dar prosseguimento a esta discussão. Na sessão realizada na 

CMB, vieram representantes de todos os partidos, caracterizando um encontro 

suprapartidário: o debate está acima dos ideários partidários, isto foi superado na 

realização da referida sessão. Disse ter certeza absoluta de que a Casa e sua atual 

Mesa Diretora ainda se orgulharão muito por ter autorizado a empreitada e  se 

colocado à inteira disposição de uma causa que supera os problemas de Belém. 

Informou que o presidente Márcio Miranda deixou as dependências e serviços da 

ALEPA à inteira disposição para construção do parlamento metropolitano. Este 

deu depois um depoimento sobre o assunto, que foi publicado no site daquela 

casa de leis. O MPE também repercutiu em seu site a importância desta 

iniciativa. Pediu então que a CMB também dê a este assunto a relevância que ele 

merece. Joaquim Campos declarou que desde pequeno acompanha e adora o 

circo. Nos últimos tempos, porém, o circo ficou relegado às periferias, em 

segundo plano. Revelou ser amigo de infância do ator Marcos Frota, que 

desempenha atividade circense. Comentou sobre o projeto, rejeitado nesta casa 

de leis na semana anterior, que estabelecia a obrigatoriedade de instalação de 

aparelhos de ar condicionado nos coletivos de Belém. Apontou que o problema 

do calor nos ônibus existe há muito tempo, mas parece que só agora, nesta 

legislatura, querem solucioná-lo. Expressou que para que os ônibus possam 

circular com ar condicionado devem ser fabricados para isso e que, havendo a 

instalação desses aparelhos nos coletivos urbanos, isso não deve majorar o preço 

da passagem. Em aparte, pronunciou-se o vereador Víctor Dias. Igor Andrade 

lamentou o assassinato do prefeito da cidade de Breu Branco - Diego Kolling, 

um jovem político de apenas 34 anos de idade, que era seu amigo – ocorrido na 

manhã de hoje. Lembrou que neste dia comemora-se o Dia do Gari no Município 

de Belém. Observou que ninguém se dá conta da importância desta atividade a 

não ser quando ela, por algum motivo, deixa de ser realizada. Informou que são 

mais de 1500 destes profissionais atuando em nossa cidade e merecem todo o 

nosso respeito. Mencionou ter visto hoje em um telejornal a notícia de que mais 

de duzentas instituições filantrópicas dedicadas ao atendimento à saúde da 

população já fecharam no país e muitas outras reduziram suas atividades devido 

à falta de recursos. Além disso, o Governo Federal não está mais ajudando os 

municípios na manutenção das Unidades de Pronto Atendimento porque não há 

dinheiro para tanto. Em contraponto a isso, os noticiários dão destaque aos 

bilhões de reais desviados pela corrupção. Avaliou que se pelo menos uma parte 

desses recursos voltasse para a Saúde, viveríamos outro momento no país. 

Ressaltou que em Belém o Prefeito Zenaldo Coutinho manteve por muito tempo 

as Unidades de Pronto Atendimento funcionando adequadamente com recursos 

próprios, sem receber qualquer verba do Governo Federal. Declarou 

posteriormente ser favorável à instalação de ar condicionado nos ônibus de 

Belém, mas é necessário ter cuidado para que isso não majore o preço das 

passagens dos ônibus urbanos. Encerrado o Horário do Expediente, passou-se ao 

Horário de Liderança. Gleisson Silva, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, disse que 

jamais vereador algum de Belém será contra a instalação de ar condicionado nos 

ônibus urbanos. Entretanto, é necessário responsabilidade na aprovação dos 

projetos: deve haver levantamentos técnicos que permitam avaliar os impactos 

sociais que estes provocarão. Asseverou que votou contra o projeto que previa a 

obrigatoriedade de ar condicionado nos coletivos por ter a convicção de que isto 

prejudicaria a população ao majorar o preço da passagem. Garantiu que não 

receia os comentários negativos e críticos feitos nas redes sociais porque age 

segundo sua consciência. Expressou que estes comentários têm por objetivo 

jogar a população contra os vereadores deste município. Marinor Brito, pela 

liderança do PSOL, ponderou que quanto mais política for a discussão, melhores 

serão os resultados para a população da atividade parlamentar. Criticou assim a 

utilização de termos inadequados e desrespeitosos no tratamento entre os 

vereadores. Tratou em seguida do processo em curso de privatização da 

Cosanpa. Lembrou que Belém tem responsabilidade técnica e jurídica no que 

tange ao fornecimento de água e ao esgotamento sanitário, o que é definido por 

lei federal. Reconheceu que muitos em Belém não pagam pela água  que 

consomem, mas há pessoas que não têm acesso à água ou têm água de péssima 

qualidade e outros simplesmente não têm dinheiro para pagar pelo serviço. Seria 

necessário então isentar estas pessoas de pagamento do consumo de água. Disse 

esperar que este movimento contra a privatização da Cosanpa envolva a 

população paraense e tome as ruas, pois os parlamentares, tanto em nível 

municipal quanto estadual, estão acomodados. Considerou ingênua a declaração 

do vereador Gleisson de que a companhia não será privat izada. O vereador 

Víctor Dias pediu então Questão de Ordem solicitando um minuto de silêncio 

pelo assassinato do prefeito de Breu Branco, senhor Diego Kolling. O presidente 

Mauro Freitas informou que isto seria realizado no momento apropriado em 

nome de todos os vereadores da Casa. Marinor Brito, falando agora pela 

liderança da Oposição, informou que a empresa BF Capital Assessoria em 

Operações Financeiras LTDA foi vencedora do pregão eletrônico e será 

responsável pela elaboração do modelo de privatização da Cosanpa - tendo 

ofertado 6,2 milhões de reais, para um valor inicial estimado em 17,2 milhões de 

reais (redução de 64%). Acrescentou que o resultado deste pregão foi publicado 

no Diário Oficial do Estado. Não há dúvida, portanto, de que está em curso o 

processo de privatização da Companhia de Saneamento do Pará. Avaliou que 

podemos bater palmas e ficar alheios a isto, como fez a maior parte dos políticos 

do Estado à época da privatização da Celpa. Expôs que hoje o povo paraense 

paga uma das mais altas tarifas de energia do Brasil. Estimou que o mesmo 

ocorrerá com a tarifa de água - que já teve um aumento de 35% sem que 

houvesse melhoria no serviço. A má qualidade da água fornecida pela Cosanpa 

faz com que as pessoas que dispõem de recursos comprem água mineral. Devido 

a isto, Belém é uma das cidades com maior consumo de água mineral do Brasil. 

