
  

       
    ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 
 

         ATA DA QUADRAGESIMA SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 
OITAVA LEGISLATURA,  

 Aos vinte e nove 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 solicitou aos 
senhores vereadores que registrassem suas presenças no Painel Eletrônico. Havendo quórum, foram 
abertos os trabalhos, ocasião em que usaram da palavra no Horário do Expediente os senhores 
vereadores: Fabrício Gama, registrando que se reportava ontem sobre matéria do Jornal Nacional que 
falava o tempo todo sobre a paralisação dos caminhoneiros e a tentativa de salvar o governo quebrado 
e falido, no seu entender; lamentou o fato do senhor Presidente Temer ir a tv tentar dizer que irá pagar 
a conta dos trabalhadores do País e questionou que conta e essa?, respondendo em seguida que é a 
mesma que foi roubada da Petrobrás; declarou que o governo federal está totalmente perdido e a 
população pagando esse preço; criticou o citado governo por não ter rumo e decência pra continuar a 
comandar o Pais e enquanto isso, a população fica sem ter o que comer, vivendo um caos social, 
ocasião em que parabenizou os caminhoneiros por não aceitarem as correntes partidárias; frisou a 
necessidade e o cuidado dessa greve não afetar os hospitais e a mesa da população brasileira e 
observou que não se pode assistir isso sem se indignar; declarou que o presidente Michel Temer 
precisa ter o cuidado de renunciar o governo, alertando em seguida que as urnas vêm ai em 2018 para 
que o povo vote em um Brasil melhor; Nehemias Valentim, que relatou sobre os dias de sábado e 
domingo onde a Igreja Adventista tem um projeto referente a distribuição de milhões de livros à 
população; registrou que na praça Batista Campos houve a distribuição de livros e contou com a 
participação de médicos e terapeutas num grande movimento em prol da saúde, mesmo sem ter sido 
feita a propaganda do evento, mas a população compareceu em peso; informou que na Gibóia Branca 
haverá outro evento com a distribuição de livros, bem como, que será distribuído nesta Casa cem livros 
de sua igreja; comentou sobre a greve dos caminhoneiros, destacando que o povo não reclamou 
mesmo sofrendo as consequências; lembrou que o governo federal fez o acordo que irá diminuir em 
quarenta e seis centavos o preço do óleo diesel, relatando que não foi acordado nada com relação a 
gasolina; citou que a crise piorou e está prejudicando as famílias que estão com dificuldade de 
sobreviver e de poder pagar suas contas em dia. Em aparte, o senhor vereador Igor Andrade comentou 
o assunto, momento em que assumiu a presidência dos trabalhos o senhor vereador Nehemias 
Valentim; Zeca Pirão, declarando que não visa paixões partidárias, mas somente pessoas; informou que 
quando foi presidente desta Casa enfrentou quase cem pessoas quase todo dia mandadas pelo ex-
prefeito Duciomar; relatou que discutias os problemas dentro do plenário e quando uma das pessoas 
começava a fazer bagunça, terminava a sessão e mandava por a pessoa pra fora e todos ficavam 
calados; citou que ontem, quando falou na Tribuna um assunto sério a Tv Liberal dizia que ninguém faz 
nada nesta Casa, momento em que pediu desculpas por falar na tribuna sobre a questão dos taxistas, 
destacando que só tem um lado que é o lado de Deus e concluiu dizendo que todos são iguais perante 
a lei. Passados os trabalhos ao Horário das Lideranças, momento em que assumiu a condução dos 
trabalhos o senhor vereador Dr. Elenilson, tendo usado da palavra os senhores vereadores: Zeca Pirão 
que, pelo Bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN/PR, comentou sobre o que está ocorrendo no Brasil, 
informando que querem tirar o mínimo que as pessoas têm e lamentou que não pode fazer nada, 

 



