
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

No vigésimo quarto 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 convidou os parlamentares a registrarem suas 
presenças. Abertos os trabalhos, fizeram uso da palavra em Horário de Expediente os vereadores inscritos. Toré Lima 
relembrou com emoção a participação do Paysandu Sport Club na Copa Libertadores da América de 2003, especialmente a 
vitória por um a zero sobre o Boca Juniors em pleno estádio La Bombonera. Fabrício Gama comentou o fato de um homem 
embriagado ter invadido a UPA da Sacramenta e tentado agredir os funcionários. Elogiou o trabalho árduo realizado pelos 
funcionários daquela UPA que é referência dentro do Município de Belém. Deixou seu apoio aos funcionários daquela 
unidade de saúde. Em aparte, comentou o assunto o vereador Toré Lima. Após o vereador Toré Lima assumir a presidência, 
usou da tribuna o vereador Mauro Freitas. Este chamou a atenção para a onda de notícias falsas divulgadas na internet. 
Demonstrou sua indignação com o áudio que recebeu, no qual um homem afirmava que o vereador Sargento Silvano havia 
sido executado à metralhadora. Declarou serem salutares as críticas que os vereadores vêm recebendo, mas pondera que 
estes não são responsáveis por todos os problemas ocorridos no Município, Estado ou País. Reassumiu depois a 
presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Em seguida, o vereador Fernando Carneiro comentou a recente greve dos 
rodoviários, que durou cinco dias. Criticou a não participação da Prefeitura nas negociações com os rodoviários. Encerrou-se 
então o Horário de Expediente e teve início o Horário de Liderança.  Pela bancada do PRB, Toré Lima prestou solidariedade 
à categoria dos rodoviários pela greve, porém com alguma ressalva, já que o ganho com esta não foi o esperado e os 
transtornos aos usuários foram grandes. Cobrou uma manifestação da Comissão de Transporte desta Casa, para esclarecer 
o que vem acontecendo na cidade e apresente dados oficiais acerca dos valores pagos aos rodoviários. Pela liderança do 
PSB - PSDB - PTC, Igor Andrade disse - sobre a greve dos rodoviários - que apesar do protesto em forma de greve ser 
válido, não é aceitável impedir outros de trabalharem. Defendeu que, para não lesar a população, os rodoviários poderiam 
fazer uma greve não com a paralisação dos serviços, mas com as catracas abertas, desta forma a população não seria 
prejudicada. Pela liderança do bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, Fabrício Gama informou sobre decisão judicial 
impondo punições aos rodoviários grevistas, por entender que a greve se tornou abusiva. Disse que o conselho da SEMOB 
está atento ao andamento da greve dos rodoviários, no entanto este órgão não possui o direito de intervir na paralisação. 
Pontuou que isso não significa que o prefeito Zenaldo Coutinho esteja omisso. Pela liderança do PSOL, Dr. Chiquinho 
solidarizou-se com a greve dos rodoviários, criticando a repressão sofrida pelos manifestantes. Cobrou coerência dos 
vereadores no que se refere às melhorias na qualidade do transporte na cidade de Belém. Recordou que o projeto de lei de 
sua autoria, obrigando a implantação de ar condicionado nos ônibus, foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Pela 
liderança da Oposição, Marinor Brito revelou as condições precárias do transporte público em Belém. Afirmou existir uma 
relação de promiscuidade no transporte público na cidade que vem se revelando não somente em forma de denúncia, mas 
através de uma ação civil pública contra o Secretário de Transporte Estadual, Cléber Ferreira, contra o diretor de transporte 
Paulo Mariano e contra a empresa Engeterra Construções. Informou ainda que a denúncia se refere a dezoito milhões de 
reais a serem ressarcidos aos cofres públicos. Pelo bloco PSDC - Avante, Dr. Elenílson parabenizou o secretário municipal 
de Saneamento, Claudio Mercês, pelo excelente trabalho à frente da SESAN. Parabenizou ainda o prefeito Zenaldo 
Coutinho. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou a verificação de presença. Havendo quórum, teve início a 
Primeira Parte da Ordem do Dia. Através de Questão de Ordem, aprovada por unanimidade, o vereador Dr. Elenílson 
solicitou a dispensa de leitura e interstício dos projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia. Fez-se depois a 

leitura e votação do requerimento do vereador Igor Normando - convite em caráter de urgência, do secretário de 
estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, senhor Luiz Fernandes Rocha, para prestar 



esclarecimentos sobre os índices de criminalidade e assassinatos no Município de Belém. Tal requerimento foi 
aprovado por maioria (doze votos favoráveis, seis contrários e duas abstenções). Justificaram seus votos os 
vereadores vereador Sargento Silvano, Zeca Pirão, Émerson Sampaio, Marinor Brito, Fernando Carneiro e Rildo 
Pessoa. O vereador Lulu das Comunidades registrou depois o falecimento do pastor Getúlio, que foi um dos 
idealizadores da Marcha para Jesus. O vereador Sargento Silvano solicitou depois reforço na segurança desta 
Casa de Leis com a instalação de detectores de metais. Em seguida, após a leitura, foi aprovado requerimento de 
autoria do vereador Celsinho Sabino solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 14 a 16 de maio 
do ano corrente. Posteriormente, ficou em discussão o requerimento de autoria do vereador Mauro Freitas 
solicitando a realização de sessão especial, no dia oito de junho do ano corrente, para comemorar os 70 anos da 
Sociedade Bíblica do Brasil - SBB. Encaminharam a votação os vereadores Mauro Freitas (após o vereador John 
Wayne ter assumido a presidência da Mesa), Sargento Silvano, Simone Kahwage e Nehemias Valentin. Encerrada 
a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou nova verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-
se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Estando os projetos em pauta suspensos ou necessitando de quórum 
qualificado, não havendo quórum qualificado para a votação e inexistindo matéria em pauta em condição de ser 
discutida e votada, o presidente John Wayne encerrou a sessão às dez horas e cinquenta minutos. Estiveram 
presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, Fabrício Gama, 
Zeca Pirão e Marciel Manão pelo bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade; Víctor Dias, Lulu das Comunidades e Sargento 
Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando,John Wayne pelo bloco PMDB – PHS; Igor Andrade, Nehemias Valentim, 
Moa Moraes e Paulo Bengtson, pelo bloco PSB – PSDB - PTB; Celsinho Sabino, Dinely, Wellington Magalhães, pelo bloco 
PSC – PPS; Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Fernando Carneiro, Dr. 
Chiquinho e Marinor Brito pela bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Émerson 
Sampaio pela bancada do PP. Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, Blenda Quaresma e Delegado 
Nílton Neves. Estavam sob licença parlamentar os vereadores Joaquim Campos e Paulo Bengtson. 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 24 de abril de 2018.           
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