Comentou que ainda há parlamentares que acreditam ingenuamente que a 

privatização da Cosanpa não acontecerá, mas tudo já está encaminhado e 

documentado. O dinheiro público já foi liberado para preparar a venda da 

companhia, ao invés de se buscar recursos junto ao BNDES para ampliar sua 

estrutura e melhorar o atendimento desta à população. Declarou que isto ocorre 

em parte por incompetência, em parte por ser a marca de um governo que atua a 

favor do grande capital em detrimento dos interesses do povo. Assumiu então a 

presidência da Mesa o vereador John Wayne e o vereador Mauro Freitas subiu à 

tribuna, falando em nome do bloco PSDC – PT do B. Lamentou o assassinato do 

Prefeito de Breu Branco. Tratou depois sobre a repercussão negativa que teve na 

cidade a não aprovação do projeto de lei, de autoria do vereador Dr. Chiquinho, 

que previa a obrigatoriedade da instalação de ar condicionado nos ônibus que 

fazem o transporte coletivo em Belém. Ressaltou que nenhum vereador da CMB 

é contrário à instalação desses equipamentos. Todos vieram do meio do povo e 

usaram e ainda usam o ônibus como meio de transporte. Pediu à população que 

não se deixe enganar por blogs na internet, vinculados a grupos de esquerda, que 

usam qualquer fato para promoção política. Acrescentou que o referido projeto 

de lei não tinha parecer técnico e sua aprovação provocaria a majoração do preço 

da passagem para R$4,85, prejudicando as pessoas, que já têm dific uldade em 

pagar atualmente R$3,10. Zeca Pirão, pelo bloco Solidariedade – PEN – PR, 

declarou que o atual presidente da Cosanpa, senhor Abraão Benassuly, encontrou 

a companhia em dificuldades – com a falta de mais de trinta bombas, desativadas 

por falta de manutenção, e um déficit mensal de quase sete milhões de reais por 

mês. Benassuly ocupa a presidência há apenas três meses, mas tem visão 

moderna e é uma pessoa séria. Criticou os vereadores que apenas acusam e não 

procuram soluções para os problemas. Afirmou que o papel do vereador não é 

somente fiscalizar e legislar, mas é também, e fundamentalmente, buscar 

soluções para os problemas que afligem a população. Expressou que está 

havendo um estudo para modernizar a companhia e torná-la mais eficiente. O 

aumento previsto de 35% no preço da tarifa atingirá apenas 30% dos 

consumidores: os 70% restantes, com menor poder aquisitivo, terão apenas 5% 

de majoração. Fabrício Gama, pela liderança do Governo, disse que o parlamento 

de Belém sofreu um golpe por parte do vereador Dr. Chiquinho. Este utilizou as 

redes sociais para divulgar que os vereadores do município são contra a 

instalação de ar condicionado nos ônibus urbanos que atendem a cidade, mas não 

teve a coragem de informar que tal instalação aumentaria o preço  da passagem 

para R$4,85. Acusou a bancada do PSOL de apenas mentir e enganar a 

população de Belém. Findo o período estabelecido regimentalmente, o presidente 

John Wayne encerrou o Horário de Liderança. Reassumiu neste momento a 

presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas e solicitou aos senhores 

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

se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então colocadas em votação as atas 

da 2ª, 3ª e 4ª sessões especiais e da 29ª e 30ª sessões ordinárias do 1º Período, da 

1ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, sendo estas aprovadas por 

unanimidade. Fez-se posteriormente um minuto de silêncio pelo assassinato do 

senhor Diego Kolling - vulgo Diego Alemão, prefeito da cidade de Breu Branco 

- ocorrido na manhã deste dia. Foi feita depois a leitura da matéria constante na 

pauta desta parte e o vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem solicitando 

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

aprovado por unanimidade pela plenária. Passou-se depois à leitura do 

requerimento do vereador Celsinho Sabino solicitando a realização de uma 

sessão especial, em data a combinar, para debater o problema da doação de 

órgãos. Encaminharam a votação os vereadores Dinely e Marinor Brito, sendo o 

requerimento aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o vereador 

Celsinho Sabino. Fez-se em seguida a leitura do requerimento do vereador 

Amaury da APPD solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 12 

a 14 de junho corrente, sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita 

posteriormente a leitura do requerimento do vereador Paulo Bengtson solicitando 

dois dias de licença parlamentar, de 10 a 11 de junho corrente, sendo este 

também aprovado por unanimidade. Fez-se depois a leitura do requerimento do 

vereador Adriano Coelho solicitando a realização de uma sessão especial, em 

data a combinar, para debater sobre a inclusão de ar condicionado nos coletivos 

de Belém. Fizeram o encaminhamento os vereadores Adriano Coelho, Sargento 

Silvano, Zeca Pirão, Joaquim Campos (com aparte do vereador Dinely), Toré 

Lima e Rildo Pessoa (com aparte do vereador Dinely), ficando o requerimento 

em votação. Encerrado o período regimental da Primeira Parte, fez -se nova 

verificação de presença e, havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da 

Ordem do Dia. O vereador Fabrício Gama pediu Questão de Ordem solicitando 

que os projetos que não tivessem parecer da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação de Leis fossem retirados da pauta. O presidente Mauro Freitas 

consultou as lideranças partidárias a este respeito e a proposta foi aprovada. A 

vereadora Marinor Brito lembrou então que o Regimento Interno da CMB dá 

direito ao vereador de trazer um projeto para a pauta se este ficar mais de 45 dias 

sem parecer e uma Questão de Ordem não pode sobrepor-se ao Regimento. 

Passou-se depois à discussão única e votação do projeto de lei que “Dispõe sobre 

a permanência de animais domésticos em condomínios no Município de Belém”, 

referente ao Processo nº 557/15, de autoria do vereador John Wayne.  

Pronunciaram-se posteriormente os vereadores John Wayne (com apartes dos 

vereadores Zeca Pirão, Igor Normando, Joaquim Campos, Sargento Silvano, 

Bieco, Blenda Quaresma, Delegado Nílton Neves e Dinely), Paulo Bengtson 

(com aparte do vereador Joaquim Campos), Marinor Brito (com aparte do 

vereador John Wayne), Igor Normando, Víctor Dias, Fernando Carneiro (com 

aparte da vereadora Marinor Brito) e Joaquim Campos, ficando o projeto em 

discussão. O presidente Mauro Freitas encerrou então a  sessão às onze horas e 

quarenta e cinco minutos. Justificaram suas ausências os vereadores Amaury da 

APPD e Dr. Chiquinho. Estava licenciado o vereador Émerson Sampaio. 

