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LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 
 

No vigésimo primeiro 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 Gleisson. Este fez o registro nominal da presença dos 
parlamentares. Abertos os trabalhos fizeram uso da palavra em Horário de Expediente os vereadores inscritos. 
Toré Lima comunicou que esteve em reunião na SEMOB, atendendo ao pedido dos vereadores deste Poder, a 
fim de saber dos próprios técnicos e engenheiros responsáveis informações sobre o projeto de macrodrenagem 
da Bacia do Tucunduba. Comentou que sua impressão, após a reunião, foi a de que as obras serão concluídas. 
Informou que estará novamente visitando as obras do Tucunduba, só que desta vez com a presença de líderes 
comunitários. Convidou depois os parlamentares para audiência pública, que ocorrerá no dia quinze de junho 
do corrente ano, onde a SEMOB prestará esclarecimento sobre a execução dos projetos em andamento. 
Fabrício Gama falou sobre reportagem que assistiu contando a triste história de uma mulher e mãe, que era 
analfabeta e sofria constantes constrangimentos por não saber assinar seu próprio nome. Segundo a 
reportagem, foi o próprio filho desta, um estudante do ensino fundamental, que a ensinou a escrever seu nome. 
O vereador Fabrício Gama disse, estarrecido, ser inaceitável que, em pleno século XXI, existam pessoas 
analfabetas. Outra questão abordada pelo parlamentar foi o bullying que é a causa de muitos suicídios de 
jovens e adolescentes. Disse que isto deve ser abordado com seriedade pela Prefeitura por se tratar de uma 
tema sério e que esta prática deve ser combatida. Marinor Brito comentou sobre o pronunciamento do vereador 
Fabrício Gama a respeito das consequências negativas do bullying para o desenvolvimento psicológico de 
crianças e jovens. Comentou também sobre a demora na entrega do sistema BRT, obra que já se arrasta há 
nove anos e com vários indícios de superfaturamento. Sobre esta afirmou que ninguém é capaz de responder 
quando será concluída. Encerrado o Horário de Expediente teve início o Horário de Liderança. Pelo bloco 
PMDB - PHS, Joaquim Campos demonstrou indignação com dois pareceres apresentados por esta Casa de 
Leis, através de seu setor jurídico, a respeito de um requerimento e um projeto de lei apresentados pelo 
parlamentar. Informou que o requerimento apresentado refere-se à conscientização e prevenção da Síndrome 
do Alcoolismo Fetal - SAF. Disse que, segundo informou o setor jurídico da Câmara Municipal de Belém, seu 
requerimento infringe o artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Belém. O projeto de lei proposto obrigaria os 
hospitais e demais casas de saúde no Município a informar imediatamente às autoridades policiais sobre a 
entrada de pacientes com ferimento por arma de fogo e também teve parecer desfavorável.  Declarou então 
que irá recorrer do parecer. Toré Lima, pela liderança do PRB, parabenizou a torcida e a diretoria do Paysandu 
Sport Club pela conquista do bicampeonato da Copa Verde. Comunicou sobre a liberação ambiental para a 
construção de um Centro de Treinamento - CT do clube. Convidou os parlamentares a prestigiarem - na sede 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, às quatorze horas e trinta minutos de hoje - a entrega 
oficial da licença ambiental ao Paysandu. Dr. Chiquinho, pela bancada do PSOL, externou a impressão de 



estar em uma cidade abandonada pela Prefeitura. Afirmou que esta não vem cumprindo as leis aprovadas 
neste parlamento. Criticou o não cumprimento da exigência de permanência de, pelo menos, um assistente 
social nas escolas municipais para o atendimento dos alunos. Em aparte, comentou o assunto a vereadora 
Marinor Brito. Pela oposição, Marinor Brito disse comungar das idéias expressas pelo vereador Fabrício Gama 
acerca da prevenção contra o bullying. Afirmou que os problemas decorrentes da prática de bullying nas 
escolas poderiam e podem ser minimizados com a presença de dois profissionais - um psicólogo e um 
assistente social - para prestar orientações aos alunos e professores. Zeca Pirão, pela liderança do PMN - PR - 
PEN - Solidariedade, disse estar atento aos pronunciamentos dos vereadores no dia de hoje, mas que discorda 
deles em alguns pontos. Em seu entendimento, os problemas recorrentes no Município de Belém devem-se à 
péssima gestão dos governos anteriores. Revelou que - ao fiscalizar e apontar erros num projeto a ser 
executado pelo Município, sob a gestão do então prefeito de Belém, Duciomar Costa - foi alvo da chacota dos 
engenheiros responsáveis pelo projeto. No entanto, após a execução da obra, verificou-se que ele tinha razão. 
Este foi um exemplo que apresentou de má gestão, mas afirmou existir outros. Encerrado o Horário de 
Liderança, houve a verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia. 
Após votação, foram aprovadas por unanimidade as atas da 2ª sessão extraordinária, da 30ª sessão ordinária, 
das 9ª e15ª sessões especiais, da 2ª sessão solene do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da Décima Oitava 
Legislatura. Em seguida, após a leitura foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do  vereador 
Gustavo Sefer solicitando inserção nos Anais da Casa matéria publicada no portal eletrônico de Serviços do 
DETRAN, dia 14/05/2018, com endereço: https://sne.denatran.serpro.gov.br/#/. Encaminharam à votação os 
vereadores Sargento Silvano e Toré Lima. Justificaram seus votos os vereadores Gustavo Sefer e Nehemias 
Valentim. Ficou em Discussão o requerimento da vereadora Simone Kahwage solicitando a realização de 
sessão especial com o tema: Alusão aos 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 
Encaminharam à votação a autora do requerimento bem como os vereadores Fabrício Gama, Nehemias 
Valentin, e Sargento Silvano.  Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou aos 
parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Não havendo quórum, o presidente encerrou a 
presente sessão às dez horas e cinquenta minutos. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson e Rildo 
Pessoa, pelo bloco PSDC – AVANTE; Bieco, Fabrício Gama, Zeca Pirão e Marciel Manão pelo bloco PMN – 
PR – PEN – SOLIDARIEDADE; Victor Dias, Gustavo Sefer, Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Joaquim 
Campos, Igor Normando, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson, Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo 
Bengtson, pelo bloco PSB – PSDB - PTB; Dinely, Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; Delegado 
Nílton Neves e Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco 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. Justificou sua ausência o vereador Delegado Nilton 
Neves. Estavam sob licença parlamentar os vereadores Fernando Carneiro e França. 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 21 de maio de 2018.            
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