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 ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 
OITAVA LEGISLATURA.  

 

Aos treze dias 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 Toré Lima, que solicitou aos demais parlamentares que registrassem suas 
presenças no painel eletrônico. Usaram então da palavra os vereadores inscritos. Marinor Brito comentou sobre o 
aumento da violência e o cerceamento de direitos. Demonstrou preocupação com o impacto na sociedade paraense da 
greve dos Correios. Afirmou que a sociedade está prestes a sofrer um ataque devido à retirada do Estado da 
responsabilidade pelos serviços públicos, substituindo-o pela iniciativa privada sem um devido controle de qualidade. 
Um exemplo disso, afirmou, foi a privatização, aqui no Pará, das empresas Rede CELPA e Vale do Rio Doce. Segundo 
informou, os serviços prestados pelos Correios são considerados como um dos melhores oferecidos pelo Estado 
brasileiro e esta empresa pública está prestes a ser vendida para o setor privado. Findo este pronunciamento, o 
vereador Joaquim Campos assumiu a presidência da Mesa e o vereador Toré Lima subiu à tribuna. Este, em seu 
discurso, leu o trecho do evangelho do dia (Mateus, capítulo 18, versículo 32). Falou depois sobre a importância do 
tema da Campanha da Fraternidade 2018 que trata da superação da violência. Mencionou a aprovação de 
requerimento de sua autoria para a discussão deste tema através da realização de sessão especial com o objetivo de 
refletir e contribuir para o fim da violência em nossa sociedade. Concluiu afirmando que não será possível findar a 
violência por meio de mais violência. Em seguida, reassumiu a presidência da Mesa. Fabrício Gama, em seu 
pronunciamento, isentou a Câmara Municipal de Belém de qualquer responsabilidade no que diz respeito ao 
crescimento da violência. Disse que a culpa no caso da violência nos estádios é daquela pessoa que não tem 
condições de se comportar dignamente nos jogos. Em aparte, comentaram os vereadores Sargento Silvano e Joaquim 
Campos. Encerrado o Horário de Expediente, teve início Horário de Liderança, instante em que assumiu a direção dos 
trabalhos o vereador Mauro Freitas. Pela liderança do bloco PMDB-PHS, Joaquim Campos falou sobre os valores 
exagerados cobrados dentro dos estádios de futebol. Afirmou que não existe justificativa para uma pessoa dirigir 
embriagado. Comentou o acidente, ocorrido na última sexta-feira, ocasionado pela imprudência de um motorista que 
resultou na morte de uma criança. Afirmou esperar que o condutor do veículo seja detido e responda pelo crime. Pela 
liderança do bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade, Zeca Pirão comentou já ter denunciado no passado três 
integrantes da torcida organizada do Clube do Remo. Afirmou que as atitudes violentas de torcedores devem-se ao mau 
costume. Cobrou a discussão de questões importantes não somente dentro desta Casa de Leis, mas também nas ruas 
e na Prefeitura de Belém. Pela liderança do PSD – PTC, Sargento Silvano falou sobre as constantes mortes de 

 