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

pelo bloco PSDC – PT do B; Marciel Manão, Zeca Pirão, Bieco e Fabrício 

Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Víctor Dias, Gustavo 

Sefer, Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Blenda 
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Quaresma, Igor Normando, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco PMDB – 

PHS; Paulo Bengtson, Gleisson, Igor Andrade e Nehemias Valentim, pelo bloco 

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

bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, Delegado Nilton Neves e Henrique Soares, 

pelo bloco PDT – PP – PSL; Altair Brandão e Moa Moraes, pelo bloco PC do B 

– PT; Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo PSOL; Toré Lima, França e 

Simone Kahwage, pelo PRB; e eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que 

depois de aprovada será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de 

Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 

dezesseis de maio de 2017. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1221/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017. 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e, 

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 aos servidores deste Poder, abaixo relacionados, a partir de 

01/06/2017 a 30/06/2017, com retorno em 01/07/2017: 

 

Nome do Servidor 

Cargo 

Lotação 

Exercício 

Albina de Jesus Queiroz 

GAU – Grupo Auxiliar 

SEAMS 

2016-2017 

Alcione de Jesus Sousa Mafra 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Henrique Soares 

2016-2017 

Aldo de Jesus Ferreira Alvarez 

GNS – Grupo Nível Superior 

Gab. Ver. Mauro Freitas 

2014-2015 

Antonia de Nazaré de Sousa Pereira 

GNM – Grupo Nível Médio 

NACI 

2015-2016 

Auxiliadora Maria Alves da Costa 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Nehemias Valentim 

2016-2017 

Cleunilda França Mendes 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. França 

2016-2017 

Eduardo de almeida Gallo 

GNS – Grupo Nível Superior 

Gab. Ver. Elenilson Costa 

2015-2016 

Elcione Silva Cravo 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Rildo Pessoa 

2016-2017 

Elizabete Gama Barros 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Rildo Pessoa 

2016-2017 

Elze Cordeiro Carvalho 

GNM – Grupo Nível Médio 

Divisão de Consultoria e Procuradoria 

2005-2006 

Ezequiel Coelho de Melo 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Gleisson Silva 

2015-2016 

Francisco de Assis da Silva Sudário 

GAT – Grupo Atendente 

Divisão de Informática 

2015-2016 

Gilberto da Conceição de S. Nogueira 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. José Dinely 

2016-2016 

Gustavo Barros Pereira 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Moa Moraes 

2016-2016 

Harryson Raniery Olaya de Lima Leite 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. José Dinely 

2016-2017 

Herlen Souza Nascimento 

GNM – Grupo Nível Médio 

SEAMS 

2014-2015 

Izabel Cristina Ribeiro Cabral 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2015-2016 

Jair Pimentel Silva 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Rildo Pessoa 

2016-2017 

Jairo Aldo Reis Ferreira 

GNM – Grupo Nível Médio 

SEPAT 

2016-2017 

Jessé Silva Oliveira 

GAU – Grupo Auxiliar 

Gab. Ver. Zeca Pirão 

2016-2017 

João Paulo de Santana Fiel 

GAU – Grupo Auxiliar 

Departamento Legislativo 

2016-2017 

José Augusto Ewerton de Sousa 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Fernando Carneiro 

2016-2017 

Ligia Maria de Souza 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Amaury Filho 

2016-2017 

Lucas Pereira Tavares 

CGAB – Coordenador de Gabinete 

Gab. Ver. Moa Moraes 

2016-2017 

Luís Carlos de Souza Pereira 

GAT – Grupo Atendente 

SEMAP 

2016-2017 

Manoel Biracy dos Santos Carvalho 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Henrique Soares 

2016-2017 

Maria da Conceição do Monte Soares 

GAU – Grupo Auxiliar 

Divisão de Taquigrafia 

2016-2017 

Maria das Graças Amaral Torres 

GNS – Grupo Nível Superior 

Divisão de Consultoria e Procuradoria 

2016-2017 

Maria Erineuda de V. Ribeiro 

GAU – Grupo Auxiliar 

SEMAP 

2015-2016 

Maria Lúcia Nunes e Silva 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Wellington Magalhães 

2016-2017 

Marinaldo Neves Machado Albernaz 

GAU – Grupo Auxiliar 

Gab. Ver. Victor Dias 

2016-2017 

Marizete dos Reis Pereira 

GAU – Grupo Auxiliar 

NACI 

2016-2017 

Milton Sérgio Nunes do Nascimento 

GNS – Grupo Nível Superior 

SEMAP 

2016-2017 

Nazareno Castro Pinto 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. José Dinely 

2016-2017 

Olavo Craveiro Pantoja 

ASL – Secretário Legislativo 

Gab. Ver. Rildo Pessoa 

2016-2017 

Paulo Artur Neves 

GNM – Grupo Nível Médio 

SIOF 

2016-2017 

Paulo Frederico Cardoso de C. Leão 

GNS – Grupo Nível Superior 

Coordenação de Controle Interno 

2015-2016 

Ramsés Sousa da Costa Júnior 

CGAB – Coordenador de Gabinete 

Gab. Ver. Elenilson Costa 

2016-2016 

Rosana Santos Cantuária 

GNM – Grupo Nível Médio 

SEAMS 

2014-2015 

Solange Nazaré Barreto de Oliveira 

GAT – Grupo Atendente 

SEMAP 

2016-2017 

Somália Costa Belo 

GNM – Grupo Nível Médio 

Gab. Ver. Mauro Freitas 

2014-2015 

Suanny Helena Gemaque de Moraes 

GNM – Grupo Nível Médio 

Diretoria Geral 

2016-2017 

Waldelina Aguiar da Silva 

GNM – Grupo Nível Médio 

SEAMS 

2015-2016 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1222/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017. 

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 I 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 aos servidores deste Poder pertencentes ao Quadro 

COMISSIONADO, abaixo relacionados, gratificação adicional na base de 5% 

(CINCO POR CENTO) de suas respectivas remunerações, a partir de junho/2017: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

Françoysse Mathelly Costa da Silva 5004561 ASSA – Secret. Legisl. 

