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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
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OITAVA LEGISLATURA. 
 

No décimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara 
Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Mauro Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 
registro de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Joaquim Campos 
reportou-se à violência desmedida no estado do Pará, onde, desde o começo deste ano, 12 policiais já foram assassinados. 
Avaliou que estamos reféns da incompetência do governo estadual e cobrar do secretário de estado de Segurança Pública a 
resolução dos problemas não adianta. Os políticos no poder que podem criar projetos para resolver a situação não aparecem, 
aparecem somente na época das eleições. Expressou que nada foi feito nestes últimos três anos e meio do governo Jatene e 
ficar na retórica, sem tomar atitudes efetivas, não adianta. Informou estar sempre em contato com o vereador Sargento Silvano, 
policial militar que acompanha as dificuldades da corporação em nosso estado. Ambos tentam pensar em um projeto para 
diminuir os índices de violência no Pará. Ainda que não o possam implementar, podem acionar aqueles que têm o poder para 
fazê-lo. Defendeu que seja feito o toque de recolher no estado para diminuir o número de crimes e que a pena para quem mata 
um agente da lei seja quadruplicada. Findo este pronunciamento, o presidente Mauro Freitas comunicou que o Tribunal Regional 
Eleitoral realizará, na terça e na quarta-feira vindouras, o serviço de cadastramento biométrico nas dependências da CMB. Após 
este anúncio, a presidência da Mesa foi então assumida pelo vereador John Wayne. Pronunciou-se em seguida o vereador Toré 
Lima e fez inicialmente a leitura do evangelho do dia (João, capítulo 4, versículos 43 a 46). Anunciou que, na próxima quinta-
feira às nove da manhã, será realizada sessão especial nesta Casa para discutir o tema da Campanha da Fraternidade deste 
ano (Fraternidade e Superação da Violência). Destacou que o ponto central é a justiça com paz – pois a justiça não se obtém 
com a vingança, com o extermínio, com a eliminação daqueles que cometem crimes. Ressaltou que não é mandando matar que 
curaremos este mal que é a violência: é preciso ver Jesus Cristo no outro. Conclamou os demais vereadores a participar desta 
sessão, que terá a presença de religiosos e estudiosos da matéria. Disse esperar que as autoridades da segurança pública do 
estado estejam presentes, pois foram convidadas. Tratou em seguida sobre o início das obras do projeto Belém Porto Futuro, 
informando que este criará um novo ponto de encontro para a população de Belém, um novo ponto para o turismo. Contará com 
área de lazer, praça de alimentação, espaço pet e espaço de convivência. Recordou que muitos não acreditavam que esta obra 
fosse realizada, mas o convênio foi assinado pela Prefeitura de Belém em janeiro deste ano e em janeiro do próximo ano ela já 
deve estar pronta. Ressaltou o fato de que mais de trezentas mil pessoas no estado do Pará ainda não fizeram o cadastramento 
biométrico eleitoral. Julgou que isto mostra a descrença da população com a política e os políticos. Chamou a atenção dos 
demais vereadores para o baixo comparecimento dos parlamentares às sessões ordinárias deste Poder lembrando que, na 
semana anterior, nenhuma das sessões foi até o fim por não haver quórum. Em uma delas, houve a visita de alunos que vinham 
conhecer o funcionamento da CMB, mas, vergonhosamente, havia apenas três vereadores em plenário e a sessão encerrou 
com dez parlamentares por falta de quórum. Fabrício Gama relatou que, retornando de São Miguel do Guamá na última sexta-
feira, ficou assombrado ao ver caminhões trafegando à noite com as luzes apagadas. Estes passam pelas barreiras e nada é 
feito pela Polícia Rodoviária Federal, constituindo um grave perigo para a população que vive às margens das estradas e para 
os demais veículos que trafegam. Opinou que a fiscalização nas estradas paraenses é falha. Reportou-se depois ao acidente, 
ocorrido na Avenida Duque de Caxias no último domingo, em que um motorista embriagado avançou o sinal vermelho e atingiu o 
carro de uma família que voltava da igreja, matando um menino de nove anos de idade. Informou que encaminhará ofício à 
Polícia Rodoviária Federal pedindo explicações e mais rigor na fiscalização nas estradas. Convidou os demais vereadores a 



também assiná-lo. Lembrou do acidente em que morreram quatro policiais militares, ocorrido no último dia 05 de março na PA-
287– a viatura em que estavam fora atingida frontalmente por uma carreta cujo motorista estava embriagado. Parabenizou em 
seguida o prefeito Zenaldo Coutinho pelo trabalho de limpeza realizado nos bairros de Belém – em parceria com o governo 
