
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

No décimo sétimo 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 Mauro Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 
presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Sargento Silvano deu repercussão à 
notícia, constante no jornal Diário do Pará, sobre a rebelião em um presídio do município de Bragança que resultou na morte de 
cinco detentos em confronto com a polícia. Criticou a atuação dos integrantes do PSOL, que apenas confortaram as famílias dos 
detentos mortos. Defendeu que o tratamento dado às famílias dos policiais mortos no estado seja semelhante ao dado aos 
familiares de detentos mortos. Toré Lima informou que recebeu alguns vídeos durante o fim de semana nos quais o governador 
Simão Jatene acusa o ex-ministro Hélder Barbalho, pré-candidato ao Governo do Estado, de ser responsável pela onda de 
violência que assola o Pará. Declarou que não haverá saída para a situação da criminalidade no estado se as pessoas 
continuarem a acusar uns aos outros ao invés de tomarem medidas efetivas (em aparte, pronunciaram-se os vereadores Igor 
Normando e Sargento Silvano). Fernando Carneiro reportou-se à matéria publicada no jornal O Liberal mostrando que o Pará 
lidera o índice de violência no campo e é campeão nacional em desmatamento. Informou também que o Pará está entre os 
piores colocados no Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Rebateu as críticas feitas pelo vereador Sargento Silvano de que 
os Direitos Humanos só defendem bandidos. Argumentou que o objetivo dos Direitos Humanos é defender o direito a vida 
humana, seja de um policial, seja de um detento. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Joaquim 
Campos, pelo bloco PMDB - PHS, criticou os parlamentares Regina Sousa, Paulo Paim, Andressa Grazziotin, Lindberg Farias, 
Gleisi Hoffmann, Roberto Requião, Paulo Rocha, João Capiberibe e Fátima Bezerra por estarem a caminho de Curitiba para 
visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, Marciel Manão fez, em seguida, a 
leitura de uma crônica do jornalista Ricardo Ribeiro (da Associação de Jornalistas do Estado de São Paulo) onde este reforça 
sua percepção religiosa através de sua decepção com o ex-presidente Lula.  Pelo bloco PSB - PSDB - PTB, Igor Andrade 
defendeu uma reforma nas leis já que as mesmas - na maioria das vezes - geram impunidade, especialmente na esfera criminal 
(com aparte do vereador Igor Normando). Pela liderança do Governo, Fabrício Gama elogiou a transparência da administração 
do prefeito Zenaldo Coutinho. Reiterou o discurso do vereador Sargento Silvano quando este afirma que os policiais devem ser 
respeitados. Pela liderança do PP, Émerson Sampaio, lamentou a situação de insegurança em que os cidadãos são obrigados a 
viver. Argumentou que a arrogância do governador do Pará em não aceitar apoio federal para reduzir o aumento da 
criminalidade somente confirma sua incompetência em oferecer segurança pública aos cidadãos. Por fim, parabenizou o ministro 
Hélder Barbalho e o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, pela responsabilidade com que enfrentam os problemas nesta cidade. 
Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC, informou que existem quatorze assinaturas no requerimento de sua autoria que visa a 
criação de uma CPI para investigar o crime organizado em Belém. 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 16ª, 23ª e das 25ª sessões ordinárias, todas referentes ao Primeiro Período da 
Segunda 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 do requerimento do vereador Gustavo Sefer (solicitando Voto de Repúdio contra determinados 
funcionários da CELPA que ilegalmente efetuam cortes de energia em residências nas vésperas de feriados visando extorquir o 
cidadão), sendo rejeitado com cinco votos favoráveis, quinze contrários e uma abstenção. Encaminharam a votação os 
vereadores Toré Lima, Mauro Freitas, Fernando Carneiro e Marinor Brito. Justificaram seus votos os vereadores Sargento 
Silvano, Zeca Pirão, Fabrício Gama, Dr. Elenílson e Lulu das Comunidades. 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 Toré Lima solicitou a inversão de pauta para que os projetos constantes na Primeira 
Parte fossem apreciados nesta parte da Ordem do Dia e, além disso, que o único projeto constante naquela parte fosse votada, 
em bloco, e de forma simbólica. Em seguida, fez-se a leitura e votação do projeto que "Dispõe sobre a criação do Abono 
Pecuniário, em razão da alteração do Salário Mínimo Nacional e dá outras providencias" (processo nº 386/18 de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Belém), tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. Encaminharam a votação os 
vereadores Fernando Carneiro e Sargento Silvano. Não havendo mais matéria passível de discussão e votação, o presidente 
encerrou a sessão às onze horas e quatro minutos. 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,  Joaquim 
Campos e John Wayne pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson, Paulo Bengtson, Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, 
pelo bloco PSB – PSDB – PTB;  Celsinho Sabino, Wellington Magalhães pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho e Delegado 
Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Simone Kahwage,Toré Lima e França, pelo 
PRB; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PCdoB - PT e Émerson Sampaio, pelo PP. Justificaram suas presenças os 
vereadores França, Blenda Quaresma, Henrique Soares e José Dinely. 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 17 de abril de 2018.           
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