Gilberto Rosado Vidigal 5004678 ASSA – Secret. Legisl. 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA SÉTIMA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA” 
 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quinze 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, o senhor presidente declarou 

abertos os trabalhos e convidou para compor a Mesa o senhor Samuel Câmara, 

Presidente das Assembleias de Deus e, dando seguimento a votação das Emendas 

do Acordo, em Bloco, ao Projeto de Lei, constante do processo nº 1164/17, que 

“Cria o Sistema cicloviário do Município de Belém”, usaram da palavra os 

senhores vereadores Dr. Elenilson e Rildo Pessoa. Em votação nominal (25 Sim 

e nenhum Não) foram aprovadas as seguintes emendas do acordo, em bloco nºs: 

1193, 1215, 1262, 1216, 1263, 1260, 1214, 1217, 1192, 1233, 1258, 1209, 1259 

e 1191. Prosseguindo, foi aprovada em votação nominal (13 Sim e 11 Não) a 

Emenda destaque de autoria do senhor vereador Rildo Pessoa, tendo justificado 

seu voto o autor. Em seguida foram aprovados por unanimidade os artigos do 1º 

ao 20, oportunidade em que o senhor presidente registrou que o  Projeto de Lei, 

constante do processo nº 1164/17, que “Cria o Sistema cicloviário do Município 

de Belém” foi aprovado. No ensejo, o senhor presidente declarou encerrada a 

presente sessão as quinze horas e vinte e cinco minutos,  marcando outra para a 

próxima segunda-feira, à hora regimental e em caráter ordinário. Estiveram 

presentes os senhores vereadores: Mauro Freitas pelo Bloco PSDC/PT do B; 

Bieco e Marciel Manão pelo Bloco PMN/Solidariedade/PEN/PR; Lulu das 

Comunidades, Sargento Silvano e Victor Dias pelo Bloco PSD/PTC; Blenda 

Quaresma, Joaquim Campos e John Wayne pelo Bloco PMDB/PHS; Igor 
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Andrade, Nehemias Valentim e Paulo Bengtson pelo Bloco PSB/PSDB/PTB; 

Celsinho Sabino e Wellington Magalhães pelo Bloco PSC/PPS; Adriano Coelho, 

Delegado Nilton Neves, Emerson Sampaio e Henrique Soares pelo Bloco 

PDT/PP/PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD pelo Bloco do PC do B/PT; 

Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro pela Bancada do PSOL; França, Simone 

Kahwage e Toré Lima pela Bancada do PRB. 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 06 de junho de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1223/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017. 

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 III 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 aos servidores deste Poder pertencentes ao Quadro EFETIVO, 

abaixo relacionados, gratificação adicional na base de mais 5% (CINCO POR 

CENTO), passando a perceber 15% (QUINZE POR CENTO) de suas respectivas 

remunerações, a partir de maio/2017: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

José Augusto Paixão Moraes 1500029 GAU – Ref. A 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DECIMA OITAVA LEGISLATURA” 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, 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, momento em que foram 

abertos os trabalhos, tendo em seguida, usado da palavra pelo Livro de 

Inscrição os senhores vereadores: Toré  Lima, registrando que ontem foi 

realizada ação social em Marituba com entrega de cestas básicas, sendo ainda 

anunciada a captação de água para aquela localidade atingida pelo aterro 

sanitário; registrou que ontem o prefeito de Ananindeua aceitou a ajuda do 

Ministro Elder Barbalho para recuperar a orla de Mosqueiro; comentou sobre 

uma possível ida dos senhores vereadores para o aterro sanitário em Marituba 

para fazerem um analise sobre o caso, momento em que manifestou seu apoio 

ao requerimento formulado pelo senhor vereador Adriano Coelho, solicitando 

a realização de uma sessão especial para discutir a situação do transporte 

coletivo com ar condicionado sem aumento de tarifa; lamentou que um grupo 

de vereadores foi vítima de ataques nas redes sociais por causa da votação do 

projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de ar 

condicionado nos veículos de transporte coletivo, momento em que discordou 

da nota técnica encaminhada pela Semob com relação a explicação para não se 

colocar ar condicionado nos coletivos da cidade e concluindo defendeu a 

realização de uma sessão especial para debater um transporte de qualidade; 

Fabricio Gama, salientando que esta Câmara tem sido alvo de críticas pela 

votação de um projeto que seria a cópia do projeto apresentado  pelo ex-

vereador Gervásio Morgado, que a seu ver, induz o povo ao erro , e que não 

fizeram uma consulta para saber quanto ia impactar no preço da passagem; 

declarou que tem outro projeto copiado pelo senhor vereador Dr. Chiquinho; 

comentou sobre declarações de um juiz ao dizer que não cabe tarifa social 

porque quem vai pagar é o povo; citou que o repórter Pedro Paulo teria 

informado que o autor do projeto é o vereador mais gazeteiro deste Poder; 

declarou que recebeu o gabinete muito sujo sendo que o mesmo é o autor do 

projeto, tendo que comprar tudo novo; informou que o computador sumiu do 

gabinete e pediu pro seu assessor ir atrás e o mesmo estava no gabinete do 

vereador Dr. Chiquinho, único que tomou posse no dia 15 e que o computador 

só foi devolvido após ter informado que iria fazer uma ocorrência; salientou 

que é formado e que trabalha desde os dezesseis anos de idade; enfatizou que 

o vereador autor do projeto  quebrou todo o patrimônio público e que copia 

projeto porque não vem a esta Casa, segundo o radialista Nonato Pereira; 

informou que não tem medo da família do vereador e que vai mostrar como 

encontrou o gabinete e a imundície que estava, esclarecendo que pagou duas 

pessoas pra limpá-lo, ocasião em que pediu ao presidente pra fazer uma nota 

pra saber quem paga os móveis deste Poder; Dr. Chiquinho,  que concedeu 

aparte a senhora vereadora Marinor Brito e esta se solidarizou com o orador 

pelas asneiras apresentadas pelo vereador que o antecedeu, lamentando o 

desespero por parte desse parlamentar e destacou que o vereador Fabrício 

Gama não conseguiu ler o projeto do ônibus  seletivo com ar condicionado, 

que a seu ver, e diferente do projeto existente e, prosseguindo o vereador Dr. 

