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No segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, 
sob a presidência do vereador Toré Lima. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. 
Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Assumiu então a presidência da Mesa o vereador 
Joaquim Campos e o vereador Toré Lima subiu à tribuna. Este se referiu às comemorações do Dia do Trabalho, ocorridas em todo o 
mundo, avaliando que, no Brasil, não se tem muito a comemorar devido às perdas recentes impostas aos trabalhadores pelo 
Congresso Nacional. Comentou então matéria publicada no jornal O Liberal, no último domingo, de autoria do jornalista Carlos 
Ferreira, em que este mostra não ter ocorrido aumento da violência nos estádios durante os jogos de futebol com a liberação da 
venda de cerveja nos eventos, como muitos temiam. Pelo contrário, o acesso aos estádios melhorou, pois as pessoas que antes 
deixavam para adentrá-los à última hora, para continuar a consumir a bebida fora destes, passaram a fazê-lo mais cedo. Além disso, 
a liberação da venda de bebida alcoólica trouxe aos clubes de futebol maior receita. Parabenizou então esta Casa pela aprovação do 
projeto de lei que liberou a venda de cerveja nos estádios de futebol durante os jogos. Reportou depois ter, durante o último final de 
semana, visitado a Feira da Avenida 25 de Setembro e a Feira de São Brás. Elogiou o administrador da Feira da Avenida 25 de 
Setembro pelo bom trabalho que realiza e disse ter ali ouvido as demandas dos feirantes e tem feito encaminhamentos para atendê-
las. Do mesmo modo, reuniu-se com a Associação dos Feirantes do Complexo de São Brás e afirmou que o Executivo Municipal vem 
atendendo às reivindicações e propiciando as melhorias necessárias beneficiando não somente os trabalhadores, mas também a 
clientela frequentadora daquele espaço. Disse que tem se preocupado com a situação destas feiras e que se reuniu, na semana 
anterior, com o titular da SECON, senhor Mário Freitas, para tratar do assunto. Assim, brevemente, estará à frente de um movimento 
para qualificar ainda mais estes espaços para que o usuário seja atendido da melhor forma possível e aumentem as vendas dos 
trabalhadores que ali labutam. Destacou que isto beneficiará a população dos bairros de São Brás, Marco, Canudos e Fátima, que 
utilizam aqueles logradouros. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Usou da palavra então o 
vereador Zeca Pirão. Este destacou que política e profissionalmente gosta da verdade, embora muitas pessoas fiquem chateadas 
quando com ela confrontadas. Considerou que a política atualmente está desgastada perante a população por esta dissociação com a 
verdade. Afirmou que desenvolve, há 28 anos, uma política construtiva buscando ajudar a população, independentemente de partido 
e de religião. Condenou os partidos políticos, julgando que estes são prejudiciais ao povo e à política. Os donos dos partidos usam-
nos para se manter no poder, manipulando e negociando em benefício próprio, sempre buscando alcançar seus objetivos pessoais. 
Poucos pensam no benefício da população e assim atrapalham a política. Deste modo, o partido que está no poder não consegue 
levar adiante seus projetos, mesmo que favoráveis ao povo, porque os partidos que estão na oposição dificultam a consecução 
destes e as possíveis benfeitorias que daí poderiam advir. Assegurou ter uma postura diferente, pois procura sempre estar ajudando a 
população, atuando em meio aos mais carentes, olhando as dificuldades do povo. Relatou ter estado, no dia anterior, na Passagem 
Santa Terezinha, no bairro da Maracangalha, e ficou muito entristecido com a situação das pessoas ali residentes. Informou ter 
tentado falar com o prefeito Zenaldo Coutinho para conseguir aterro para a área. Não conseguira no dia anterior, mas vinha ligando 
desde cedo, tentando contatá-lo. Disse que ali a situação é muito preocupante, pois as pessoas vivem em condições subumanas, 
debaixo d’água, e precisam urgentemente de ajuda. Há infestação de caramujos africanos e as crianças estão cheias de coceiras, 
cheias de doenças. Retomou o tema precedente, dizendo que os presidentes dos partidos têm o poder de negociação, atuando em 
seus próprios interesses ou em benefício de amigos. Enquanto isso, a população fica vendo o navio passar, sem saúde, sem 
educação, sem saneamento, sem transporte, sem nada. Os políticos, por sua vez, ficam cada vez mais ricos e cada vez mais 
poderosos. A corrupção envolve juízes, desembargadores e ministros que se envolvem com os políticos, ficando tudo como está. 