apenas falar na Tribuna; frisou que é preciso ter o pé no chão e olhar com carinho para a população de 
Belém; relatou que tem ficado assustado de ver o tempo passando e as coisas não melhorarem; 
observou que noventa por cento da população não sabe a quantidade de impostos que o governo 
desvia que poderia ser revestido na área da saúde; salientou que é fácil criticar o prefeito, mas quem 
faz são pessoas que estão preocupadas apenas em jogar pedras e citou que nunca viu um vereador de 
oposição elogiar o governo, momento em que pediu pra pararem com a politicagem e trabalharem mais 
em prol da população de Belém; Igor Andrade que, pela Bancada do PSB/PSDB/PTB, registrou que 
funcionários da Petrobrás estão ameaçando todos os que não estão em greve; informou que do mês de 
julho pra cá a Petrobrás aumentou em mais de cem vezes o preço dos combustíveis, prejudicado as 
pessoas que estão preocupados com a questão de saúde; citou que o País está parado com um 
governo inerte; comentou que ontem um casal se dividiu, cada um pra um supermercado diferente e 
constataram que os produtos estão ficando fora das prateleiras; criticou o governo federal por não ter 
voz e não consegue colocar o País pra funcionar; lamentou que às proximidades das eleições o 
governo vem dizer que vai reduzir o valor do diesel, achando que isso vai gerar um efeito cascata e 
concluiu enaltecendo a administração do prefeito Zenaldo por estar colocando os salários dos 
funcionários em dia; Fabrício Gama que, pela Liderança do Governo, se solidarizou com o vereador Igor 
Andrade com relação a questão dos taxistas de Belém e que visa estudar a questão dos aplicativos que 
atinge todo o País; destacou que a Lei referente aos aplicativos é recente e o governo federal jogou 
para os municípios as ações sobre os mesmos, sendo que as câmara municipais terão que 
regulamentar essa situação; frisou que não se pode proibir a entrada dos motoristas de Uber, mas 
observou que é necessário essa regulamentação; parabenizou o prefeito Zenaldo por entender que 
precisa buscar alternativas para o turismo local, bem como, pelo lançamento do novo Mercado de São 
Braz, com restaurante e venda de especiarias, como peixes regionais, gerando emprego e renda para 
cerca de 2.200 pessoas em todas as áreas, buscando o turismo gastronômico para o Estado do Pará. 
Em aparte, usou da palavra o senhor vereador Luiz Seffer; Dr. Chiquinho que, pela Liderança do PSOL, 
comentou que passou grande parte da sua vida frequentando a Ufpa, tendo a oportunidade de sempre 
estudar em escola pública, começando a trabalhar com 22 anos em uma escola pública, acrescentando 
que completou 36 anos de trabalho em abril e espera sua aposentadoria; citou que se envolveu em 
todas as lutas para os trabalhadores e lembrou que participou das conferências estaduais e nacionais 
de saúde e que foi surpreendido ontem por um ataque do vereador Silvano pra fazer a denúncia de que 
não é professor da Seduc, mas médico da Sesma; explicou que é professor e trabalha ha 36 anos na 
Seduc e que é autor de vários projetos, como o do ar condicionado nos ônibus; explicou que tem feito 
críticas à administração da Casa, mas que se interessa em discutir as leis em prol da população e 
concluiu dizendo que não é bandido e requer uma denúncia na questão de ética deste Poder; Dr. 
Chiquinho que, pela liderança da Oposição, reiterou seu posicionamento contra declarações feitas pelo 
vereador Sargento Silvano em relação a sua pessoa, classificando como um surto psicótico ao ocupar a 
tribuna e falar esse tipo de coisa; declarou que aceitou um pedido pra trabalhar na Sesma, tendo 
prejuízo por isso; criticou o vereador Silvano por falar mal do prefeito e ameaçar o orador, momento em 
que pediu desculpas ao referido edil por ter batido seu carro e que pediu ao vereador que fizesse um 
orçamento, mas foi agredido oralmente pelo citado vereador; comentou sobre o abandono de Belém 
pelo prefeito Zenaldo Coutinho; Amaury da APPD que, pelo Bloco do PC do B/PT, declarou que esta 
Casa está mudada ao ver a situação pedindo fora Temer; citou que nas bombas de gasolina as pessoas 
sequer levantam a voz porque sabem que no passado recente fizeram a opção por tudo isso que está 
acontecendo, acrescentando que a sede do poder, pela quarta vez, não permitia que a coerência desse 
a tranquilidade do País, momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador John  
Wayne, solicitando em seguida 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 colocado em discussão o requerimento formulado pelo senhor vereador Nehemias Valentim, 
solicitando inserção nos anais da Casa a matéria publicada no jornal O Liberal, edição de 29/05/18, 
intitulada “Impostos deverão subir com a “Bolsa Caminhoneiros”, tendo usado da palavra os senhores 



vereadores Nehemias Valentim, Fabrício Gama e Dr. Elenilson, com aparte do senhor vereador Lulu 
das Comunidades; Sargento Silvano e Toré Lima, momento em que assumiu a condução dos trabalhos 
o senhor vereador Mauro Freitas. Em votação nominal (20 Sim e nenhum Não) o referido requerimento 
foi aprovado, tendo justificado seus votos os senhores vereadores Igor Normando e Gustavo Seffer, 
momento 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, e dando prosseguimento a votação do art. 1º do projeto de lei constante do processo nº 
436/17 que Acrescenta o inciso VII da Lei Ordinária 7055/77 – Código de Postura contra o causador de 
pichação, postes, árvores, abrigos de paradas de coletivos, placas de sinalização ou qualquer lugar de 
uso público no município de Belém e não havendo quorum o senhor presidente declarou encerrada a 
presente sessão às dez horas e cinquenta e sete 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; Blenda Quaresma e John Wayne pelo Bloco PMDB/PHS; Igor Andrade, 
Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Bengtson pela Bancada do PSB/PSDB/PTB; Dinely pelo 
Bloco PSC/PPS; Delegado Nilton Neves e Henrique Soares pelo Bloco PDT/PSL; Amaury da APPD 
pela Bancada do PC do B/PT; Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro pela Bancada do PSOL; Simone 
Kahawage e Toré Lima pela Bancada do PRB. Justificados: Celsinho Sabino, Emerson Sampaio, 
França, Igor Normando e Mauro Freitas. 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 29 de maio de 2018. 
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