Chiquinho informou que uma boa parcela da população tem déficit, 

explicando em seguida que o ocorrido foi fruto do desespero de ser contra o 

povo e ficar chantageando, primeiramente, que a população vai pagar caro, 

esclarecendo em seguida que é mentira, segundo: fazer acusações absurdas, 

como a de que o orador furta energia da Rede Celpa, informando em seguida 

que o orador se elege as custa de compra de voto e que o seu prefeito e 

governador estão cassados. Encerrado o Horário do Expediente, ficando o 

orador com dois minutos para a próxima sessão. Passados os trabalhos ao 

Horário das Lideranças, momento em que usaram da palavra os senhores 

vereadores: Joaquim Campos que, pelo Bloco PMDB/PHS, perguntou se 

Belém só tem um problema?, informando em seguida que existe um 

Regimento Interno pra se obedecer; declarou que não acredita que a passagem 

vai aumentar, destacando que é preciso discutir com mais seriedade o assunto; 

frisou que já se explicou nas redes sociais; questionou se o prefeito pode 

colocar o preço que quiser e acrescentou que isso está errado, sendo 

necessária a discussão do preço da passagem do ônibus. Em aparte, comentou 

o assunto o senhor vereador Altair Brandão, momento em que assumiu a 

presidência dos trabalhos o senhor vereador Gleisson; Toré Lima que, pela 

Bancada do PRB, concedeu aparte ao senhor vereador Mauro Freitas e este 

declarou que o único que tem de falar sobre o aumento é o vereador Altair 

Brandão porque faz parte do Conselho referente ao aumento da tarifa, citando 

que a população espera muito deste Poder; destacou que o projeto não está na 

pauta e que esta Casa não discute tarifa e que outros projetos foram copiados, 

ressaltando que foi formada uma comissão para discutir esse tema e que é 

necessário dar a competência a quem tem e, prosseguindo, o senhor vereador 

Toré Lima informou que tudo será esclarecido na sessão especial e na CPI do 

Transporte e questionou sobre o perfil do dinheiro que some do cartão do 

trabalhador; Marinor Brito que, pela Liderança do Psol, informou que teve a 

preocupação de estudar sobre a tarifa de ônibus com o senhor Roberto Sena e 

que o Conselho deliberou por unanimidade obrigando as empresas a investir  

nos transportes; esclareceu que esta Casa tem o poder de criar a Comissão e 

quem decide a tarifa é o Conselho, e quem homologa é o prefeito; comentou 

sobre experiências ocorridas no Rio de janeiro e em são Paulo sobre a questão 

de tarifas, registrando que qualquer aumento de tarifa tem que ser subsidiado, 

informando que aqui existem os piores transportes e queima de parada; frisou 

que o senhor Roberto Sena está disposto a vir a sessão especial para esclarecer 

sobre o direito do povo com relação a colocação de ar condicionado nos 

coletivos; destacou que o povo quer a resposta lá fora  e defendeu  que todos 

os ônibus possam colocar ar refrigerado; Fernando Carneiro que, pela 

Liderança da Oposição, concedeu aparte ao senhor vereador Dr. Chiquinho e 

este parabenizou uma pessoa nas galerias que expressa o desejo do povo, 

portando um cartaz com foto de vereadores que votaram contra o seu projeto 

e, prosseguindo com a palavra, o senhor vereador Fernando Carneiro defendeu 

o cumprimento do Regimento Interno; citou que a Lei Orgânica estabelece dez 

artigos sobre transporte; citou que a tarifa não é competência da Casa, mas o 

restante é responsabilidade desta Casa, citando que a tarifa é competência do 

Executivo; registrou que e perigoso abrir mão do poder do povo; info rmou que 

o projeto do ex-vereador Gervásio Morgado trata dos fresquinhos, enquanto 

que o Projeto do senhor vereador Dr. Chiquinho trata dos coletivos normais e 

enfatizou que se pode corrigir o erro; citou que o processo está eivado de 

erros e que não pode abrir mão de sua competência como Câmara Municipal 

de Belém; Igor Andrade que, pela Bancada do PSB/PSDB/PTB, enfatizou que 

gostou das palavras do senhor vereador Fernando Carneiro por estar falando a 

verdade, mas esclareceu que não é copiando projeto que se é a favor do povo; 

registrou que o orador que o antecedeu passou pela CTBel e não conseguiram 

colocar um bondinho; perguntou o que foi feito pra melhorar o transporte, 

sendo que o prefeito do Psol foi o que mais aumentou tarifas; declarou que é 

fácil jogar pedra no telhado do povo e perguntou porque o senhor Edmilson 

não deu subsídio; lamentou que o vereador vem a Tribuna e aos jornais pra 

dizer quem é contra ou a favor. Em aparte, usou da palavra o senhor vereador 

Joaquim Campos e Amaury Souza, 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 e, prosseguindo a discussão do requerimento formulado pelo 

senhor vereador Adriano Coelho solicitando ar condicionado, usaram da 

palavra os senhores vereadores Dinely, Marinor Brito, Henrique Soares, Dr. 

Chiquinho, Em votação nominal (27 Sim e nenhum Não), o referido 

requerimento foi aprovado, tendo justificado seus votos os senhores 

vereadores Igor Andrade, Victor Dias, Marciel Manão, Gustavo Seffer e 

Fabrício Gama, ocasião em que o senhor presidente solicitou aos senhores 

vereadores que registrem suas presenças no painel eletrônico. Havendo 

quórum passou-se a segunda parte da Ordem do Dia, momento em que, pela 

Ordem o senhor vereador Fernando Carneiro solicitou a anulação da votação 

para não atropelar o regimento da Casa, uma vez que vários projetos foram 

tirados da pauta, ocasião em que o senhor presidente explico u que a vereadora 

Marinor Brito estava pressente e não questionou, momento em que o senhor 

vereador Fernando Carneiro registrou que o Psol está em obstrução até que se 

resolva essa questão e, dando prosseguimento a discussão do Projeto de Lei, 

constante do Processo 557/15, que “Dispõe sobre a permanência de animais 

em condomínios no Município de Belém”, tendo usado da palavra os senhores 

vereadores Joaquim Campos, com aparte o senhor vereador Paulo Bengtson, 

Rildo Pessoa, Fabrício Gama, com aparte o senhor vereador Dinely, Igor 

Andrade, com aparte os senhores vereadores Henrique Soares e Joaquim 

Campos, Toré Lima, com aparte o senhor vereador França, ordem vereador 

Moa Moraes solicitou verificação de quórum e não havendo quórum, o senhor 

presidente declarou encerrada a presente sessão às onze horas e vinte e oito 

minutos, marcando sessão especial para as quinze horas visando debater a 

inclusão do movimento Carimbó nas rádios de Belém e outra para a próxima 

segunda-feira, à hora regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes 

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



ANO XXXIV 

Nº 1745 

DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 31 de julho, 01, 02, 03 e 04 de agosto de 2017. 77  
 