Declarou que isso o envergonha e o deixa triste, mas não tem dúvida de que a grande maioria dos políticos não gosta de ouvir essa 



verdade, classificando o que fala como demagogia, mentira, enganação. Assegurou, entretanto, que está muito tranquilo quanto ao 
que afirma e sabe de sua capacidade de ajudar a população, pois sabe o que já fez pelo povo de sua terra e o que ainda faz. Tem 
assim muita tranquilidade para discutir com qualquer político, seja vereador, deputado, senador, governador porque desenvolve uma 
política construtiva – não prioriza a política partidária, não se atém à disputa ideológica. Julga o valor de um homem público pela 
efetiva atuação que este desenvolve em prol do povo. Disse ficar muito feliz ao ver os vereadores se envolvendo com a população, 
lutando em benefício desta, e considerou que não há “área de atuação”: se houver dez vereadores ajudando a melhorar as condições 
da localidade em que estiver trabalhando, isto será ótimo, porque ganhará a povo. Defendeu ser necessário mudar a forma de fazer 
política porque é necessário ajudar a população, pois esta está na miséria, está passando fome. Sabe disso porque anda todo dia na 
rua, não tendo feriado ou domingo, anda todos os dias e vê. Pronunciou-se depois a vereadora Marinor Brito e lamentou que o Pará 
e, em especial, a Região Metropolitana de Belém tenham chegado a um estágio tão avançado de descontrole no que tange à 
segurança pública. Reconheceu que a violência atinge todo o Brasil, mas ressaltou que aqui foram dados muitos gritos de alerta, 
desde muitos anos atrás. Expressou que, durante os vinte anos de domínio do PSDB no estado, não houve investimentos para 
enfrentar os problemas que geraram vulnerabilidade social e levaram a esta situação. Solidarizou-se com as famílias das vítimas da 
violência, repudiando as mortes de tantos policiais – citando o assassinato da cabo PM Maria de Fátima Cardoso dos Santos, ocorrida 
no domingo anterior. Manifestou não ser aceitável que os servidores públicos enfrentem tamanha vulnerabilidade no cumprimento de 
sua função, especialmente a função de garantir a segurança das pessoas. Acrescentou que os servidores da polícia sequer podem 
reivindicar, gritar, pedir socorro, fazer greve. Afirmou que a situação de precariedade no serviço público estadual é tamanha que hoje 
se inicia uma greve envolvendo parcela destes servidores públicos. Pontuou que esta greve não surgiu do nada, não sendo uma 
manifestação meramente política. Lembrou que houve um aumento de 10% na tarifa de energia elétrica, o preço do gás de cozinha 
subiu 16,39% e a passagem de ônibus em Belém subiu 6,45% - sendo todos estes aumentos superiores ao índice inflacionário de 
2,56%. Entretanto, o governo estadual ofereceu apenas 3% de reajuste salarial. Em relação à categoria dos trabalhadores em 
educação, recordou que desde 2008, quando foi implantado o piso nacional obrigatório, o Pará não o paga aos professores, tendo 
estes acabado de ganhar uma ação a respeito na justiça estadual. Contrapôs que, neste final de semana, o governo do estado - que 
devia estar apresentando medidas para superar as dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos, sobretudo no setor de 
segurança - gastou dinheiro com propaganda para dizer à população que está tudo bem, comparando o Pará com outros estados que 
estão em situação pior. Entretanto, o que se vê é a situação de penúria em que vive a maioria do povo, onde falta o básico do básico 
do básico, e somente quem não anda pela periferia da cidade não sabe disso. Opinou que não há como conter o avanço da 
criminalidade sem investimentos para superar a vulnerabilidade social, sem a adoção de políticas públicas que gerem emprego e 
