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ATADA  DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA. 
 

No vigésimo 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 Toré Lima. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. 
Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se então os vereadores inscritos. Mauro Freitas comentou a inauguração do 
elevado da Avenida Augusto Montenegro. Parabenizou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – 
SEMOB pela liberação do funcionamento do elevado. Afirmou ter sempre acreditado na viabilidade do BRT e não consegue 
entender o descontentamento dos moradores com uma obra que irá findar os transtornos, no que se refere a mobilidade 
urbana, na capital ainda que cause um transtorno momentâneo ao tráfego. Declarou que apresentará a esta Casa um projeto 
de lei com o objetivo de criminalizar quem destrói ou rouba o patrimônio público bem como aqueles que recebem o produto 
desse tipo de crime. Alegou que o BRT é a única obra importante de mobilidade urbana que a cidade de Belém teve em sua 
história. À parte comentou o vereador Emerson Sampaio. Assumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Emerson Sampaio 
comentou a repercussão do assassinato da vereadora da capital do Rio de Janeiro Marille Franco. Afirmou que não iria se 
manifestar sobre esse assassinato, entretanto, este vereador se sentiu incomodado com uma série de comentários que vem 
examinando. Declarou ser inadmissível que a morte de Marielle Franco seja usada como palanque político por todas as partes, 
tanto pela direita quanto da esquerda. Ela não morreu, afirmou, por ser negra, lésbica ou ter vindo da periferia e sim por viver 
em um país onde a impunidade compensa. Apelou a todos os movimento que pedem justiça pela morte da vereadora para que  
também protestem contra um sem número de assassinatos que ocorrem todos os anos no país. À parte comentaram os 
vereadores Dr. Elenilson e Fabrício Gama. Amaury da APPD argumentou que o vereador Emerson está equivocado em sua 
leitura a cerca do assassinato da vereadora Marielle Franco, pois em seu entendimento este acontecimento não está sendo 
usado como palanque político e o fato de estarem repercutindo esse crime é em razão da senhora Marielle Franco ser uma 
figura pública. Encerrado o Horário de Expediente teve início o Horário de Liderança. Pela Bancada do PRB, Toré Lima, 
mencionou visita que fez juntamente com o Ministro da Integração Nacional do Brasil Helder Barbalho, que inaugurou dia 16 
de março a Unidade Móvel Flutuante de Atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Belém I -  PREVBarco - 
com capacidade de atender até 1. 200 pessoas por mês e que beneficiará a população do Arquipélago do Marajó. Apontou 
como sendo uma grande conquista daqueles moradores que não conseguem um atendimento por estarem longe das grandes 
cidades. Por este motivo o vereador Toré Lima parabenizou o Governo Federal através do Ministério da Integração Nacional. 
Pela bancada do PP, Emerson Sampaio, informou sobre projeto de revitalização "Porto Futuro" que tem um orçamento 
estimado de 30 milhões de reais, convidando o vereador Amaury da APPD a visitar as áreas portuárias da cidade de Belém 
para conhecer as obras que vem sendo realizadas naquele local. Confessou que num primeiro momento não acreditou na 
viabilidade dos projetos idealizados pelo Ministro Helder Barbalho, mas que ao visitar o canteiro de obras mudou de opinião. 
Por fim, ponderou que muitas críticas vem sendo feitas ao Ministro Helder Barbalho, mas ninguém nega que este ministro vem 
destinando muitos recursos para o estado do Pará. Assumiu a presidência o vereador Dr. Elenilson. Pela Liderança do bloco 
PSDC – AVANTE, Mauro Freitas falou sobre as obras portuárias realizadas em Belém. Chamou atenção para o fato de apesar 
de Belém ser cercado por águas o potencial hídrico da cidade tem sido por muito tempo negligenciado tanto pelo Poder 
Executivo quanto pelo Poder Legislativo. Pelo bloco PC do B – PT, Amaury da APPD externou o desejo de ver uma 
maravilhosa orla em Belém. Pela liderança do bloco PSD – PTC, Lulu das comunidades, criticou a concessionária de energia 
elétrica CELPA Equatorial pelos constantes transtornos causados aos consumidores. Informou sobre requerimento que 
apresentará a essa Casa solicitando ao Ministério Público Federal a determinação da remoção imediata das caixas blindadas 
dos bairros Parque Guajará bem como das comunidades Tocantins, 26 de Outubro, Tenoné, Eduardo Angelin, Polimix, Aguas 
Negras, Fé em Deus e Parque dos Pinheiros. Como um dos motivos do pedido que fará citou o injustificável aumento na fatura 
de energia após a instalação das caixas blindadas. Reassumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Pela Liderança do 
bloco PMN – PR – PEN – SOLIDARIEDADE, Fabrício Gama defendeu maior investimento em obras na capital. À Parte 
comentou overeador Adriano Coelho. Momento em queo presidente Mauro Freitas solicitou a realização de um minuto de 



