
  

       
    ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 
 

  ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERIODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA 

 Aos dezesseis dias 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 Mauro Freitas, que solicitou aos demais parlamentares que 
registrassem suas presenças no painel eletrônico. Abertos os trabalhos, fizeram uso da palavra em Horário de 
Expediente os vereadores inscritos. Igor Andrade, comentou a classificação do Paysandu Sport Club para a final da 
Copa Verde. Reagiu com perplexidade ao pronunciamento da presidência da República comemorando dois anos de 
governo. Declarou que não há nada a ser comemorado, já que os cidadãos estão sofrendo constantemente com 
aumentos de preços de comida, combustível e energia elétrica.  Informou que, recentemente, também aumentou o 
valor dos remédios. Criticou a falta de investimentos do governo federal em fiscalização nas fronteiras do país, 
causando a entradas de grande quantidade de armas de fogo no Brasil. Fabrício Gama criticou a postura do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN que adotou uma posição contrária à atual administração 
municipal. Afirmou que o IPHAN nutre uma briga política contra o prefeito que teve a coragem de discutir e propor 
projetos de importância para o Município de Belém. Disse que o despreparo dos representantes do IPHAN é visível e 
que o prefeito poderia muito bem tomar providências contra o órgão, sem dispor-se à discussão, mas não o fez. 
Mauro Freitas saudou seus pares, convocando os vereadores que porventura estivessem em seus gabinetes a tomar 
assento na presente sessão, pois havia matérias relevantes em pauta a serem debatidas. Externou esperar uma 
mudança de postura por parte do IPHAN, julgando ter ocorrido uma campanha, de cunho político, para não haver a 
reforma da Feira do Ver-o-Peso à época em que foi apresentado o projeto para sua revitalização. Confessou não 
entender o porquê do IPHAN ter liberado obras durante o governo do ex-prefeito Edmilson Rodrigues, mas agora não 
quer a reforma da Feira do Ver-o-Peso. Por fim, declarou que os vereadores detêm a representatividade dos cidadãos 
de Belém e não o IPHAN. Encerrado o Horário de Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Marciel Manão, pela 
bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, expressou sua tristeza com pessoas que desejam, segundo informou, 
derrubar sua indicação junto ao prefeito, em especial um parlamentar desta Casa. Declarou somente existir um meio 
para derrubar sua articulação junto ao prefeito, que é matando-o. Joaquim campos, pelo bloco PMDB - PHS, afirmou 
que o dinheiro que falta no país foi desviado pela corrupção. Toré Lima, pela bancada do PRB, informou ter 
participado da audiência pública com a presença do prefeito Zenaldo Coutinho sobre o decreto que regulariza a 
construção de passarelas em vias públicas. Demonstrou estranhar a atitude dos vereadores da oposição. Estes não 
participaram da audiência pública e criticam a Prefeitura sem mesmo debater com o prefeito quando são convidados 
a fazê-lo. Igor Andrade, pelo bloco PSB - PSDB - PDT, comentou que, em diversos momentos, tentaram prejudicar o 
trabalho da Prefeitura Municipal de Belém. Salientou seu apreço pelo prefeito Zenaldo Coutinho. Elogiou-o por não se 
esconder e abrir debates sobre temas importantes para a sociedade. Com responsabilidade, afirmou, o governo de 
Zenaldo Coutinho irá entregar as obras em andamento no município. Fabrício Gama, pela liderança do Governo, 
voltou a criticar o IPHAN que, em sua opinião, não pode ser responsável pelas obras na cidade, pois sua função é tão 
somente fiscalizá-las.  Expressou que o povo não pode ser vítima da briga política iniciada pelo IPHAN. Disse estar 
ao lado dos trabalhadores da área do Ver-o-Peso para exigir a reforma daquela feira. O vereador Fernando Carneiro 
solicitou depois um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao professor da Faculdade de Artes Visuais da 
UFPA, senhor Arthur Leandro, vítima de um infarto no dia anterior. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente 
solicitou aos vereadores que registrassem suas presenças para a verificação de quórum. Havendo quórum, teve início 
a Primeira Parte da Ordem do Dia. Após votação, foram aprovadas por unanimidade as atas da 24ª, 27ª e 34ª 
sessões ordinárias e da 16ª sessão especial do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa desta legislatura. Em seguida, foi 
feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Arthur Leandro, atendendo à solicitação anterior. 