Bloco PSDC/PT do B; Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão pelo Bloco 

PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Gustavo Seffer, Lulu das Comunidades e 

Victor Dias pelo Bloco PSD/PTC; Joaquim Campos e John Wayne pelo Bloco 

PMDB/PHS; Gleisson, Igor Andrade e Paulo Bengtson pela Bancada do 

PSB/PSDB/PTB; Celsinho Sabino, Dinely e Wellington Magalhães pelo Bloco 

PSC/PPS; Adriano Coelho, Delegado Nilton Neves e Henrique Soares pela 

Bancada do PDT/PP/PSL; Altair Brandão, Amaury da APPD e Moa Moraes 

pela Bancada do PC do B/PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor 

Brito pela Bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima pela 

Bancada do PRB. Justificados: Blenda Quaresma e Sargento Silvano. 

Licenciado Emerson Sampaio e Igor Normando. 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 Bitencourt, 

no Palácio Augusto Meira Filho, aos 17 de maio de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1224/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017. 

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 X 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 aos servidores deste Poder pertencentes ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionados, gratificação adicional na base de mais 5% 

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 50% (CINQUENTA POR CENTO) de 

suas respectivas remunerações, a partir de junho/2017: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

Charles Augusto Souza de Lima 0146064 GNM – Ref. A 

Luiz Guilherme Carvalho da Silva 0130206 GNM – Ref. A 

Maria Dulcilene da Fonseca 0146293 GNM – Ref. A 

Rosemary Pereira de Oliveira 0146277 GNM – Ref. A 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DECIMA OITAVA LEGISLATURA” 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e 

dezessete, 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. Abertos os 

trabalhos, usaram da palavra os vereadores inscritos em livro de expediente. 

Vereador Fabrício Gama externou vergonha ao se referir aos noticiários onde 

são apresentados políticos e empresários mentores de um esquema colossal de 

corrupção. Criticou o fato de existirem pessoas com informações ilegais sobre 

o presidente da república obtidas de forma obscura e que mesmo assim estão 

soltas; vereador Igor Andrade afirmou ter observado atentamente ao 

pronunciamento do vereador Fabrício Gama mostrando-se entristecido com a 

situação que o país enfrenta e que atinge quase a totalidade dos políticos no 

tocante a corrupção. Mencionou que tem recebido bastante gente em seu 

gabinete e mesmo pela rua suplicando que lhes arranjem um emprego. Como 

vereador de primeiro mandato fica perplexo com essa situação. Continuand o 

disse que as pessoas que estão entrando agora na política estão sendo 

penalizados por aqueles políticos de carreira na corrupção; vereador Toré 

Lima disse estar atento aos discursos feitos hoje. Mencionou que no próximo 

dia dezesseis de junho estará comemorando trinta anos de serviços prestados a 

esta Casa de Leis, tendo feito de tudo um pouco. Pediu aos vereadores que 

rejam diante da situação tenebrosa em que vive o cidadão de Belém, como 

forma de honrar os votos dos eleitores, nunca esquecendo de debate r e refletir 

sempre em comunhão com estes. Em aparte comentou sobre o tema o vereador 

Sargento Silvano. Encerrado o Horário de Expediente teve início o horário de 

Liderança. Pelo bloco PMDB - PHS, Joaquim Campos criticou as políticas 

tidas como de esquerda; pela bancada do PRB, vereador Toré Lima informou 

ter iniciado debates na Comissão de Obras desta Casa sobre o reinicio das 

obras da Bacia do Tucunduba. Explicou que o motivo alegado pela prefeitura 

para a interrupção das obras foi o longo período de chuvas, o que agora não se 

justifica daí o compromisso de retomada dos trabalhos, concluiu; pela 

liderança do Governo, Nehemias Valentim parabenizou a formação de 

coligações oriundas de diversos grupos, propiciando a melhoria na luta em 

busca de uma sociedade melhor. Encerrado o Horário de Liderança o 

presidente solicitou aos vereadores que registrassem suas presenças para a 

verificação de quórum, havendo, teve início os trabalhos da Primeira Parte da 

Ordem do Dia.  Foi aprovado por unanimidade requerimento de autoria do 

vereador Celsinho Sabino solicitando realização de sessão solene, em dia e 

hora a combinar, para comemorar com muita honra o Dia da Marinha. Usaram 

da palavra os vereadores Mauro Freitas, Sargento Silvano, Joaquim Campos, 

Zeca Pirão, e Igor Andrade; Aprovado também por unanimidade  requerimento 

de autoria da vereadora Blenda Quaresma solicitando a realização de sessão 

especial sobre a "criação de Estratégia de Saúde da Família na Comunidade 

Newton Miranda no Distrito de Outeiro", instante em que o presidente 

solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças em painel 

eletrônico para a verificação de quórum, havendo, teve início os trabalhos da 

Segunda Parte da Ordem do Dia. Entrou em discussão o projeto de lei 

constante no processo nº 1268/13 que "Dispõe sobre a aplicação do princípio 

da não violência e garantia dos direitos humanos no contexto de manifestações 

e eventos públicos no Município de Belém"  de autoria do vereador  Fernando 

Carneiro, tendo usado da palavra os vereadores Igor Normando, Victor Cunha 

e Dr. Chiquinho. Em seguida o autor do referido projeto solicitou a suspensão 

do mesmo. Prosseguindo foi aprovado por unanimidade O projeto de Lei 

constante no processo nº 557/15 de proposição do vereador John Wayne que 

dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no Município de 

Belém. Justificaram seus votos o autor bem como os vereadores Igor Andrade, 

Victor Cunha e Dr. Chiquinho. Encerrado o horário regimental da presente 

sessão o presidente encerrou-a as onze horas e quarenta e cinco minutos. 