policiais. Informou que mais um suspeito de ter assassinado um agente de segurança pública morreu durante troca de 
tiros com a Ronda Ostensiva Tática Metropolitana – ROTAM. Por esta ação, este vereador parabenizou os agentes de 
segurança pública, especialmente os policiais civis e militares que estão constantemente arriscando suas vidas. Em 
Questão de Ordem aprovada, o vereador Dr. Chiquinho solicitou um minuto de silêncio pela morte do ativista Paulo 
Sérgio Almeida Nascimento, representante da Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas, assassinado no 
último dia 12 de março. Pela liderança do PSOL, Marinor Brito afirmou que o governo do estado tem negligenciado o 
grande número de mortes no campo e a matança indiscriminada de trabalhadores rurais. Mencionou que foram 
negados pedidos de proteção ao senhor Paulo Sérgio Almeida Nascimento, que exercia função social importante diante 
dos descasos no combate aos crimes ambientais. Afirmou que a culpa pela maioria dos crimes ocorridos no estado 
deve-se à negligência do governador Simão Jatene diante das denúncias. Afirmou ainda que, na região onde o ativista 
foi morto, ocorrem diversos outros tipos de crimes. Em nome da bancada do PSOL, deixou seu repúdio pelos crimes 
cometidos no campo. Pela liderança da oposição, Dr. Chiquinho mencionou matéria publicada em jornal impresso de 
grande circulação em Belém sobre o atraso na execução das obras das unidades de pronto atendimento - UPA. 
Segundo informou, a UPA da Terra Firme foi inaugurada sem ter as devidas condições de funcionamento. Quando 
indagadas, as autoridades da Prefeitura pedem calma e afirmam estarem deslocando servidores de outras unidades 
como, por exemplo, deslocamento de médicos do HPSM do Guamá. Concluiu que esta prática é absurda porque 
ocasiona transtornos àquele hospital. Acha inadmissível a atual situação da saúde no Município. Pela bancada do PRB, 
Toré Lima deixou claro que jamais falou mal da polícia do estado, mas sim de quem a comanda, já que não são 
tomadas atitudes efetivas no sentido de minorar a violência. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou a 
verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feito então um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma ao ativista Paulo Sérgio Almeida Nascimento. Após esta homenagem, foram 
aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos: solicitando a realização de sessão especial para comemorar o 
Dia Nacional dos Escoteiros (autoria do vereador Adriano Coelho); solicitando inserção nos anais da Casa de matéria 
do jornal O Liberal intitulada “DEAM registra 57 estupros em 07 meses” (autoria da vereadora Simone Kahwage); 
solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria do jornal O Liberal intitulada “Doador de medula óssea terá 
prioridade” (autoria do vereador Gustavo Sefer); solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria do jornal Diário do 
Pará intitulada “Líder comunitário que protestou contra a Hydro assassinado” (autoria do vereador Fernando Carneiro). 
Fez o encaminhamento o autor do requerimento. Assumiu, neste ínterim, a presidência da Mesa o vereador John 
Wayne. Também encaminharam a votação os vereadores Sargento Silvano, Joaquim Campos e Dr. Elenílson; 
solicitando inserção nos Anais da Casa artigo intitulado “PSSICA e a Amazônia de Edyr Augusto” (autoria do vereador 
Fabrício Gama); solicitando realização de sessão especial, em data a combinar, sobre o Dia Mundial da Juventude 
(autoria do vereador França); solicitando a realização de sessão especial para comemorar os 164 anos da Benemérita 
Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará (autoria do vereador Marciel Manão). Ficou em votação o requerimento de 
autoria do vereador Sargento Silvano solicitando Voto de Repúdio ao relator de IPM TEN. CEL. QOPM Júlio Cezar da 
Silva Saraiva e ao IPM (Inquérito Policial Militar) por condenar atos praticados pelo vereador Sargento Silvano em pleno 
exercício de seu mandato, usando as mídias sociais, para fazer denúncias e divulgando seu trabalho em prol dos 
policiais militares. Usaram da palavra os vereadores Toré Lima, Fernando Carneiro e o autor do requerimento. 
Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, houve nova verificação de presença. Havendo quórum, teve início a 
Segunda Parte da Ordem do Dia. Passou-se então à discussão do projeto que “Cria a Semana de Educação Ambiental 
e do Desenvolvimento Sustentável nas Escolas Públicas do Município de Belém e dá outras providencias.”, de autoria 
do vereador Toré Lima (processo nº 2019/17). Assumiu então a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. 
Pronunciou-se o autor do projeto, vereador Toré Lima. Assumiu a presidência o vereador John Wayne. Também se 
pronunciaram os vereadores Mauro Freitas (com aparte do vereador Lulu das Comunidades), Zeca Pirão (com aparte 
do vereador Toré Lima), Victor Dias, Nehemias Valentim (com aparte do vereador Amaury da APPD), Emerson 
Sampaio, Lulu das Comunidades e Fabrício Gama (com aparte dos vereadores Igor Andrade e Gleisson), ficando o 
projeto em discussão. Encerrado o horário regimental da Segunda Parte da Ordem do Dia, o presidente Mauro Freitas 
encerrou a sessão às onze horas e quarenta e cinco minutos, convocando os vereadores para a sessão extraordinária 
marcada para as doze horas do presente dia para a discussão e votação do projeto de lei nº 2629/15 que “Institui o 
bônus-moradia para a execução de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Belém e dá outras 
providencias” (de autoria da Prefeitura Municipal de Belém). Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. 



Elenílson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – AVANTE; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco 
PMN – PR – PEN – SOLIDARIEDADE; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Victor Dias, pelo 
bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, Joaquim Campos e John Wayne,pelo bloco PMDB – PHS;Gleisson, Igor Andrade, 
Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Bengtson, pelo bloco PSB – PSDB –PTB;Celsinho Sabino, Dinely e 
Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS;Adriano Coelho, pelo bloco PDT – PSL;Amaury da APPD, pelo bloco PC 
do B – PT;Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito, pela bancada do PSOL; Simone Kahwage, França e Toré 
Lima, pela bancada do PRB; Emerson Sampaio pela bancada do PP. Justificou sua ausência o vereador Del. Nilton 
Neves. Estava sob licença parlamentar o vereador Altair Brandão. 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 
Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, 13 de março de 2018. 

Presidente 

1º Secretário                                                                                                                                                2ª Secretário 
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