
   

       
    ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 
 

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

 

 Aos nove 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 senhor vereador Mauro Freitas, que solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas 
presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, foram abertos os trabalhos, ocasião em que usaram da palavra no Horário 
do Expediente os senhores vereadores: Fabrício Gama, que pediu apoio dos vereadores para um fato que viveu nesta semana 
sobre a Unimed que, a seu ver está um caos, onde as pessoas pagam fortunas para sofrer; citando que vários servidores 
estão contraindo vírus por falta de material de trabalho e que passou oito dias internado e viu a grave situação daquela 
instituição; comentou que o atual presidente está cobrindo o rombo deixado pelos ex-presidentes da Unimed, esclareceu que 
uma sala com trinta e cinco cadeiras pra sentar, só que as pessoas esperando alguém sair pra outro sentar, sendo que 
pessoas gritam para serem atendidas e recebem medicação errada; destacou que o Pronto Socorro Municipal está muito mais 
avançado que a Unimed que se encontra em situação de caos conforme o orador; registrou que deu entrada em requerimento 
pedindo a formação de uma CPI e de uma audiência pública pra que a Unimed venha se explicar nesta Casa sobre o assunto, 
momento em que assumiu condução dos trabalhos o senhor vereador Gleisson; Mauro Freitas, que homenageou o município 
de Juruti que hoje completa seus duzentos anos, bem como o seu amigo João Pinheiro, filho do ex-deputado Nilson Pinheiro 
do PMB; saudou o retorno do vereador Fabrício Gama a esta Casa e todos os remistas pela conquista de quarenta e cinco 
vezes campeão paraense, bem como o seu rival Paysandu por valorizar o campeonato paraense; informou que esta Câmara 
estava correta ao aprovar a venda de bebidas nos estádios; parabenizou a Federação Paraense de Futebol por cuidar do 
torcedor e pela organização desse campeonato; comentou sobre sua felicidade com relação a coragem do juiz Sérgio Moro ao 
comandar a Polícia Federal por ocasião da prisão do ex-presidente Lula; registrou que em outro governo a ex-secretária Badini 
só fez bobagem e confusão na cidade; destacou que hoje o Brasil recebe os venezuelanos por conta de maus governos de 
esquerda e que o Brasil teve a cura do câncer no PT que se chama juiz Sérgio Moro, momento em que agradeceu e 
parabenizou a atitude do juiz Sérgio Moro ao decretar a prisão de Lula, momento em que sugeriu a esta Casa que providencie 
documento parabenizando o juiz Sérgio Moro; Igor Andrade, que comentou sobre o fato histórico que aconteceu neste final de 
semana ao ver um ex-presidente da República sendo preso, destacando que a lei é pra todos e que não existe ninguém acima 
da lei; destacou que o ex-presidente afrontou a justiça por muito tempo, fazendo coisas boas e tantas mazelas no seu governo, 
como a venda da Petrobras, e tendo a Odebrecht como uma das que mandava no País; declarou que quem votou na Dilma 
votou no Temer e hoje o município padece dessa crise; frisou que hoje Belém e outras capitais carentes de repasse de verbas 
federais, que a seu ver foram reduzidos como Icms e Cofins e concluiu dizendo que o seu partido defende o fim do foro 
privilegiado. Passados os trabalhos ao Horário das lideranças, tendo usado da palavra os senhores vereadores Joaquim 
Campos, que pelo Bloco PDT/PSL, lembrou que faltou recursos porque não apresentaram proposta pedindo esses recursos; 
esclareceu que não prendem o político Aécio porque o mesmo é senador e possui foro privilegiado e acrescentou que é 
necessário lutar pra acabar com esse privilegio; citou que todos que foram presos perderam o tal do foro privilegiado e 
comentou sobre matérias apresentadas nas redes sociais com relação a fatos nacionais; Sargento Silvano, que pelo Bloco 
PSD/PTC, registrou que moradores do bairro do Guamá questionaram sobre a Upa da Terra Firme que há três meses foi gasto 
sete milhões e meio de reais e ate hoje não está funcionando,momento em que pediu explicações da prefeitura com relação a 
esse fato; Fabrício Gama que, pelo Bloco PMN/Solidariedade/PEN/PR, registrou que protocolou pedido de uma CPI e uma 
audiência pública com o Ministério Público para que a Unimed venha se explicar sobre denúncias apresentadas por seus 
funcionários:citando que a mesma é pior que qualquer posto de saúde municipal; declarou que passou oito dias internado 
naquela instituição e destacou que os funcionários são agredidos todos os dias e que a referida instituição que foi assaltada 
pelos ex-presidentes; Fabrício Gama que, pela Liderança do Governo, declarou que chegou meio dia na Unimed, onde foi feita 