Estiveram presentes os senhores vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenilson e 

Rildo Pessoa pelo bloco PSDC-PT do B; Marciel Manão, Bieco, Zeca Pirão e 

Fabrício Gama pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PEN-PR; Victor Dias, 

Sargento Silvano pelo bloco PSD-PTC; John Wayne, Igor Normando, Joaquim 

Campos, Blenda Quaresma pelo bloco PMDB-PHS; Gleisson, Igor Andrade, 

Nehemias Valentim e Paulo Bengtson pelo bloco PSB-PSDB-PTB; Wellington 

Magalhães pelo Bloco PSC - PPS. Emerson Sampaio e Henrique Soares pelo 

bloco PDT-PP-PSL; Altair Brandão e Moa Moraes pelo bloco PC do B-PT; 

Fernando Carneiro pela bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré 

Lima pela bancada do PRB; Licenciados: Gustavo Sefer e Dr. Chiquinho. 

Justificaram suas ausências os vereadores Adriano Coelho, Amaury da APPD, 

Celsinho Sabino e Lulu das Comunidades. Estão sob licença parlamentar os 

vereadores Marinor Brito e Nilton Neves. E eu, segundo secretária, lavrei a 

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

Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bitencourt, no Palácio 

Augusto Meira Filho, aos 24 de maio de 2017.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1225/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017. 

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 aos servidores deste Poder pertencentes ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionados, 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 junho/2017: 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

João Carlos Pereira de Almeida 0137022 GNS – Ref. A 

Raimundo Saturnino dos Santos Neto 0125709 GAU – Ref. A 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

“ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINARIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA” 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 

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

John Wayne, que solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas 

presenças no painel eletrônico. Abertos os trabalhos, ocasião em que usaram 

da palavra pelo Livro de Inscrição os senhores vereadores: Fabrício Gama, 

que parabenizou a PMB pela realização do dia bebê, onde as mães receberam 

seus pré-natais pelos postos de saúde do Município de Belém, com 

acompanhamento público, mostrando a responsabilidade para com os bebês; 

enalteceu o trabalho e o cuidado para com as gestantes, momento em que 

homenageou o trabalho na área de saúde desta cidade; parabenizou o prefeito 

Zenaldo Coutinho e seu secretariado pela realização da semana do bebê; 

comentou sobre o processo de explosão ocorrido no Brasil com relação a 

corrupção e desmando que, a seu ver, vem se instalando em todo o País, 

ocasião em que solicitou que se faça um movimento nas câmaras municipais 

contra os maus políticos; defendeu mudanças na política nacional e criticou o 

tipo de política feita com máscaras e com paus na mão com vandalismo . Em 
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aparte, o senhor vereador Dr. Elenilson comentou o assunto; Marinor Brito, 

registrando que na semana passado foi votado um projeto do município que 

desmembrou o Ipamb, destacando que é inconcebível que alguma questão de 

relevância pública seja tratada como foi o projeto do Ipamb, uma vez que 

nenhum servidor foi consultado ou esclarecido sobre essa mudança; observou 

que deveria ser feita uma audiência pública para ouvir os servidores 

municipais para que se possa observar a perspectiva dessa mudança; registrou 

que estará protocolando hoje no Ministério Público, sua manifestação com 

relação ao acompanhamento e desdobramento do referido projeto e a 

consequente publicação dessa Lei; comentou sobre o desvio de trinta e cinco 

milhões no governo Duciomar Costa; informou que o projeto do Ipamb está 

nesta Casa desde o ano de 2016, destacando que o prefeito não comentou com 

os funcionários sobre o projeto e pediu apoio dos vereadores para aprovar o 

requerimento de sua autoria que solicita uma sessão especial pra debater o 

assunto. Em apartes, usaram da palavra os senhores vereadores Sargento 

Silvano, Amaury Souza e Victor Dias; Rildo Pessoa, que discorreu sobre uma 

matéria publicada no jornal O Liberal sobre o guinchamento de carros que 

estão em locais inadequados; informou que o Código Nacional de Trânsito já 

dá a penalidade que é a multa e destacou que o projeto já foi aprovado nesta 

Casa com a observação de que se o condutor chegar antes do guincho, o carro 

não deverá ser levado; parabenizou o Deputado Celso Sabino por trazer a 

discussão sobre esse caso. Em aparte, usou da palavra o senhor vereador 

Fabrício Gama. Encerrado o horário de inscrição, ficando o orador com cinco 

minutos para a próxima sessão. Passados os trabalhos ao Horário das 

Lideranças, momento em que usaram da palavra os senhores vereadores: 

Marinor Brito que, pela Liderança do Psol, reafirmou que deu entrada no 

Ministério Público em uma Ação que pede o acompanhamento do 

desdobramento do projeto do Ipamb; comentou sobre a possibilidade de 

aumento dos percentuais com essa aprovação; discorreu sobre matéria de 

jornal local referente a juventude e cobrou o cumprimento da Lei sobre 

poesias nos ônibus. Em aparte, usou da palavra o senhor vereador Sargento 

Silvano; Marinor Brito, que pela Liderança da Oposição, solicitou o pedido de 

providência que fez junto a Semob e ao Ministério Público sobre o abuso da 

utilização dos guinchos a automóveis e caminhões e altas taxa com re lação a 

utilização de guinchos, que a seu ver, acaba virando uma fábrica de multas, 

momento em que perguntou o motivo por que o prefeito vetou o projeto do 

vereador Rildo Pessoa com relação a utilização de guincho e concluiu 

comentando sobre uma série de irregularidades praticadas pela Semob. Em 

aparte, usou da palavra o senhor vereador Sargento Silvano; Fabrício Gama 

que, pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR, informou que já foi 

aprovado um projeto nesta casa que desmembrava o projeto do Ipamb para que 

a prefeitura pudesse se adequar e acrescentou que não vê motivos para o 

servidor se preocupar, uma vez que não foi tirado nenhum direito do 

funcionário, conforme o orador; esclareceu que foram feitas várias reuniões 

com os funcionários do Ipamb e não houve nenhum prejuízo aos funcionários 

municipais. Em apartes, usaram da palavra os senhores vereadores(as): 

Marinor Brito, Dr. Elenilson e Blenda Quaresma; Fabrício Gama que, pela 

Liderança do Governo, concedeu aparte a senhora vereadora Blenda 

Quaresma, que justificou a aprovação do projeto do Ipamb, salientando que a 

prefeitura municipal fez o que era correto e, prosseguindo, o orador explicou 

as mudanças com relação a aprovação do citado projeto que, a seu ver, vem 

beneficiar os servidores; reforçou seu argumento de que houveram reuniões e 

audiências públicas antes da aprovação do projeto que no seu entender, foi 

votado com decência e disciplina e acrescentou que nada foi aprovado 

ilegalmente. Em aparte, usou da palavra o senhor vereador Sargento Silvano; 

