
  

       
     ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 
 

                                   ATA DA TRIGESIMA NONA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 
OITAVA LEGISLATURA 

  

 Aos vinte e dois 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 senhor vereador Mauro Freitas, 
que convidou os senhores vereadores a registrarem suas presenças no Painel Eletrônico. 
Havendo quórum, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, tendo usado da palavra 
pelo Livro de Inscrição os senhores vereadores: Joaquim Campos, registrando que acompanha 
todos os fatos ocorridos no País, momento em que pediu um minuto de silencio pelo assassinato 
do Sargento Rosário, ocorrido hoje próximo ao Cassazum; declarou que ouviu tantas abobrinhas 
num programa de Rádio, como o de que o político Elder Barbalho não trouxe nada de bom para 
o Estado do Pará, momento em que lamentou o fato de que estão matando os guerreiros 
militares que protegem o cidadão, ocasião em que declarou que o Governador mente em sua 
propaganda por anunciar mais policiais para a segurança do Estado, uma vez que se precisa de 
mais de trinta mil policiais para o Estado do Pará, conforme o orador; comentou sobre o 
noticiário nacional dando conta de que trezentos empresários teriam ouvido do pré-candidato 
Jair Bolsonaro que os “sem terra” seriam tratados como terroristas; citou que o Estado do Pará é 
vitima de bandidos de Mato Grosso que vêm matando vacas prenhas; salientou que querem 
transformar a prisão de um bandido como preso político e declarou que é pré-candidato a 
deputado federal, tendo a certeza de que, se tiver a oportunidade de ir a Brasília, o 
enfrentamento com os bandidos será mais sério; Fabrício Gama, registrando que na última 
quarta-feira pode participar com o prefeito municipal de Belém, da entrega de ambulâncias ao 
Distrito de Mosqueiro que vem atender uma área muito grande, ocasião em que agradeceu ao 
prefeito por mais esse benefício a população, momento em que parabenizou o prefeito pela 
entrega de mais de cem bicicletas aos alunos de Mosqueiro, juntamente com um tablet e escola 
interligada com a internet, ajudando a criança no seu desenvolvimento educacional; aluno 
aprendendo sobre seu distrito e sobre seu estado; parabéns aos diretores do posto de Saúde do 
Mosqueiro; todos os postos do município estrarão em reforma para um melhor atendimento na 
área da saúde; parabenizou o secretario de Saúde e a Sesan pela operação de tapa buracos 
naquela ilha, momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Dr. 
Elenilson; Mario Freitas, que lamentou a perda do amigo Renato, seu ex-assessor, falecido no 
dia de ontem; registrou que esteve na última sexta-feira em Mosqueiro, juntamente com o 
vereador Fabrício Gama, quando o prefeito entregou tablets para alunos em uma escola daquela 
ilha, visando a melhoria do ensino, momento em que o orador informou que visitou a praça 
central que está em reforma e será entregue no mês de julho, declarou ainda que pediu ao 
prefeito que inicie as obras do mercado municipal de Mosqueiro somente em agosto para não 
atrapalhar o período das férias; enalteceu o trabalho realizado pela senhora Jacira da Cruz no 
bairro da Castanheira, que vem ajudando crianças e jovem da periferia; parabenizou a quadrilha 
junina do bairro da Marambaia que se tornou penta campeã em Belém e registrou que esta Casa 
precisa lembrar os anjos que têm sempre a oportunidade de ajudar outras pessoas. Passados os 

 



