
  

       

     ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  

 

 

 ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERIODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 Aos vinte e oito 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 Zeca Pirão, que convidou os senhores vereadores a registrarem suas 

presenças no painel eletrônico. Abertos os trabalhos, usaram da palavra os vereadores inscritos. Igor Andrade desejou a 

todos uma excelente semana, para que possam lutar pelo bem comum, em prol da sociedade. Externou sua indignação 

com a atual situação fiscal do país. Disse que, já na semana passada, o preço da gasolina vinha em constante aumento. 

Em contato com os feirantes, tomou conhecimento das dificuldades desta categoria em repassar os aumentos. Ainda 

sobre a greve, argumentou que muitos insumos importantes deixaram de ser entregues, especialmente os hospitalares e 

alimentícios. Demonstrou tristeza com a calamidade causada pela greve dos caminhoneiros, mas ponderou serem 

legítimas as suas reivindicações e que a greve dos caminhoneiros veio revelar a importância da categoria. Findo este 

discurso, assumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Zeca Pirão demonstrou alegria ao analisar, junto com 

sua equipe, o quanto já fora feito por Belém. Listou o grande número de obras concluídas na cidade como, por exemplo, 

a entrega de 38 km de asfalto somente entre os anos de 2016 e 2017. Sargento Silvano recordou que o vereador Dr. 

Chiquinho certa vez o chamou de bandido e miliciano. Afirmou não ter o vereador Dr. Chiquinho qualquer moral para falar 

de sua pessoa. Comentou que este parlamentar falta sistematicamente às sessões nesta Casa de Leis. Declarou ainda 

que as faltas do vereador Dr. Chiquinho às sessões devem-se ao fato deste acumular outras funções públicas. Em 

aparte, manifestou-se o vereador Paulo Bengtson. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. 

Pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, Marciel Manão agradeceu ao prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, por tê-lo 

recebido para discutir problemas relevantes no Distrito de Icoaraci. Afirmou que Icoaraci ainda não aprendeu a votar 

direito, mas felizmente elegeu-o por ser um morador da área e assim pleitear as reivindicações daquela localidade. Pela 

liderança do bloco PSD - PTC, Gustavo Sefer comentou sobre o desenrolar da greve dos caminhoneiros, que já dura sete 

dias e que tem impacto em todos os setores da sociedade. Disse que, assim como ele, a grande maioria da população 

apóia os protestos da categoria, pois julgam legítimas as reivindicações. Pela liderança do bloco PSB - PSDB - PTC, 

Nehemias Valentim disse que o presidente Michel Temer deve renunciar, pois não há condições de governar, 

considerando que o país possui oficialmente mais de 13 milhões de desempregados. Expressou acreditar, entretanto, ser 

o número de desempregados ainda maior que o informado oficialmente. Pela liderança do governo, Fabrício Gama 

comentou sobre a gravidade das denúncias feitas pelo vereador Sargento Silvano sobre a falta de moral e ética do 

vereador Dr. Chiquinho e que estas devem ser apuradas. Acrescentou ainda às denúncias do vereador Silvano uma 

suposta invasão, comandada pelo vereador Dr. Chiquinho, a uma certa localidade onde posteriormente seria criado um 

hospital. Declarou ter interesse na abertura de investigações para apurar a gravidade das denúncias feitas. Em aparte, 

manifestaram-se os vereadores Paulo Bengtson, Gustavo Sefer e Igor Andrade. Pela liderança do bloco PSDC - Avante, 

o vereador Rildo Pessoa parabenizou o vereador Dr. Elenílson pelo trabalho conjunto que estão desenvolvendo no 

sentido de apresentar e valorizar o turismo no estado do Pará. Informou que esteve em um circuito de bicicleta pelos 

municípios de Marudá e Marapanim. Neste estavam pessoas de todo o país conhecendo as belezas naturais da região. 

 



Apontou como característica marcante do Pará sua diversidade em fruticultura, que infelizmente não recebe incentivo e o 

estado acaba recebendo frutas vindas principalmente do Nordeste. Em seu entendimento, situações como esta da 

fruticultura são absurdas, já que o potencial de produção agrícola no Pará é muito grande. Falta, entretanto, investimento 

na produção. Encerrado o Horário de Liderança, houve a verificação de presença. Havendo quórum, teve início a 

Primeira Parte da Ordem do Dia. Após votação, foi aprovada por unanimidade a ata da 22ª sessão ordinária do 1º 

Período da 2ª Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura. Assumiu então a presidência da Mesa o vereador John 

Wayne. Em seguida, após sua leitura, foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do  vereador Mauro 

Freitas solicitando a realização de sessão especial para discutir as ações do Boulevard Gastronômico. Encaminharam a 

votação os vereadores Fabrício Gama, Igor Andrade, Zeca Pirão e Sargento Silvano. Justificou seu voto o autor do 

requerimento, vereador Mauro Freitas. Após isto, através de Questão de Ordem aprovada pela plenária, o vereador 

Mauro Freitas solicitou a suspensão da sessão por dez minutos para que os parlamentares tivessem uma conversa com 

as lideranças dos taxistas que trabalham em Belém, presentes na galeria. Do momento em que a sessão foi interrompida 

até a sua retomada passaram-se vinte e quatro minutos. Após o reinício da sessão, sob a presidência do vereador Mauro 

Freitas, encerrou-se a  primeira Parte da Ordem do Dia. O presidente solicitou aos parlamentares que fizessem o registro 

de suas presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Entrou então em discussão única e 

votação o processo nº 436/17,  de autoria do vereador Sargento Silvano, que "Acrescenta o inciso VII da Lei Ordinária nº 

7.055/77 - Código de Postura contra o causador de pichação de postes, árvores, abrigos de paradas de coletivos, placas 

de sinalização ou qualquer lugar de uso público do Município de Belém". Discutiram o projeto os vereadores Sargento 

Silvano, Zeca Pirão e Rildo Pessoa (com aparte do vereador Dr. Elenilson). Posteriormente, o presidente solicitou a 

leitura do projeto com sua emenda. Após a leitura, usaram da tribuna os vereadores Toré Lima (com aparte do vereador 

Sargento Silvano), Fabrício Gama e Henrique Soares. Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador John Wayne. 

Em seguida, usou da tribuna o vereador Mauro Freitas. Após este pronunciamento, entrou em votação a emenda ao 

referido projeto, sendo esta aprovada por unanimidade com dezoito votos favoráveis. Justificaram seus votos os 

vereadores Adriano Coelho e Delegado Nílton Neves. Posteriormente, entrou em  votação o artigo primeiro. Não havendo 

quórum, o presidente encerrou a sessão às onze horas e cinquenta minutos. 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, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; 

John Wayne,  Blenda Quaresma, pelo bloco PMDB - PHS; Moa Moraes, Paulo Bengtson, Gleisson, Nehemias Valentim e 

Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, 

Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão,  pelo bloco PC do B – PT; Marinor 

Brito pelo PSOL; Toré Lima, Simone Kahwage, pelo PRB. Justificaram suas ausências os vereadores Celsinho Sabino, 

Joaquim Campos e Marinor Brito. 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 28 de maio de 2018.      
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