renda, políticas que cheguem às áreas onde não há moradia digna. Defendeu também a valorização do funcionalismo público para 
que se enfrente esta situação gravíssima, tensa, triste e desumanizante que grassa em nossa sociedade. Sugeriu que o governo ouça 
as organizações sociais, dialogue para encaminhar medidas, criando instrumentos de participação democrática. Ponderou que não 
basta apenas usar o marketing político, gastando o dinheiro público em propaganda. Disse que o governador Simão Jatene deveria 
tomar vergonha na cara e perceber que este modelo de gestão, usado por anos a fio, faliu e o que tem sobrado é morte e violência, é 
o desespero de familiares. Empenhou novamente sua solidariedade às famílias das vítimas e, em especial, à família da PM Fátima 
Cardoso. Esta policial já havia pedido socorro ao estado e se tornou mais uma vítima. Aditou que o governo estadual sequer dá 
informações precisas sobre a situação, sendo comentado que não há funcionários suficientes no Instituto Médico Legal - IML para 
fazer a perícia técnica nos corpos. Declarou que a situação no Pará é de emergência e precisamos ser humildes a respeito, calçar as 
sandálias da humildade. Disse que os deputados estaduais precisam se posicionar e cobrar de forma mais dura do governador Simão 
Jatene uma resposta verdadeira para enfrentar a onda de violência que assola nosso estado. Encerrado o Horário do Expediente, 
iniciou-se o Horário de Liderança. Zeca Pirão, pelo bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade, esclareceu por que defende o prefeito 
Zenaldo e a obra do BRT. Explicou que poderia defender Edmílson Rodrigues, Simão Jatene, Hélder Barbalho ou qualquer outro 
gestor, o que não pode ser é leviano ou mentiroso, pois foi eleito para legislar e fiscalizar. Assegurou que todos podem ter certeza de 
que fiscaliza as obras da Prefeitura e do governo estadual – embora estas não sejam de sua alçada. Gosta de ficar lendo os editais e 
vendo se há alguma malandragem. Disse que defende o prefeito Zenaldo porque passou quinze dias lendo o edital, olhando 
atentamente para verificar se havia erros ou alguma malandragem na licitação das obras do BRT. Acabou concluindo que esta era 
uma obra inviável para a empresa que assumisse o trabalho, pois esta teria que dispor uma seixeira própria, ter um areal próprio, uma 
fábrica de tubos própria, uma fábrica de concreto própria e maquinários próprios porque os preços estavam 22% abaixo dos 
praticados no mercado. Ficou esperando para ver quem poderia assumir esse serviço. O consórcio que ganhou a licitação possui, 
conforme verificou, seixeira, areal e maquinário próprio e são sócios de uma fábrica de concreto. Surgiu então este relatório de um 
auditor da Controladoria Geral da União apontando irregularidades nas obras do BRT, de onde surgiu grande polêmica. Desafiou 
depois este auditor a comparecer à Câmara Municipal de Belém e provar o que afirmou no relatório, mas não obteve resposta. 



Desafiou também os políticos que haviam utilizado o relatório como base para pedir a criação da CPI para investigar as obras do BRT 
que provassem que estava errado, mas até hoje não o fizeram. Hoje, ninguém fala mais sobre isso. Asseverou à população que esta 
pode ter certeza de que se um dia o prefeito Zenaldo cometer alguma irregularidade, virá à tribuna denunciar. Reiterou que estudou o 
processo de licitação e não encontrou nada desabonador ou irregular neste, por isso não assinou o pedido de criação da referida CPI. 
Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS, desejou bom dia a todos os presentes, mas disse que, na guerra em que vivemos, é até 
difícil subir à tribuna e desejar bom dia às pessoas. Admirou-se da passividade do governo estadual frente à violência que nos atinge. 