 



uma medicação sem falar com o paciente, passando medicamento pra gripe, uma vez que o mesmo estava com pneumonia; 
pediu apoio de todos pra CPI da Unimed; registrou que o PSM do Guamá será fechado para reforma e que a Upa da Terra 
Firme foi preparada pra receber pacientes do bairro do Guamá e concluiu dizendo que o ex-prefeito Edmilson fez do Pronto 
Socorro um verdadeiro açougue. Em apartes, usaram da palavra os senhores vereadores Toré Lima e Sargento Silvano; Toré 
Lima que, pela Bancada do PRB, registrou que tem orgulho como belenense, paraense e vereador desta Capital de ter tido o 
privilégio de acompanhar a atuação do Ministro Elder no Ministério da Pesca e como Ministro da Integração Nacional que 
neste período foram mia de seiscentos milhões de investimento na capital paraense, mais de oitenta milhões somente no 
Programa Água para todos; trezentos e quatro milhões para beneficiar dezessete cidades; setor pesqueiro mais de dois 
milhões de reais e em Belém trinta e um milhões e meio no Porto Futuro que deve ser inaugurado e vinte e três milhões na 
área do Mosqueiro e mais de três milhões de reais no Museu Paraense, ressaltando que o referido ministro honrou este estado 
politicamente, trazendo grandes avanços para o estado do Pará, oportunidade em que assumiu a condução dos trabalhos o 
senhor vereador Tore Lima; Gleisson oliveira que, pela Bancada do PP, esclareceu ao vereador Sargento Silvano que 
primeiramente teria que respeitar os vereadores desta Casa como os vereadores Bieco e Pirão que trabalham pelos bairros do 
Guamá e Terra Firme; frisou que conseguiu recuperar e asfaltar oito vias no bairro do Guamá; informou que a Upa da Terra 
Firme será 24 horas e concluiu pedindo ao vereador Sargento Silvano que procure saber a realidade dos vereadores desta 
casa, reassumindo e seguida a presidência dos trabalhos, 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 dando prosseguimento a votação do Requerimento formulado pelo senhor vereador Emerson 
Sampaio que solicita sessão especial com data a combinar, para que o Poder Executivo traga as secretarias para esclarecer 
as obras do BRT, usaram da palavra os senhores vereadores Henrique Soares, Sargento Silvano, assumiu Mauro Freitas e 
Nehemias Valentim. Em votação nominal (22 Sim e nenhum Não) o referido requerimento foi aprovado, tendo justificado seus 
votos os senhores vereadores Emerson Sampaio, Henrique Soares, Joaquim Campos, Gustavo Seffer, Fernando Carneiro e 
Mauro Freitas, oportunidade em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Mauro Freitas, que solicitou aos 
senhores vereadores que registrassem suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, os trabalhos foram passados a 
segunda parte da ordem do dia e não havendo matéria a ser apreciada, momento em que o senhor presidente declarou 
encerrada a presente sessão às dez horas e quarenta e oito minutos, marcando outra para amanhã, a hora regimental e em 
caráter ordinário. Estiveram presentes os senhores vereadores: Mauro Freitas e Rildo Pessoa pelo Bloco PSDC/AVANTE; 
Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Gustavo Seffer, Lulu das 
Comunidades, Sargento Silvano e Victor Dias pelo Bloco PSD/PTC; Blenda Quaresma, Igor Normando e Joaquim Campos 
pelo Bloco PMDB/PHS; Gleisson, Igor Andrade, Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Bengtson pela Bancada do 
PSB/PSDB/PTB; Dinely pelo Bloco PSC/PPS; Adriano Coelho e Henrique Soares pelo Bloco PDT/PSL; Altair Brandão pela 
Bancada do PC do B/PT; Fernando Carneiro pela Bancada do PSOL; França e Toré Lima pela Bancada do PRB. Justificados: 
Amaury da APPD, Delegado Nilton Neves e 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 Bittencourt, no Palácio 
Augusto Meira Filho, aos 09 de abril de 2018. 
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