estadual. Comentou que, na semana anterior, ocorreram fortes chuvas, mas algumas áreas que sempre alagavam já 
apresentaram melhorias. Comunicou que foram retiradas, somente neste final de semana, mais de 150 toneladas de lixo dos 
canais da cidade. Pontuou que Belém tem em seu território catorze bacias hidrográficas, estando boa parte dele abaixo do nível 
do mar, o que torna a cidade muito suscetível a inundações. O trabalho de limpeza inclui o lixo domiciliar e o entulho e está 
sendo feito nas vias e feiras do Município. Acrescentou que se iniciará agora a campanha Belém Limpa. Pediu a colaboração da 
população neste esforço – que seja feito o descarte de forma correta, colocando-se o lixo na rua no horário certo, e que se cobre 
a realização da coleta, denunciando quando o caminhão de lixo não passa. Expressou que a PMB está fazendo sua parte, 
mesmo dispondo de poucos recursos. Em relação ao setor de saúde pública, reiterou que boa parte dos pacientes atendidos nos 
HPSM (entre 30% e 40%) é proveniente do interior do estado. Explicou que o atendimento nos postos de saúde e nas UPA foi 
reforçado para compensar esta sobrecarga que ocorre nos HPSM. Marinor Brito repercutiu decisão tomada na Conferência 
Nacional do PSOL, realizada neste último sábado, de lançar a candidatura de Guilherme Boulos e Sônia Guajajara à presidência 
da República. Externou estar feliz porque esta candidatura representa a unificação das lutas sociais que ocorrem no Brasil pelos 
direitos e pelo enfrentamento ao capital, que tem negado ao povo brasileiro viver com dignidade. Boulos anunciou a 
possibilidade de realização de um plebiscito para verificar junto ao povo brasileiro a aceitação das reformas neoliberais 
promovidas pelo governo de Michel Temer. Deixou claro que o PSOL quer revogar estas reformas e devolver os direitos 
retirados aos trabalhadores. Considerou acertada a decisão do PSOL em acolher esta candidatura. Encerrado o Horário do 
Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Toré Lima, pela bancada do PRB, agradeceu ao prefeito Zenaldo Coutinho por 
atender seu pedido disponibilizando uma equipe para limpeza do canal do Tucunduba, iniciando-se esta no bairro da Terra 
Firme. Relatou que havia um grande acúmulo de lixo e foram encontrados móveis, além de casas construídas dentro do canal, 
caracterizando um verdadeiro crime ambiental. Reportou também ter se reunido, na última sexta-feira, com a diretora nacional 
da Defesa Civil, senhora Adelaide Maria Nacif, que veio a Belém autorizada pelo ministro da Integração Nacional, senhor Hélder 
Barbalho. A reunião ocorreu na SESAN, com a presença do secretário Cláudio Mercês, objetivando, em ação conjunta da PMB 
com o Ministério da Integração Nacional, minimizar o problema dos alagamentos no bairro do Marco. Julgou que possivelmente 
será fechado o canal da Travessa Timbó, pois este não tem funcionalidade alguma, não deságua em nenhum lugar e traz 
grande transtorno aos moradores da localidade. Também devem ser recuperados os canais da Passagem José Leal Martins, da 
Travessa Vileta e da Passagem União, principalmente o guarda-corpo e o calçamento lateral. Declarou que isto será possível 
com o engajamento da PMB e do Ministério da Integração Nacional e os primeiros passos neste sentido já foram dados. Disse 
que o sofrimento do povo é muito grande, pois qualquer chuva, mesmo não tão intensa e de pequena duração, provoca o 
alagamento do canal. Ressaltou que o papel do vereador é atender a população, reunir-se com esta, andar nas ruas, verificar o 
que é necessário ser feito e solicitar ao executivo que realize as intervenções. Por outro lado, é necessário obter também a 
colaboração do povo para que não sejam feitos descartes irregulares do lixo, pois não é admissível que até sofás, geladeiras e 
outros objetos sejam jogados nos canais da cidade. Concluiu dizendo que a responsabilidade pelo lixo é primeiramente de quem 
o produz, depois do poder público. Émerson Sampaio, pelo PP, informou sobre a Convenção Estadual do Partido Progressista, 
que ocorreu nesta Casa na última sexta-feira com a presença de lideranças do partido – autoridades, deputados, prefeitos e 
vice-prefeitos – além de políticos de outras agremiações.  Agradeceu aos servidores da Casa que estiveram presentes até o final 
do evento, dando apoio. Comunicou que foram discutidos os novos rumos para o PP paraense e os novos rumos para nosso 
estado. Citou que, no quesito segurança pública, o Pará tem números lamentáveis, sendo o quarto estado mais violento do 
Brasil e com quatro cidades entre as mais violentas do país, sendo Altamira a primeira desse ranking. No quesito educação, 
entretanto, o Pará é o 27º colocado dentre as unidades federativas. Expressou que o PP quer participar destas eleições não 
apenas como coadjuvante, mas disputar espaço em todos os pleitos. Em aparte, pronunciou-se o vereador Gustavo Sefer. 