Referiu que nas redes sociais comentava-se que o governador Simão Jatene estava passando o final de semana em Fortaleza, 
divertindo-se com a família, e teve que voltar às pressas para uma reunião com o objetivo de discutir um projeto para diminuição da 
violência no estado. Foi tirado de seu lazer no Beach Park. Apresentou então um projeto à população que há quinze anos seria 
adequado, mas agora é tarde, embora nunca seja tarde para se lutar contra o mal. Assim sendo, ponderou, devemos apoiar tal 
iniciativa e torcer para que dê certo. Chamou a atenção para o fato de que as ordens para muitas execuções e outros crimes vêm de 
dentro das cadeias e isso hoje é tido como banal, mas a lei diz que não pode haver celulares dentro das cadeias. Enquanto isso o 
país assiste de joelhos o desmando: a corrupção envolveu tanto nossa nação, em todos os segmentos, que não sabemos mais de 
quem cobrar. Lembrou que alguns atribuem a origem da corrupção no Brasil à herança portuguesa misturada à indígena, 
expressando não acreditar nisso: opinou que se trata de caráter, índole individual. O que se vê agora no estado do Pará são a 
barbárie e a inércia do governo em tomar medidas duras, conclusivas, para que se tenha uma solução definitiva. Lembrou que no 
último enfrentamento ocorrido na penitenciária de Americano havia rifles e fuzis em posse dos detentos. A revista é feita, mas, se é 
assim, como essas armas não foram encontradas? Concluiu que isso ocorre porque o sistema todo está corrompido. Assim sendo, 
não basta ao governador do estado apenas fazer reuniões. É preciso colocar em prática o que for definido, executar o projeto, impedir 
que continue a execução maciça do nosso povo, combater realmente a violência, não permitir que os criminosos, dentro e fora da 
cadeia, tenham acesso às armas. Recordou que, há vinte anos, vem denunciando a entrada de drogas e armas em nosso estado e 
nada foi feito. Agora, é necessário tomar medidas extremas para resgatar, pelo menos, o direito de ir e vir. Considerou que este direito 
o governador Simão Jatene já retirou da população pela sua incompetência, pela falta de empenho, pela falta de vontade de trabalhar. 
Externou que gostaria que o governador tivesse a mesma vontade para trabalhar que tem para pescar. Reconheceu que este tem o 
direito de ir a Fortaleza passar o final de semana com a família, mas gostaria que o povo paraense também tivesse o mesmo direito. 
Expressou que este direito foi retirado da população e o legado que Simão Jatene deixa, em seu último mandato, é o IML cheio de 
corpos. Pediu e Deus que realmente este seja o último mandato de Jatene e que ele nunca mais volte. Marinor Brito, pela bancada do 
PSOL, expôs que há dez anos está sem finalização a macrodrenagem da bacia do Una. Esta bacia abrange quatro bairros de forma 
parcial – Marco, Nazaré, São Brás e Umarizal – e dezesseis bairros que estão sem saneamento e nenhum atendimento – Barreiro, 
Bengui, Cabanagem, Castanheira, Fátima, Mangueirão, Maracangalha, Marambaia, Miramar, Parque Verde, Pedreira, Sacramenta, 
Souza, Telégrafo, Una e Val-de-Cans – compondo uma área geográfica que corresponde a 60% do sítio urbano da capital paraense. 
Informou que há uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará – MPPA para que o governo estadual seja 
obrigado a fazer a execução de inúmeras obras complementares de microdrenagem que ficaram pendentes, bem como a 
conservação e manutenção do conjunto de obras do projeto de macrodrenagem da bacia do Una. Cobrou uma resposta do Poder 
Judiciário em relação a isso e cobrou também do MPPA uma resposta a uma denúncia feita ainda em 2007, quando sumiram 
equipamentos, maquinários e veículos – totalizando um valor de quase 22 milhões de reais que foram adquiridos com recursos de um 
empréstimo feito pelo Banco do Estado do Pará junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID – havendo indícios de 
improbidade administrativa por parte da Prefeitura Municipal de Belém. Até hoje não houve resposta e a população de vinte bairros de 
Belém continua submetida a constrangimentos, humilhações e alagamentos permanentes. Observou que não há indício de retomada 
das obras e nenhuma perspectiva do governo estadual anunciada oficialmente em relação a isso. Denunciou mais uma vez o que já 
foi denunciado reiteradas vezes às autoridades competentes, pedidos sucessivos feitos por outros vereadores desta Casa de que 
sejam buscadas soluções. Manifestou que não dá para ficar respondendo com uma carrada de aterro, com pedaços de madeira para 
colocar em frente à casa das pessoas: é preciso uma obra de infraestrutura e há previsão e recursos públicos envolvidos para isso. 
