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 Aos vinte e cinco 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 Joaquim Campos, 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: Fernando Carneiro, que inicialmente fez uma reflexão sobre um convênio 
firmado entre o Governo do Estado e a PMB, sendo que o estado irá repassar trinta milhões de reais ao município para a 
contratação de setecentos e oitenta agentes de limpeza, com a duração de um ano, momento em que louvou a ação do 
referido governo por essa ajuda ao município de Belém; observou que se os agentes são necessários para o município, porque 
o prefeito extinguiu o cargo de gari? E lembrou que este ano é eleitoral; informou que 8% do crescimento do PIB brasileiro foi 
da região Norte, enquanto que 1 % foi o crescimento do resto do País; destacou que o IDH do Pará é um dos piores do Brasil e 
que o estado não paga o piso dos professores, questionando em seguida porque o governo não investe em segurança publica; 
declarou que estará enviando requerimento acerca desse convênio sobre a contratação de agentes de limpeza, momento em 
que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Mauro Freitas; Joaquim Campos, registrando que vinha relatando 
há anos a violência crescente no Estado e que observou o crescimento da violência no Rio de Janeiro, lamentando a falta de 
projeto que venha acabar com a violência no estado; alertou sobre o suicídio de jovens nas escolas, onde foram criando 
discórdias para prejudicar as famílias e alertou que quando o vereador Fernando Carneiro assumir o Governo do Estado venha 
investir na segurança pública; frisou que existe uma tropa que está sendo dizimada e o governo não tem capacidade de gerir a 
segurança; destacou que no dia primeiro de janeiro a historia vai ser outra neste estado, onde oitenta por cento da população 
clama por justiça, momento em que  pediu ao governo que pesquise sua vida que, por sua vez, irá pesquisar a dele; Sargento 
Silvano, lamentando ontem foi ao Distrito de Outeiro e soube que um sargento teria sido assassinado, mas sumiram com seu 
corpo e que outros dois sumiram em Marituba sendo posteriormente assassinados e que ontem outro policial foi baleado na 
Rodovia Transmangueirão; lembrou que os policiais estão  prestes a formar uma greve geral no Estado, destacando que a 
população tem culpa sobre isso porque estão vendo policiais morrerem e não fazem nada; citou que a população só está 
lamentando pelas redes sociais e que esperava muito dos deputados sobre esse caso; lamentou que está cansado de ouvir 
dizer que está tudo bem pelo secretario de segurança, momento em que sugeriu a criação de uma rede de proteção para os 
policiais que vão para as ruas e concluiu dizendo que não vai ficar omisso se a PM parar; Toré Lima, que se solidarizou com o 
vereador Sargento Silvano, bem como com os policiais agredidos e mortos no Estado do Pará. Passados os trabalhos ao 
Horário das Lideranças, tendo usado da palavra os senhores vereadores: Joaquim Campos que pelo Bloco PDT/PSL, fez um 
comparativo e exemplo de como é gasto o dinheiro político, citando que pra levar o ex-presidente Lula de São Paulo e show 
missa e pra levá-lo a Curitiba custou cento e cinquenta mil reais e trezentos mil reais pra mantê-lo preso e dez mil reais por dia 
pra mantê-lo na cadeia, ficando difícil gerar empregos desta forma conforme o orador; defendeu o fim da Lei Kandir que a seu 
ver, tem prejudicado o Estado do Pará; Fernando Carneiro que, pela Bancada do PSOL, falou sobre a completa 
desorganização na obra do trevo do Satélite, com inúmeras irregularidades e escuridão sem manutenção, bueiros entupidos, 
onde fizeram o fechamento daquele trevo apenas por uma acidente de trânsito, sem a existência de ciclo faixa e de ciclovia, 
sendo que os cobradores e motoristas são obrigados a ficarem parados naquele local, momento em que responsabilizou a 
Semob pelo descaso; relatando em seguida seu repúdio pela obrado BRT, observando que não existe BRT em Belém; Altair 
Brandão que, pela Bancada do PC do B/PT, parabenizou a diretoria do Sindicato dos Rodoviários de Belém e de Marituba pelo 
esforço e dedicação de todos pela paralisação de Belém por cinco dias; agradeceu aos trabalhadores que aderiram cem por 
cento a greve, momento em que procedeu a leitura de seu pronunciamento enaltecendo o movimento grevista; informou que 

 



elaborou um projeto para que os profissionais rodoviários sejam beneficiados e concluiu agradecendo as conquista obtidas 
pela greve; Fabrício Gama que, pelo Bloco PMN/Solidariedade/Pen/PR, questionou o que será o certo para um governante; 
falou sobre a quantidade de lixo impressionante na cidade, salientando que a PMB faz um convênio pra melhorar e ampliar 
serviços e vem o vereador de oposição criticar o convênio, ocasião em que pediu ao vereador Fernando Carneiro pra não usar 
a tribuna pra fazer campanha eleitoral; citou que esse convênio vai dar oportunidade de melhorar a cidade, gerando mil 
empregos diretos e dois mil indiretos; defendeu que é necessário agir para o melhor do município; lembrou que o Brasil vive 
uma crise ética profunda, onde roubam pra se endeusar; destacando que essa parceria é pra melhoria de vida da população, 
momento em que parabenizou o trabalho que está sendo feito pelo prefeito Zenaldo pra que Belém possa ter uma melhor 
coleta de lixo; Igor Andrade que, pela Bancada do PSB/PSDB/PTB, comentou sobre a paralisação dos ônibus que no seu 
entender, de completa desordem, causando transtorno pra mais de um milhão de usuários de Belém; ressaltou que não se 
pode prejudicar a população dessa maneira, destacando que na sua reflexão a população não tem culpa, mas foi a que pagou 
mais caro pelo transporte alternativo, uma vez que a mesma já paga caro pelo preço da passagem, ocasião em que 
manifestou sua revolta pela realização da greve, 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 encaminhamento à votação do Requerimento formulado pelo senhor vereador Mauro Freitas solicitando 
a realização de uma sessão especial marcada para com o objetivo de comemorar os 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, 
momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Dr. Elenilson. Em votação o referido requerimento foi 
aprovado por unanimidade, tendo justificado seus votos os senhores vereadores Maciel Manão e Fabrício Gama. 
Prosseguindo, foi colocado em discussão o Requerimento formulado pelos vereadores Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro, 
solicitando a realização de uma sessão especial para debater o fechamento do Hospital de Pronto Socorro Municipal Humberto 
Maradei Pereira (Guamá), tendo usado da palavra os senhores vereadores Mauro Freitas, Dr. Chiquinho, Sargento Silvano, 
Nehemias Valentim, Igor Andrade pela Liderança do Governo, Emerson Sampaio e Toré Lima que ficou com cinco minutos 
para a próxima sessão, 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 matéria a ser apreciada, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às dez horas e quarenta e nove 
minutos, marcando para a próxima quarta-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, Fabrício Gama e Marciel Manão 
pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Sargento Silvano e Victor Dias pelo Bloco PSD/PTC; Joaquim Campos e John 
Wayne pelo Bloco PMDB/PHS; Igor Andrade, Nehemias Valentim e Moa Moraes pela Bancada do PSB/PSDB/PTB; Celsinho 
Sabino e Dinely pelo Bloco PSC/PPS; Delegado Nilton Neves pelo Bloco PDT/PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD pelo 
Bloco PC do B/PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito pela Bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré 
Lima pela Bancada do PRB; Emerson Sampaio pela Bancada do PP. Justificado: Blenda Quaresma; Licenciado Paulo 
Bengtson. 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 25 de abril de 2018. 
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