Fabrício Gama, pelo bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade, tratou do grande fluxo de imigrantes venezuelanos para os 
estados da Região Norte do Brasil e do problema social que isto representa. Sensibilizou-se com o número de crianças 
venezuelanas que se veem nas ruas de Belém pedindo esmolas para poder sobreviver. Em aparte, pronunciaram-se os 
vereadores Bieco, Sargento Silvano e Toré Lima. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, reportou-se à questão da 
frequência dos vereadores às sessões legislativas nesta Casa. Reconheceu que é um tema importante que deve estar sempre 
em discussão. Ressaltou, entretanto, que muitas atividades da vereança ocorrem durante o horário das sessões. Exemplificou 
que, na quarta-feira da semana anterior, estava no bairro do Marco (já justificara à CMB sua ausência à sessão legislativa 
daquele dia) acompanhando o trabalho da PMB de retirada de entulhos, limpeza das ruas e canais da localidade. Conversou 



então com os moradores, ouvindo suas solicitações e falando sobre a importância da educação ambiental e das dificuldades que 
o bairro enfrenta por conta da não conclusão das obras de macrodrenagem do Tucunduba. Destacou que o serviço foi bem 
aceito pela população e que a PMB tem feito milagres com os poucos recursos disponíveis para minimizar o sofrimento dos 
moradores. Relatou que, a convite destes e das lideranças comunitárias que o acompanhavam, fez uma caminhada pelas 
margens do canal do Tucunduba da Vileta até a Jabatiteua. Nesta, conversou com moradores e com funcionários da SESAN 
que ali trabalhavam, ouvindo destes relatos sobre a presença de cobras e outros animais naquela área, aos quais estavam 
expostos. Apesar disso, não se intimidavam, continuando a capinar e limpar as margens do canal.  Ressaltou que o trabalho de 
limpeza é apenas um paliativo, pois contribui para que as águas escoem mais rapidamente. Disse esperar que o governo 
estadual retome o mais rapidamente possível as obras de macrodrenagem do Tucunduba para que a população dos bairros do 
Marco, Canudos e Terra Firme não continue a sofrer com os alagamentos no inverno amazônico. Estes ocasionam problemas 
de saúde, causam prejuízos materiais e limitam o direito de ir e vir dos cidadãos. Fabrício Gama, pela liderança do Governo, 
reconheceu ser necessário haver uma política de preços na venda de cerveja nos estádios de futebol em Belém. Acrescentou 
que o projeto aprovado na CMB permitindo a venda de bebidas precisa ser ajustado, aumentando-se o prazo de venda para até 
quinze minutos antes do término das partidas. Em aparte, pronunciaram-se os vereadores Marinor Brito, Bieco e Paulo 
Bengtson. Findo o período estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Fez-se neste momento a 
verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então postas em votação e 
aprovadas por unanimidade as atas referentes à 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª sessões ordinárias do Primeiro Período da Segunda Sessão 
Legislativa da 18ª Legislatura. Foi feita posteriormente a leitura da matéria constante na pauta desta Primeira Parte e o vereador 
Moa Moraes pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa da leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi 
aprovado pela plenária. Fez-se em seguida a leitura do requerimento do vereador Altair Brandão solicitando dois dias de licença 
parlamentar, no período de 06 a 07 de março corrente, o que foi aprovado pela plenária. Foi feita depois a leitura do 
requerimento do vereador Altair Brandão solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 12 a 14 de março corrente, 
sendo este também aprovado por unanimidade. Passou-se posteriormente à leitura do requerimento da vereadora Marinor Brito 
solicitando que esta Casa envie votos de apoio à paralisação que será realizada pelos professores da rede estadual de ensino 
no dia 13 de março vindouro. Encaminharam a votação os vereadores Marinor Brito, Fernando Carneiro (quando reassumiu a 
presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas), Igor Normando, Sargento Silvano, Toré Lima e Zeca Pirão, sendo o 
requerimento aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Marinor Brito, Émerson Sampaio e Dr. 