Lembrou que tudo que é obtido por empréstimo, feito com a autorização deste Poder, deve ter prestação de contas, transparência. 
Entretanto, são dez anos do início desta discussão sobre a retomada da macrodrenagem da bacia do Una e esta população está 
absolutamente abandonada, sem ter garantidos os seus direitos fundamentais. Constatou tratar-se de uma luta permanente, um 
sofrimento diário a cada chuva, havendo áreas que sequer secam mais. Conclamou seus companheiros de partido a cobrar mais do 
Tribunal de Justiça do Estado que, até hoje, não julgou a ação civil pública da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio 
Cultural, Habitação e Urbanismo do MPPA e cobrar também do próprio MPPA uma resposta à denúncia feita, pois foram mais de 21 
milhões de reais destinados à compra de equipamentos e maquinários para manutenção do conjunto de obras da bacia do Una, que 
até agora não foram efetivadas, deixando a população em situação de vulnerabilidade. Findo este pronunciamento, o vereador 



Émerson Sampaio solicitou que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-atleta de boxe e sargento da 
Marinha, Brendo Alison Coelho da Costa, morto na noite anterior no bairro da Cremação. O vereador Sargento Silvano solicitou a 
realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma à cabo PM Maria de Fátima Cardoso dos Santos e ao policial morto na 
noite anterior em Icoaraci, sargento PM Jéferson Rodrigues Gaia. O vereador Moa Moraes solicitou a realização de um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma ao senhor Edson Fernando Pinheiro Paixão, seu tio, vítima de latrocínio na BR-316, em 
Ananindeua, no dia 27/04/2018. Fernando Carneiro, pela liderança da Oposição, reportou-se à situação dos servidores públicos do 
estado do Pará, que hoje decretaram greve unificada de todas as categorias. Destacou que, entre os principais motivos - além da 
qualificação e valorização profissional - existe a reivindicação dos trabalhadores em educação do cumprimento da decisão do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará de que o governador Simão Jatene pague o piso nacional da categoria. Pontuou que este declarou à 
imprensa ser a reivindicação dos trabalhadores justa, mas não há dinheiro em caixa para atendê-la. Contrapôs, entretanto, que o Pará 
tem, ano após ano, comemorado o aumento do produto interno bruto, apresentando, entre os vinte e sete membros da federação, o 
11º maior PIB do Brasil. O PIB da Região Norte, sendo o Pará o principal responsável, cresceu 8% em 2017, comparável ao padrão 
chinês, enquanto o PIB nacional cresce 1% ao ano. Aparentemente tudo está bem, mas no PIB per capita, que mostra o que 
realmente chega à população, de 11º o Pará cai para a 22ª posição, ou seja, tem muito dinheiro, mas este não chega ao povo. 
Inteirou a plenária de que os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil estão em nosso estado, na região do Marajó, com 
as cidades de Melgaço e Anajás revezando-se nas últimas posições.  O Pará está entre os campeões nacionais de analfabetismo e 
entre os estados mais violentos do Brasil – sendo Altamira a cidade mais violenta do país e estando Belém, Marabá e Ananindeua 
entre as mais violentas. Das cem cidades com os piores índices de desenvolvimento humano, quarenta estão no estado do Pará. 
Entretanto, o governador Simão Jatene comemora o aumento do PIB cantando, tocando violão, enquanto os trabalhadores de nosso 
estado não veem a cor desse dinheiro, os servidores públicos estaduais estão em completa penúria, sem reajustes salariais. 
Hipotecou então sua solidariedade aos servidores públicos estaduais em suas reivindicações, afirmando que estarão juntos nessa 
campanha. Comentou que o governo estadual já começou a usar a propaganda na televisão preventivamente, visando jogar a 
população contra o funcionalismo. Afirmou que se a situação está ruim no serviço público, isto não é responsabilidade dos 
trabalhadores, é responsabilidade do governo do estado que o sucateia, visando muitas vezes à privatização dos serviços. 
