
  

       
    ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 
 

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

 Aos dezoito dias 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 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: Igor Andrade, que manifestou seu respeito ao vereador Dinely pelo falecimento de sua 
genitora; informou que no dia vinte e três do corrente haverá uma reunião nesta Casa com a presença dos taxistas para 
discutir sobre o projeto de sua autoria referente a regulamentação dos transportes de aplicativos, onde os mesmos poderão 
propor emendas ao referido projeto; lamentou o fato de que os taxistas que rodam em Belém não podem rodar em 
Ananindeua; registrou que ontem o TST deu uma sinalização de que a impunidade está prestes acabar, ao enquadrar o 
senador Aécio Neves que, a seu ver, poderá ser preso, momento em que questionou: qual vai ser o discurso dos petista 
agora?, ocasião em que comentou sobre a possibilidade do fim do fórum privilegiado, destacando que vereadores carregam o 
ônus de muitos parlamentares em Brasília e que acredita na mudança em dias melhores; declarou que no último domingo 
realizou uma ação social com rua de lazer no bairro de Fátima e concluiu agradecendo a oportunidade de poder participar 
desse dia de lazer coma comunidade; Emerson Sampaio, que agradeceu a Deus por todos os amigos que torceram pelo líder 
do seu partido, senhor João Salame que passou por uma cirurgia, mas está se recuperando bem, conforme o orador; 
comentou sobre o grande número de mortes no Pará, destacando que ontem mataram mais um policial, bem como, que 
assistiu matéria em jornal local, dando conta de que esta Casa estará debatendo o crime organizado, momento em que 
observou e necessidade de se pensar na sociedade e preparar os jovens do futuro com educação, lamentou o fato de que no 
bairro do Tapanã uma escola está fechada por atraso no pagamento de aluguel há quatro meses; defendeu a educação em 
tempo integral e cursos para os jovens e lamentou a omissão do governo do estado nesse caso. Em apartes, usaram da 
palavra os senhores vereadores Igor Andrade, Toré Lima, Joaquim Campos; Dr. Chiquinho, que manifestou sua preocupação 
com o que está acontecendo na cidade referente a matança da juventude, destacando que algo está acontecendo com a 
questão da saúde com relação ao fechamento do HPSM do bairro do Guamá; citou que as Upas da Terra Firma e da 
Marambaia estão prometidas há dois anos e lamentou que o prefeito inaugura a obra mas não tem funcionamento do serviço 
de saúde, momento em que propôs a realização de uma sessão especial para debater a situação do fechamento do PSM do 
Guamá e cobrou das autoridades um posicionamento sobre o que está acontecendo na área da saúde, ocasião em que 
convidou os vereadores a subscreverem seu requerimento para realizar a sessão especial para debater a situação da saúde 
no município de Belém. Passados os trabalhos ao Horário das Lideranças, tendo usado da palavra os senhores vereadores: 
Joaquim Campos que, pelo Bloco PDT/PSL, registrou que foi informado sobre o fechamento do HPSM do Guamá; comentou 
sobre o vídeo de uma senadora do PT referente a prisão do ex-presidente Lula, sobre a realização do show-missa com a 
participação de membros da igreja católica; declarou que o Estado vive na inércia por incompetência do governo e não aceita o 
apoio da guarnição federal, momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Gleisson; Mauro Freitas 
que, pelo Bloco PSDC/AVANTE, comentou sobre a felicidade do povo paraense em relação a operação Lava jato que 
incriminou o senador Aécio Neves, que terá que responder pelos seus atos; parabenizou os tribunais e o Juiz Sérgio Moro que, 
a seu ver, está mudando a historia do Brasil; comentou sobre a visita dos senadores a policia federal e ao ex-presidente Lula. 
Em aparte, usou da palavra o senhor vereador Gustavo Seffer, momento em que reassumiu a condução dos trabalhos o 
senhor vereador Mauro Freitas; Toré Lima que, pela Bancada do PRB, comentou sobre a possível incriminação do senador 
Aécio Neves, esclarecendo que a decisão teria que ser completa, com a suspensão do mandato do referido senador, 
ressaltando que ainda existem políticos que têm historia, se incluindo nesse grupo; esclareceu que acredita que o servidor da 
rede Celpa cumpre ordem da empresa, bem como, que o voto de repudio tem que ser encaminhado a empresa e não aos 
trabalhadores que cumprem ordem, assumindo em seguida a presidência dos trabalhos; Gustavo Seffer que, pelo Bloco 

 



PSD/PTC, defendeu a possibilidade do cidadão comum se inscrever e ter a oportunidade de falar por três minutos em uma 
sessão nesta Casa; registrou que deu entrada em requerimento de sua autoria parabenizou a empresa Lotus pelos seus 
quarenta anos de existência no mercado, beneficiando cerca de oitocentas famílias, bem como, parabenizou os vereadores 
que votaram no seu requerimento. Em aparte, usou da palavra o senhor vereador Mauro Freitas; Emerson Sampaio que, pela 
Bancada do PP, esclareceu que votou contra o requerimento do vereador Gustavo Seffer porque não pode generalizar todos 
os funcionários da Rede Celpa que, a seu ver, está roubando o povo do Pará, momento em que explicou a questão do 
fechamento das upas. Em apartes, usaram da palavra os senhores vereadores Gleisson e Sargento Silvano; Dr. Chiquinho 
que, pela Bancada do PSOL, comentou sobre a situação de sofrimento da população do Guamá com o fechamento do 
Hospital do Pronto Socorro, 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, 
ocasião em que assumiu a presidência dos trabalhos o senhor vereador Gleisson. Em seguida, foram aprovados a 
unanimidade os seguintes requerimentos: licença parlamentar no dia 17 de abril de 2018 de 2018 (ver. Gustavo Seffer); licença 
parlamentar nos dias 17 e 18/04/2018 (ver. Paulo Bengtson), momento em que reassumiu a condução dos trabalhos o senhor 
vereador Mauro Freitas. Prosseguindo foi colocado em discussão o requerimento formulado pelo senhor vereador Igor 
Normando, solicitando sessão especial com data a ser definida, convidando o ilustre Luiz Fernandes Rocha, Secretário de 
Segurança Publica para que preste esclarecimentos sobre os índices de criminalidade e assassinatos em massa que assolam 
o município de Belém, tendo usado da palavra os senhores vereadores Igor Normando, Sargento Silvano, Marinor Brito, 
Joaquim Campos, Emerson Sampaio, Dr. Chiquinho, Toré Lima e Gleisson. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, 
oportunidade em que o senhor presidente 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 número 
qualificado para votação das matérias, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às dez horas e quarenta e 
oito minutos, marcando outra para a próxima segunda feira, a hora regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os 
senhores vereadores: Dr. Elenilson, Mauro Freitas e Rildo Pessoa pelo Bloco PSDC/AVANTE; Bieco e Marciel Manão pelo 
Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Gustavo Seffer, Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Victor Dias pelo Bloco 
PSD/PTC; 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; Amaury da APPD pela Bancada do PC do B/PT; Dr. Chiquinho e 
Marinor Brito pela Bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima pela Bancada do PRB; Emerson Sampaio pela 
Bancada do PP. Justificados: Altair Brandão, Fabrício Gama, Fernando Carneiro e Henrique Soares. Licenciado: Dinely. 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 18 de abril de 2018.  
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