Chiquinho. Findo o horário regimental da Primeira Parte, foi feita nova verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a 
Segunda Parte da Ordem do Dia. O presidente Mauro Freitas convocou então os demais vereadores para a sessão 
extraordinária, a ser realizada no próximo dia 13 de março às 12 horas, que discutirá o projeto da PMB relativo ao Processo nº 
2629/15. Retomou-se posteriormente a votação do projeto que “Determina a limpeza imediata das ruas de Belém após a 
realização de maratonas, corridas, circuitos e afins”, relativo ao Processo nº 077/17, de autoria do vereador Henrique Soares. Foi 
feita inicialmente a votação da emenda aditiva ao artigo 1º. Posta em votação, esta foi aprovada por maioria, com dezenove 
votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção. Fez-se depois a votação do artigo 1º, sendo este aprovado com dezenove 
votos favoráveis e uma abstenção, sem votos contrários. Foi feita em seguida a leitura do artigo 2º. Na votação, este foi 
aprovado com vinte votos favoráveis e uma abstenção, sem votos contrários. Fez-se posteriormente a leitura do artigo 3º e da 
emenda modificativa a este. Posta em votação, a emenda foi aprovada com vinte votos favoráveis, um voto contrário e uma 
abstenção. Foi feita depois a leitura da emenda ‘onde couber’, de autoria do vereador Fernando Carneiro. O vereador Fabrício 
Gama pediu então Questão de Ordem solicitando que fossem feitos maiores esclarecimentos quanto ao teor desta emenda e 
sua legalidade. Seguiu-se breve discussão da qual participaram os vereadores Fabrício Gama, Víctor Dias e Toré Lima. Este 
sugeriu que a emenda fosse aprovada - pois o prefeito Zenaldo Coutinho poderia vetá-la caso fosse considerada ilegal - e os 
demais vereadores concordaram com esta proposição. Posta em votação, a emenda foi aprovada com dezesseis votos 
favoráveis, dois votos contrários e quatro abstenções. Foi feita em seguida a leitura do artigo 4º. Posto em votação, este foi 
aprovado com dezesseis votos favoráveis e duas abstenções, sem votos contrários. O presidente Mauro Freitas declarou então 
aprovado o projeto que “Determina a limpeza imediata das ruas de Belém após a realização de maratonas, corridas, circuitos e 
afins e dá outras providências”, relativo ao Processo nº 077/17, de autoria do vereador Henrique Soares. Retomou-se depois a 
discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que “Dispõe sobre o atendimento preferencial em 
estabelecimentos comerciais, bancários, de serviços e similares às pessoas inscritas no Registro Nacional de Doadores 
Voluntários de Medula Óssea”, relativo ao Processo nº 1875/17, de autoria do vereador Gustavo Sefer. Participaram da 
discussão os vereadores Gustavo Sefer e Mauro Freitas (substituído na presidência da Mesa pelo vereador John Wayne e 
aparteado em seu pronunciamento pelo vereador Joaquim Campos). O vereador Gustavo Sefer pediu então Questão de Ordem 



solicitando que os artigos sem emendas fossem votados em bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. 
Reassumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Foi feita em seguida a leitura dos artigos 1º, 2º e 5º 
(sem emendas). Postos em votação, estes foram aprovados por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. Fez-se em 
seguida a leitura do artigo 3º e da emenda modificativa a este. Posta em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade com 
dezoito votos favoráveis. Foi feita depois a leitura do artigo 4º e da emenda supressiva deste, de autoria do vereador Gustavo 
Sefer. O vereador Toré Lima pediu nova Questão de Ordem solicitando que a votação fosse feita de forma simbólica, o que foi 
aprovado pela plenária. Posta em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade. O presidente Mauro Freitas declarou então 
aprovado o projeto que “Dispõe sobre o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais, bancários, de serviços e 
similares às pessoas inscritas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea”, relativo ao Processo nº 
1875/17, de autoria do vereador Gustavo Sefer. Justificou seu voto o autor do projeto. Findo o período estabelecido 
regimentalmente, o presidente Mauro Freitas encerrou então a sessão às onze horas e quarenta e cinco minutos. Estava 
licenciado o vereador Altair Brandão. Justificaram suas ausências os vereadores Adriano Coelho e Blenda Quaresma. Estiveram 
presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – Avante; Zeca Pirão, Bieco, Fabrício 
Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades, Gustavo Sefer, Sargento Silvano 
e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando, John Wayne e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson Silva, 
Paulo Bengtson, Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Wellington Magalhães, 
Celsinho Sabino e José Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; 
Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Toré Lima, Simone 
Kahwage e França, pelo PRB; e Émerson Sampaio, pelo PP. Eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de 
aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio 
Augusto Meira Filho, dia 12 de março de 2018.           
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