 



Após esta homenagem, o vereador Henrique Soares pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e 
interstício dos projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia, o que foi aprovado pela plenária. Fez-se 
depois a leitura e votação do requerimento do vereador Amaury da APPD solicitando licença parlamentar no período 
de 11 a 13 de junho de 2018, o que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, após a leitura foi votado o 
requerimento de autoria do vereador Fernando Carneiro solicitando inserção nos Anais da Casa matéria publicada no 
jornal O Liberal, edição do dia 14/05/2018, intitulada "Negros ainda ganham menos que brancos". Com os 
encaminhamentos dos vereadores Fernando Carneiro, Zeca Pirão, Marinor Brito e Dr. Elenilson, o requerimento foi 
aprovado por unanimidade. Foi depois aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Fernando 
Carneiro solicitando licença parlamentar no dia 21 de maio de 2018. Dando prosseguimento, entrou em discussão o 
requerimento de autoria do vereador Gustavo Sefer solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no 
Portal Eletrônico de Serviços do DETRAN, no dia 14/05/2018, com endereço https://sne.denatran.serpro.gov.br/#/. 
Fizeram o encaminhamento os vereadores Gustavo Sefer, Zeca Pirão e Sargento Silvano, ficando o requerimento em 
votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou que fosse feita nova verificação de 
presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Retomou-se então a votação do projeto, 
constante no Processo nº 2377/17, que "Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém a 
Associação Amigos dos Ribeirinhos - AAR", de autoria do vereador França, sendo este aprovado por maioria, com 
vinte e quatro votos favoráveis e uma abstenção. O vereador Henrique Soares pediu então Questão de Ordem 
solicitando que os projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia referentes à concessão da Medalha 
Condecorativa Brasão D'Armas de Belém fossem votados em bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela 
plenária. Também através de Questão de Ordem aprovada O vereador Fernando Carneiro pediu nova Questão de 
Ordem solicitando que os projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia referentes à declaração de 
Utilidade Pública fossem votados em bloco, o que também foi aprovado pela plenária. Após a leitura e votação 
simbólica em bloco os seguintes projetos foram aprovados por maioria (o vereador Dr. Chiquinho deu voto contrário e 
o vereador Fernando Carneiro absteve-se): projeto, referente ao Processo nº 37/18, que "Concede a Medalha 
Condecorativa Brasão D'Armas de Belém ao senhor Celso Sabino", de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto, 
referente ao Processo nº 38/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém ao Exmo. senhor 
Flexa Ribeiro", de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto, referente ao Processo nº 39/18, que "Concede a 
Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém ao senhor Alexandre Von", de autoria do vereador Mauro Freitas; 
projeto, referente ao Processo nº 41/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém à 
Empresa Perfumaria Phebo" de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto, referente ao Processo nº 42/18, que 
"Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém à Academia Paraense de Letras", de autoria do 
vereador Mauro Freitas; projeto, referente ao Processo nº 65/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão 
D'Armas de Belém à Ordem Demolay do Estado do Pará", de autoria do vereador Mauro Freitas a pedido do vereador 
Igor Normando; projeto, referente ao Processo nº 145/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas 
de Belém à Associação Espírita Casa do Caminho", de autoria do vereador Mauro Freitas a pedido do vereador 
Gustavo Sefer; projeto, referente ao Processo nº 187/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de 
Belém ao senhor Walber Palheta de Mattos", de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto, referente ao Processo nº 
263/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém ao Hospital Adventista de Belém", de 
autoria do vereador Mauro Freitas a pedido do vereador Nehemias Valentim; projeto, referente ao Processo nº 
157/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém à senhora Maísa Sales Campos Tobias", 
de autoria do vereador Mauro Freitas a pedido do vereador Celsinho Sabino; projeto, referente ao Processo nº 
376/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém ao jornalista e administrador Julio Marcos 
Saraiva", de autoria do vereador Mauro Freitas a pedido do vereador Moa Moraes; projeto, referente ao Processo nº 
552/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém à TV Liberal", de autoria do vereador 
Mauro Freitas; projeto, referente ao Processo nº 553/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de 
Belém à senhora Rosângela Maiorana", de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto, referente ao Processo nº 
554/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém ao senhor Ronaldo Maiorana", de autoria 
do vereador Mauro Freitas; projeto, referente ao Processo nº 559/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão 
D'Armas de Belém ao senhor Romualdo Marinho Soares", de autoria do vereador Mauro Freitas a pedido do vereador 
Emerson Sampaio; projeto, referente ao Processo nº 540/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão 