Exemplificou que isto ocorre atualmente com a Cosanpa, mas já foi feito com a Celpa, que foi vendida pelo governo do PSDB por 450 
milhões de reais e nunca se soube o destino desse dinheiro, nunca se prestaram contas a respeito, não se sabendo onde foi parar. 
Reiterou sua solidariedade aos trabalhadores em educação e a todos os servidores públicos estaduais, declarando que quem luta por 
seus direitos não comete crime, quem está cometendo crime é o governo estadual ao desrespeitar uma decisão judicial. Toré Lima, 
pela bancada do PRB, informou sobre um projeto que apresentou nesta Casa proibindo o recolhimento, a retenção ou a apreensão de 
veículos no Município de Belém por não pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA ou de qualquer 
outro tributo. Disse que tem sido corriqueira a prática abusiva do DETRAN em blitz, em um total desrespeito à Constituição Federal, 
de apropriar-se dos veículos dos cidadãos quando atrasam o pagamento do IPVA. Externou que não se pode permitir que isto 
continue a ocorrer em nossa capital acrescentando que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeras súmulas, que é 
inconstitucional apreender qualquer veículo – motocicleta, caminhão ou carro de passeio – por falta de pagamento do IPVA. Lembrou 
que o Código Nacional de Trânsito não está acima de nossa lei maior – a Constituição – e esta garante, em seu artigo 5º, a 
propriedade do bem. Nas blitz há a apropriação do bem do cidadão sem qualquer processo judicial, infringindo assim a Constituição 
Federal. Aditou que isto também fere a dignidade humana, a dignidade do trabalhador, sendo que a maioria das pessoas usa seu 
veículo, direta ou indiretamente, para trabalhar. Externou que não se pode permitir, de forma alguma, que essa agressão, essa 
violência contra os munícipes de Belém continue a ocorrer e pediu o apoio de seus pares para a aprovação deste projeto. Émerson 
Sampaio, pelo PP, lamentou a escalada da violência no Pará e, sobretudo, em Belém, referindo que nas últimas 48 horas houve 45 
assassinatos no estado. Disse que agora as pessoas estão sendo mortas simplesmente por morarem na periferia da cidade. Lastimou 
a morte brutal do tio do vereador Moa Moraes. Manifestou que, infelizmente, a violência atinge a todos e o governador do estado não 
pode virar as costas para isso, não pode ignorar o que está acontecendo. Expressou esperar que estas mortes sejam investigadas, 
que os assassinos sejam punidos, que se faça a justiça em nosso estado. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a verificação de 
presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feito então um minuto de silêncio, atendendo às 
solicitações dos vereadores Émerson Sampaio, Sargento Silvano e Moa Moraes. Fez-se depois a leitura do requerimento conjunto 
dos vereadores Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro solicitando a realização de uma sessão especial para discutir sobre o fechamento 
do Hospital do Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira, HPSM do Guamá. Fizeram o encaminhamento os vereadores 
Toré Lima, Zeca Pirão, Marinor Brito e Fernando Carneiro. Posto em votação, o requerimento foi rejeitado com sete votos favoráveis, 
onze votos contrários e uma abstenção. Justificaram seus votos os vereadores: Dr. Chiquinho, Sargento Silvano, Fernando Carneiro, 
Toré Lima, Gustavo Sefer e Marinor Brito. Findo o período regimental da Primeira Parte, fez-se nova verificação de presença. 



Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Não havendo matéria passível de discussão e votação, o presidente 
declarou encerrada a sessão às dez horas e quarenta e oito minutos. Estava licenciado o vereador Igor Andrade. Justificaram suas 
ausências os vereadores: Delegado Nílton Neves, Fabrício Gama Víctor Dias. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, 
Mauro Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Zeca Pirão, Marciel Manão e Bieco, pelo bloco PMN – PEN – Solidariedade 
– PR; Gustavo Sefer e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, John Wayne e Joaquim Campos, pelo bloco 
PMDB – PHS; Paulo Bengtson, Nehemias Valentim e Moa Moraes, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino e Dinely, pelo 
bloco PSC – PPS; Adriano Coelho e Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PT – PC 
do B; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo PSOL; Simone Kahwage, França e Toré Lima, 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 02 de maio de 2018.           
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