trabalhos ao Horário das Lideranças, tendo usado da palavra os senhores vereadores: Joaquim 
campos, que pelo Bloco PDT/PSL, comentou sobre a execução do soldado Rosário na 
proximidade do Cassazum; criticou o Governador do Estado pela falta de segurança no estado; 
citou que recentemente em uma reunião de gabinete, projetos seriam apresentados para serem 
executados e segundo o orador, só balela; falou sobre o déficit de vinte e cinco mil homens na 
polícia militar; citou que vem alertando ha vinte anos, o crescimento da violência no estado, 
momento em que alertou para que não mintam sobre o que diz o político Elder Barbalho; Dr. 
Elenilson que, pelo Bloco PSDC/AVANTE, informou que pessoas o procuraram pela dificuldade 
de iniciar seu tratamento em radioterapia e declarou que só existem dois polos de radioterapia 
no estado; um em Belém e outro em Santarém, sendo que só tem um novo em Belém, 
dificultando o tratamento das pessoas; salientou que existe recurso federal para esse fim e 
questionou onde estão os senadores e deputados federais para darem andamento no tratamento 
de radioterapia no estado; frisou que o câncer não espera e vai se espalhando pelo corpo inteiro, 
destacando a necessidade de representantes em Brasília que venham encampar essa luta em 
prol da radioterapia. Em aparte usou da palavra o senhor vereador Paulo Bengtson; Dinely que, 
PELO Bloco PSC/PPS, registrou que esta semana é importante para a população do Pará, pela 
realização de eventos, como a marcha para Jesus que, na próxima quinta-feira será realizada 
uma sessão especial para homenagear esse evento, bem como que sábado será realizado o 
encontro de famílias felizes com o seguinte tema “Prosperar na Assembleia de Deus”; 
parabenizou a imprensa paraense que vêm fazendo o trabalho com o pessoal que vem jogando 
lixo nas ruas, momento em que apelou aos moradores de Belém que ajudem na limpeza da 
cidade, uma vez que o prefeito vem trabalhando intensamente em prol da limpeza de Belém. Em 
aparte, usou da palavra o senhor vereador Lulu das Comunidades; Fabrício Gama que, pelo 
Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR,comentou sobre postagens na internet de pessoas que 
tentam denegrir a imagem de políticos e de pessoas decentes e lembrou que ninguém usa de 
artifício pra tentar se eleger queimando colegas; declarou que o vereador Sargento Silvano 
postou na internet esse tipo de comentário, momento em que pediu respeito pelos 
parlamentares, ocasião em que solicitou a esse vereador que coloque sua postagem sem 
denegrir ninguém; Fabrício Gama que, pela Liderança do Governo, declarou que ninguém é 
obrigado a acompanhar requerimento de qualquer vereador, citando que pessoas vêm pra cá e 
não sabem o que é parlamento; frisou que não manipula ninguém e que nunca desrespeitou 
vereador nesta casa, ressaltando que não concorda com o posicionamento da vereadora 
Marinor Brito, mas que não é capaz de desrespeitá-la; parabenizou a postura dos vereadores 
desta Casa, alertando que todos têm o direito de votar contra ou a favor, momento em que pediu 
que se respeite os vereadores desta Casa, tendo usado da palavra em aparte a senhora 
vereadora Simone Khawage, 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, momento em que foi respeitado um 
minuto de silêncio em memória do Sargento Rosário. Em seguida, foi aprovado por unanimidade 
o requerimento formulado pela senhora vereadora Simone Khawage solicitando a realização de 
uma sessão especial com o tema “Alusão aos 28 anos do E.C.A. (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) para o mês de junho com data a combinar, momento em que assumiu a condução 
dos trabalhos o senhor vereador Dr. Elenilson. Na sequencia, foi a provado por unanimidade o 
requerimento formulado pelo senhor vereador Mauro Freitas, solicitando sessão especial para 
discutir a implantação de um Polo da Uepa em Outeiro (Caratateua) na sede do Fumbosque, 
ocasião em que reassumiu a presidência dos trabalhos o senhor vereador Mauro Freitas, 
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, momento em que foi colocado em discussão o projeto de Lei, constante 
do processo nº 457/18 que Institui no Município de Belém o Dia do Técnico em Segurança do 



Trabalho, visando promover a conscientização da importância dessa profissão em defesa da 
vida e por meio da segurança do trabalho, momento em que foi aprovada por unanimidade a 
proposição formulada pelo senhor vereador Moa Moraes, solicitando votação em bloco e de 
forma simbólica do referido projeto. Em votação, o citado projeto foi aprovado por unanimidade. 
Ato seguinte, foi colocado em discussão o Projeto de Lei, constante do Processo nº1580/05 de 
autoria do Ex-vereador Paulo Fonteles que Dispõe sobre a aplicação de penalidades a prática de 
assédio moral nas dependências da Administração Pública Municipal Direta por servidores 
públicos municipais, momento em que pela Ordem o senhor vereador Fernando Carneiro 
solicitou a suspensão da votação do projeto em questão, sendo acatado pela Mesa. Na 
sequência, foi colocado em discussão o projeto de Lei, constante do Processo nº 1482/17, de 
autoria do senhor vereador Emerson Sampaio, que Dispõe sobre a inclusão do Concurso de 
Quadrilhas Juninas de Belém no calendário oficial de eventos municipais, momento em que pela 
Ordem o senhor vereador Moa Moraes solicitou votação simbólica e em bloco do citado projeto 
que foi aprovado por unanimidade, tendo usado da palavra o seu autor. Em seguida, foi 
aprovada por unanimidade a proposição formulada pelo senhor vereador Moa Moraes 
solicitando votação em bloco e simbólica dos projetos de Lei, constantes do Processos: nº 
1914/17 que Reconhece como Patrimônio Cultural de Natureza material do Município de Belém 
as obras musicais do Mestre Laurentino; nº 1915/17 que Reconhece como Patrimônio Cultural 
de Natureza Imaterial do Município de Belém as obras musicais do Mestre Vieira e nº 2239/17 
que Declara a festividade de Nossa Senhora do Ó em Mosqueiro como patrimônio cultural e 
Imaterial do Município de Belém. Em votação, os referidos projetos foram aprovados por 
unanimidade, oportunidade em que o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão 
às dez horas e quarenta e oito minutos, marcando outra para amanhã, 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, Marciel Manão e Zeca Pirão 
pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR; Gustavo Seffer, Lulu das Comunidades e Sargento 
Silvano pelo Bloco PSD/PTC; Joaquim Campos pelo Bloco PMDB/PHS; Nehemias Valentim, 
Moa Moraes e Paulo Bengtson pela Bancada do PSB/PSDB/PTB; Celsinho Sabino, Dinely e 
Wellington Magalhães pelo Bloco PSC/PPS; Henrique Soares pelo Bloco PDT/PSL; Amaury da 
APPD pela Bancada do PC do B/PT; Fernando Carneiro e Marinor Brito pela Bancada do PSOL;  
Simone Kahawage pela Bancada do PRB. Justificados: Altair Brandão, Delegado Nilton Neves, 
Igor Andrade, Victor Dias, Toré Lima. 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 22 de maio de 2018. 
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