D'Armas de Belém ao senhor Rubens Emerson Souza da Silva, chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal", 
de autoria do vereador Mauro Freitas a pedido do vereador Lulu das Comunidades; e projeto, referente ao Processo 
nº 647/18, que "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém ao Centro Israelita do Pará - CIP e ao 
excelentíssimo senhor Yossi Shelly, embaixador de Israel no Brasil", de autoria do vereador Mauro Freitas. O 
presidente comunicou então a aprovação dos referidos projetos. Entraram em seguida em discussão e votação os 
seguintes projetos: projeto, referente ao Processo nº 1684/17, que "Declara como de Utilidade Pública para o 
Município de Belém o Instituto Bola Branca - INSBOB", de autoria do vereador Victor Dias; projeto, referente ao 
Processo nº 602/17, que "Reconhece como de Utilidade Pública  para o Município de Belém a Associação Social e 
Artes Marciais Esporte e Vida - AMEVIDA", de autoria do vereador Victor Dias; e projeto, referente ao Processo nº 
850/17, que "Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém a Academia de Medicina do Pará", de 
autoria do vereador Dr. Elenilson. A votação teve como resultado vinte e três votos favoráveis e uma abstenção. Não 
havendo o quórum qualificado para a aprovação destes projetos, passou-se para a sequente prioridade em pauta. 
Entrou então em discussão e votação o projeto, referente ao Processo nº 354/18, que "Institui no âmbito da Câmara 
Municipal de Belém o Diploma 'Mérito Judiciário' e dá outras providências", de autoria do vereador Henrique Soares. 
Encaminhou a votação o vereador Henrique Soares e pediu Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto 
fossem votados em bloco e de forma simbólica, juntamente com sua emenda, o que foi aprovado pela plenária. 
Passou-se então à leitura e, posteriormente, o projeto e sua emenda foram aprovados em bloco e de forma simbólica 
por unanimidade. O presidente declarou então aprovado o projeto constante no Processo nº 354/18. Assumiu 
posteriormente a presidência da Mesa o vereador Gleisson. Justificou seu voto o vereador Mauro Freitas. Não 
havendo mais matéria em pauta passível de discussão e votação, o presidente encerrou a sessão às onze horas e 
vinte e cinco minutos, convidando os parlamentares para reunião agendada anteriormente na Sala Vip. Estiveram 
presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – Avante; Zeca Pirão, Bieco, 
Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Gustavo Sefer,Lulu das Comunidades,  
Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando,Joaquim Campos,   Blenda Quaresma, pelo 
bloco PMDB - PHS; Moa Moraes, Paulo Bengtson, Gleisson, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – 
PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair 
Brandão e Amaury pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito pelo PSOL; Toré Lima, 
Simone Kahwage, pelo PRB. Émerson Sampaio pela bancada do PP. Justificaram suas ausências os vereadores 
Adriano Coelho e França. Estava sob licença parlamentar o vereador Celsinho Sabino. 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 dezesseis de maio de 2018. 
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