silêncio em homenagem póstuma ao senhor Claudio Henrique Pinto e à vereadora Marielle Franco e a seu motorista Anderson 
Gomes. Após a realização da homenagem houve a verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da 
Ordem do Dia. Após votação foram aprovadas por unanimidade as Atas da 1ª sessão extraordinária, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª sessões 
Ordinárias e 4ª sessão especial todas do Primeiro Período da Segunda Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura. Fez-
se então a leitura dos itens constantes na pauta desta parte e o vereador Gustavo Sefer pediu Questão de Ordem solicitando a 
dispensa de leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. Foi feita então a leitura do 
requerimento do vereador Sargento Silvano solicitando o envio de Voto de Repúdio ao relator de IPM TEM CEL QOPM Júlio 
Cezar da Silva Saraiva, e ao IPM (Inquérito Policial Militar). Fez o encaminhamento o vereador Gustavo Sefer (com aparte do 
vereador Sargento Silvano). Na votação, o requerimento foi aprovado com dezessete votos a favoráveis.Também após a 
leitura foram aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos: solicitando licença parlamentar no período de 19 a 21 de 
março de 2018 (autoria da vereadora Blenda Quaresma); solicitando licença parlamentar no período de 19 a 21 de março de 
2018 ( autoria da vereador Paulo Bengtson); solicitando licença parlamentar no período de 19 a 21 de março de 2018 ( autoria 
da vereador Marciel Manão) e solicitando licença parlamentar nos dias de 20 e 21 de de março de 2018 ( autoria da vereadora 
Zeca Pirão); Fez-se posteriormente a leitura do requerimento dos vereadores Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho solicitando 
envio de Voto de Repúdio à Desembargadora  Marília Castro Neves (TJ-RJ) e ao Deputado Federal Alberto Fraga (DEM - DF), 
por difamar, nas redes sociais, a ex-vereadora Marielle Franco (PSOL - RJ), associando-a ao crime organizado. Fizeram os 
encaminhamentos os vereadores Fernando Carneiro, Adriano Coelho e Fabrício Gama. Rildo Pessoa solicitou a votação 
nominal. Na votação, computaram-se dezessete votos a favor e uma abstenção ficando, portanto, aprovado o requerimento. 
Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro, Amaury da APPD, Dr. Chiquinho, Toré Lima e Gustavo Sefer. 
Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas 
presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Passou-se então a discussão única e votação do 
projeto que “Cria a Semana de Educação Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável nas Escolas Públicas do Município de 
Belém e dá outras providencias.”, referente ao processo nº 2019/17, de autoria do vereador Toré Lima. Na discussão 
pronunciaram-se os vereadores Fabrício Gama, Rildo Pessoa, Simone Kahwage (com aparte do vereador Toré Lima) e 
Fernando Carneiro. O vereador Toré Lima pediu Questão de Ordem solicitando a votação do projeto juntamente com suas 
emendas em bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Foi feita posteriormente a leitura do projeto e de 
suas emendas. Posto em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Toré Lima e 
Fernando Carneiro. O presidente comunicou então a aprovação do projeto referente ao processo nº 2019/17. Passou-se em 
seguida à discussão única e votação do projeto de lei, referente ao processo nº 840/17, que “Proíbe o uso, por profissionais da 
área da Saúde, de equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho no Município de Belém e dá outras 
providencias.”. Nesse ínterim assumiu a presidência o vereador Gustavo Sefer. Na discussão pronunciou-se o autor do projeto 
bem como os vereadores Mauro Freitas, Fernando Carneiro e Rildo Pessoa (com aparte dos vereadores Sargento 
Silvano,Fernando Carneiro e Mauro Freitas), permanecendo o projeto em discussão. Encerrado o período regimental, o 
presidente Gustavo Sefer encerrou a sessão às onze horas e quarenta e cinco minutos. Estiveram presentes os vereadores: 
Mauro Freitas, Dr. Elenilson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – AVANTE; Bieco, Fabrício Gama, pelo bloco PMN – PR – PEN 
– SOLIDARIEDADE; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades, Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando e John 
Wayne, pelo bloco PMDB – PHS; Gelisson, Igor Andrade, Nehemias Valentim, Moa Moraes, pelo bloco PSB – PSDB - PTB; 
Celsinho Sabino, Dinelly, Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, Del. Nilton Neves e Henrique Soares, 
pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro pela 
bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Emerson Sampaio pela bancada do PP. 
Justificaram ausências os vereadores Joaquim Campos e Victor Dias. Estavam sob licença parlamentar os vereadores Blenda 
Quaresma, Marciel Manão, Paulo Bengtson, Marinor Brito e Zeca Pirão. 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 vinte de março de 2018.           
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