
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

ATA DA  VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No décimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, 
sob a presidência do vereador Joaquim Campos. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 
presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Fernando Carneiro comentou sobre a 
série de assassinatos ocorrida ontem, dia 09 de abril. Segundo informou, esses crimes somam-se a um número alarmante de 
homicídios ocorridos no estado, onde, de acordo com pesquisas recentes, o número de homicídios já passa de 1200 nos últimos 
dez meses. Advertiu para o fato de que Belém está presente em todas as pesquisas sobre o tema como uma das cidades mais 
violentas do Brasil. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da sessão o vereador Mauro Freitas. Zeca Pirão rebateu 
as críticas feitas pelo vereador Fernando Carneiro com relação à atuação do governo estadual no que concerne a segurança 
pública. Declarou que  o governo do Pará é o que mais investe em políticas de segurança pública e, em contraponto ao 1200 
homicídios informados pelo vereador Fernando Carneiro, disse que 99% dos mortos na verdade são criminosos. Em aparte 
manifestaram-se os vereadores Fabrício Gama e Sargento Silvano. Émerson Sampaio agradeceu aos vereadores que 
aprovaram o requerimento de sua autoria, solicitando uma visita das secretarias municipais à Câmara Municipal de Belém, em 
sessão especial, para responder às indagações dos parlamentares a respeito da execução das obras do BRT. Sobre a prisão do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, declarou não ser racional comemorar tal acontecimento. O que se deve comemorar, 
afirmou,  é  a volta do funcionamento do Judiciário brasileiro e espera que  essa prisão seja a primeira de muitas prisões de 
políticos corruptos de esquerda, direita e de centro. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Igor 
Normando, pelo bloco PMDB - PHS, demonstrou preocupação com o crescente aumento dos maus-tratos aos animais. Informou 
que já existe lei que pune com multa quem maltrata animais, mas a lei não é aplicada.  Zeca Pirão, pelo bloco PMN - PR - PEN - 
Solidariedade, declarou nunca ter recebido nenhum favor para prejudicar a população e que se alguém vier a afirmar que 
recebeu algum favor dessa natureza, estará mentindo. Externou não acreditar na CPI do BRT, pois em seu entendimento esta 
tem o objetivo de prejudicar o prefeito Zenaldo Coutinho. Após este pronunciamento, assumiu a presidência da sessão o 
vereador Fabrício Gama. Igor Andrade, pelo bloco PSB - PSDB - PTB, argumentou que o aumento da violência em Belém deve-
se em grande parte à ineficiência do Poder Judiciário que insiste em colocar nas ruas criminosos presos pela polícia. Pela 
liderança do Governo, Fabrício Gama informou sobre a programação da Prefeitura de Belém para o início do asfaltamento de 
ruas em todos os bairros de Belém. Afirmou que a crise que o país vive é um reflexo da má gestão e corrupção do governo do 
Partido dos Trabalhadores - PT. Pela bancada do PP, Émerson Sampaio afirmou que desde fevereiro de 2017 vem cobrando 
dos governos estadual e municipal uma intervenção da Força Nacional com o objetivo de formar uma força tarefa para tirar das 
ruas a grande quantidade de armamento que está nas mãos dos criminosos. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro, como 
vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belém, apoiou a atuação do órgãos de defesa dos 
direitos humanos, pois estes, indiscriminadamente, atuam em prol de todos aqueles que necessitam. Findo o horário 
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 aprovadas as atas da 10ª,12ª e da 17ª sessões ordinárias e 
da 3ª sessão especial todas referentes ao Primeiro Período da Segunda Sessão Legislativa desta legislatura. Também foi 
aprovada a ata da 18ª Sessão Extraordinária do Primeiro Período da Primeira Sessão Legislativa desta legislatura. Através de 
Questão de Ordem, aprovada por unanimidade, o vereador Moa Moraes solicitou a dispensa de leitura, interstício e redação final 
aos projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia. Fez-se depois a leitura e votação dos requerimento do vereador 
Fernando Carneiro (solicitando um dia de licença parlamentar na data de 04/04/2018), Paulo Bengtson (solicitando oito dias de 
licença parlamentar no período de 10/04 a 18/04/2018) e Marciel Manão (solicitando a realização de sessão especial no dia 
19/04/2018 para debater os avanços da nova política nacional sobre as drogas), sendo todos aprovados por unanimidade. Foi 



feita posteriormente a leitura do requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de uma sessão especial para 
homenagear os 90 anos da Rádio Clube do Pará. Encaminharam a votação os vereadores Mauro Freitas e Sargento Silvano. 
Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Neste ínterim, assumiu a presidência da Mesa o vereador 
Mauro Freitas. Passou-se em seguida à leitura do requerimento do vereador Rildo Pessoa solicitando inserção nos Anais da 
Casa matéria do jornal O Liberal intitulada "Missa e procissão marcam homenagem a São José no Bairro do Umarizal". O autor 
do requerimento solicitou, através de Questão de Ordem, que a votação fosse nominal, o que foi acatado pela Mesa. 
Encaminhou a votação o autor do requerimento, vereador Rildo Pessoa. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade com dezenove votos favoráveis. Foram ainda aprovados por unanimidade os requerimentos de autoria dos 
vereadores Igor Normando (solicitando a realização de sessão especial alusiva aos 30 anos do Conselho Nacional dos Jovens - 
CONJOVE) e Fernando Carneiro (solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará 
intitulada "De 100 cidades no mundo Belém é a 25ª é a mais congestionada"). Ficou em discussão o requerimento de autoria do 
vereador Fabrício Gama solicitando a realização de sessão especial para discutir os gravíssimos serviços relacionados com o 
atendimento precário praticado pela prestadora de serviços UNIMED. Encaminharam a votação os vereadores Fabrício Gama, 
Sargento Silvano (com aparte do vereador Zeca Pirão), Gleisson e Igor Andrade. Findo o horário regimental da Primeira Parte, 
foi feita nova verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Através de Questão de 
Ordem aprovada pela plenária, o vereador Gustavo Sefer solicitou a inversão de pauta para que os projetos constantes na 
Primeira Parte da Ordem do Dia fossem apreciados nesta parte da Ordem do Dia. Também através de Questão de Ordem 
aprovada pela plenária os vereadores Fernando Carneiro e Rildo Pessoa solicitaram a votação simbólica e em bloco dos 
projetos constantes nos processos nº 137/18, nº 138/18, nº 141/18, nº 298/18, nº 299/18, nº 310/18, nº 313/18, nº 365/18, nº 
366/18 e nº 367/18. Após votação, foram aprovados em bloco, de forma simbólica e por unanimidade, os projetos constantes 
nos processos nº 137/18 que "Concede a Medalha Organizações Rômulo Maiorana à Associação Espírita Casa do Caminho e 
dá outras providências", de autoria do vereador Gustavo Sefer; nº 138/18 que "Concede a Medalha Organizações Rômulo 
Maiorana ao Sr. Antônio Pedro Martins Neto e dá outras providências", de autoria do vereador Gustavo Sefer; nº 141/18 que 
"Concede a Medalha Isaac Soares ao senhor Dewson Fernando Freitas da Silva e dá outras providências", de autoria do 
vereador Mauro Freitas; nº 298/18 que "Concede a honraria Diploma para Sempre à senhora Tainá Paiva Godinho", de autoria 
do vereador  Fernando Carneiro; nº 299/18 que "Concede o Título de Honra ao Mérito à senhora Larissa Azevedo Mendes e dá 
outras providências", de autoria do vereador Fernando Carneiro; nº 310/18 que "Concede o Diploma Mérito 15 de Agosto ao 
senhor João Nascimento Moraes e dá outras providências", de autoria do vereador Nilton Neves; nº 313/18 que "Concede a 
Medalha Vereador Clodomir Grande Colino à Coordenadoria do Laboratório de Aplicações Computacionais da Amazônia - LACA 
e dá outras providências" de autoria do vereador Nilton Neves; nº 365/18 que "Concede o Diploma Édson Luís ao senhor 
Augusto Cleyber Ribon e dá outras providências", de autoria do vereador Bieco; nº 366/18 que "Concede o Diploma Édson Luís 
à senhora Rejane Cardoso Paiva e dá outras providências", de autoria do vereador Bieco; nº 367/18 que "Concede o Diploma 
Édson Luís ao senhor Maison Lima Nazaré e dá outras providências", de autoria do vereador Bieco; e ao projeto que "Concede 
a Medalha Isaac Soares ao senhor Délson Fernando de Freitas", de autoria do vereador Mauro Freitas. Em seguida, o 
presidente Mauro Freitas declarou aprovados estes projetos. Não havendo mais matéria passível de discussão e votação, o 
presidente encerrou a sessão às dez horas e cinquenta e sete minutos.  Estavam licenciados os vereadores Paulo Bengtson e 
Simone Kahwage. Justificaram suas ausências os vereadores Amaury da APPD, Blenda Quaresma e John Wayne. Estiveram 
presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – Avante;  Bieco, Fabrício Gama, Zeca 
Pirão 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, Blenda Quaresma, Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson, 
Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; José Dinely, Celsinho Sabino, Wellington 
Magalhães pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Marinor Brito e Fernando 
Carneiro, pelo PSOL; Toré Lima 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 10 de abril de 2018.           
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