Rildo Pessoa que, pelo Bloco PSDC/PT do B, parabenizou esta Casa por 

aprovar o projeto com relação a guinchamento de veículos, destacando que 

não vê a necessidade de se guinchar o carro se o condutor chegar antes do ato; 

comentou sobre a matéria do jornal o Liberal, onde destaca que esta Casa tem 

a autoridade de resolver esse assunto. Em apartes, usaram da palavra os 

senhores vereadores Dr. Elenilson, Sargento Silvano e Marinor Brito; Igor 

Andrade que, pela Bancada do PSB/PSDB/PTB, enalteceu a postura do 

Deputado Cassio Andrade pela inauguração da sede estadual e municipal do 

seu partido, ressaltando a presença do Dr. Carlos Siqueira no referido evento, 

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 aprovada por unanimidade a dispensa de leitura e interstício ao parecer 

constante da pauta, solicitado pelo senhor vereador Victor Dias. Prosseguindo, 

foi aprovado por unanimidade o requerimento formulado pela senhora 

vereadora Simone Kahwage, solicitando Licença Parlamentar no período de 30 

e 31 de maio. Ato seguinte, foi colocado em votação o requerimento 

formulado pelo senhor vereador Victor Dias, solicitando inserção nos Anais 

da Casa a matéria referente ao site da Prefeitura Municipal quanto da revisão 

da Lei Municipal nº 8.665/08 - Plano Diretor Urbano, que deverá ser feito em 

2018 para que novos debates sejam abertos para que tenhamos alternativas em 

situações específicas na gestão urbana, principalmente realizar estudos para 

que os terrenos sem edificações e com edificações possam ser utilizados como 

estacionamentos, permitindo com isso, desafogar o tráfego e facilitar nos mais 

diversos locais a flexibilidade para a prestação desse tipo de serviço, tendo 

usado da palavra os senhores vereadores Victor Dias e Marinor Brito. Em 

seguida, o referido requerimento foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, 

foi colocado em votação o requerimento de autoria do senhor vereador 

Fernando Carneiro, solicitando a realização de uma sessão especial com o 

tema “Violência, Direitos Humanos e Segurança Pública em Belém”, tendo 

usado da palavra os senhores vereadores Moa Moraes e Victor Dias. Em 

votação nominal (18 Sim, 02 Não e 01 Abstenção), o referido requerimento 

foi aprovado, tendo justificado seus votos os senhores vereadores Gleisson, 

Marinor Brito, Sargento Silvano, Dr. Elenilson e Emerson Sampaio. 

Permanecendo em votação o requerimento formulado pelo senhor vereador 

Sargento Silvano solicitando a realização de uma sessão especial com data a 

combinar para debater o tema: Escola sem partido, tendo usado da palavra o 

autor que ficou com quatro minutos para a próxima sessão. Na sequência, o 

senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrem suas 

presenças no painel eletrônico. Havendo quórum passou-se a segunda parte da 

Ordem do Dia e, dando prosseguimento a discussão do Veto Parcial ao Projeto 

de Lei, nº 047/15, constante do Processo nº 1048/15  que “Reconhece como 

Patrimônio Cultural da Cidade De Belém a Procissão do Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré (PMB)”, usaram da palavra os senhores vereadores 

Fabrício Gama, Marinor Brito, Igor Normando, Sargento Silvano, com aparte 

o senhor vereador Fabrício Gama; Zeca Pirão, com apartes os senhores 

vereadores Emerson  Sampaio, Marinor Brito, Fabrício Gama; Dr. Chiquinho, 

com aparte a senhora vereadora Marinor Brito, Toré Lima, com apartes os 

senhores vereadores(as): Marinor Brito, Fabrício Gama. No ensejo, o senhor 

presidente declarou encerrada a presente sessão às onze horas e quarenta e 

cinco minutos, ficando o orador com dois minutos para a próxima sessão, 

marcando outra para amanhã, à hora regimental e em caráter ordinário. 

Estiveram presentes os senhores vereadores: Dr. Elenilson e Rildo Pessoa pelo 

Bloco PSDC/PT do B; 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 e John Wayne pelo Bloco PMDB/PHS; Gleisson, 

Igor Andrade, Nehemias Valentim e Paulo Bengtson pela Bancada do 

PSB/PSDB/PTB; Celsinho Sabino, Dinely e Wellington Magalhães pelo Bloco 

PSC/PPS; Delegado Nilton Neves, Emerson Sampaio e Henrique Soares pela 

Bancada do PDT/PP/PSL; Altair Brandão, Amaury da APPD e Moa Moraes 

pela Bancada do PC do B/PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor 

Brito pela Bancada do PSOL; França, e Toré Lima pela Bancada do PRB. 

Justificados: Adriano Coelho e Mauro Freitas. Licenciada: Simone Kahwage. 

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 Bitencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos 30 de maio de 2017. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1226/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017. 

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 XII 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, na base de 60% ao servidor 

que completar 34 anos de tempo de serviço; 

 

R E S O L V E: 

 

CONCEDER aos servidores deste Poder pertencentes ao Quadro 

PERMANENTE, abaixo relacionados, gratificação adicional na base de mais 5% 

(CINCO POR CENTO), passando a perceber 60% (SESSENTA POR CENTO) de 

suas respectivas remunerações, a partir de junho/2017: 

 

Nome do Servidor Matrícula Gr. Func. / Cargo 

Jorge Edilson do Nascimento Melo 0125326 GAU – Ref. A 

Laura Lúcia Bastos César de O. Orengel 0125849 GNS – Ref. A 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1262/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

R E S O L V E: 

 

I – REVOGAR, a partir de 31/05/2017, o Ato nº 0080/2017, de 02/01/2017, que 

atribuiu Gratificação por Regime Especial de Trabalho no percentual de 100% (CEM 

POR CENTO) à servidora MARIA LUÍZA BORGES DA SILVA, ocupante do Cargo 

em Comissão “Secretário Legislativo”. 
 

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

Gratificação de Tempo Integral à servidora MARIA LUÍZA BORGES DA SILVA 

ocupante do Cargo em Comissão “Secretário Legislativo”, no percentual 

correspondente a 50% (CINQUENTA POR CENTO) calculado sobre o vencimento-

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

partir de junho/2017. 

 

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

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

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
 


