
  

       
    ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 
 

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

 Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara 
Municipal de Belém sob a presidência do senhor vereador Dr. Elenilson, 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: Igor Andrade, que informou que não pode 
comparecer de uma reunião realizada ontem nesta Casa com sobre o projeto de regulamentação de transporte de 
aplicativos, projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional dando poderes ao município fazerem a 
regulamentação, esclareceu que não esta inventando nada, está cumprindo o que o Congresso determinou, que os 
municípios que tem gerência sobre transportes e que a prefeitura tem a autonomia de fazer esse projeto, e que cabe 
a esta câmara fazer esse projeto e apresentou um projeto com nova adaptação como a necessidade de cadastro na 
Semob e as mesmas documentações que os taxista apresentam, bem como, estipular um valor a ser cobrado da 
empresa que a seu ver está sacrificando os motoristas com taxa de vinte e cinco por cento, não deixando nada para 
o município, esclarecendo que essas medidas vão dar mais segurança aos passageiros; comentou que o taxista de 
Belém não pode rodar em Ananindeua, mas os de aplicativos entram em qualquer lugar; esclareceu que o seu 
projeto é pra estipular algumas regras e cobrar da empresa um percentual do lucro deles; Igor Normando, que 
questionou sobre uma discussão nas redes sociais, sobre a viagem do prefeito a Polônia pra representar a cidade 
na feira das cidades criativas num evento da Unesco; observou que não lhe cabe fazer a discussão se é verdade ou 
mentira; comentou sobre a falta de gestão sobre várias questões como segurança e saúde, momento em que 
sugeriu ao prefeito Zenaldo que doasse essas oito diárias que fez a Polônia para abrigo dos animais; defendeu a 
autonomia dos poderes e alertou a sociedade a se envolver nos problemas da cidade; registrou seu voto de repudio 
o fato de gastar dinheiro com viagem enquanto tem pessoas padecendo na cidadã, destacando que a prioridade é o 
povo que padece; Sargento Silvano, que falou sobre as prioridades e que este Poder não pode estar ligado a 
ninguém; informou fez um requerimento solicitando uma reunião para diminuição da passagem de ônibus da capital 
paraense, bem como, uma reunião com os órgão púbicos, com a comissão de transporte desta casa, sindicato dos 
rodoviários entre outras classes em virtude da diminuição do preço do óleo diesel; citou que compete a esta Casa 
debater esse assunto; alertou que aqueles que pegam ônibus só vêm encargos e que o povo precisa de ajuda, 
como a questão de alagamentos na cidade e pediu aos vereadores que entrem nessa luta para minimizar o preço 
das passagens. Passados os trabalhos ao Horário das Lideranças, tendo usado da palavra os senhores vereadores: 
Igor Andrade que, pelo Bloco PSB/PSDB/PTB, comentou sobre a reunião ocorrida com a com a classe dos 
aplicativos que a seu ver tentam desmistificar o seu projeto; esclareceu que o projeto de sua autoria irá dar mais 
segurança aos passageiros e motoristas de aplicativos, acrescentando que está havendo uma exploração dos 
motoristas pela empresa e que, além disso, não fica nada para o município; informou que a classe dos taxistas 
pagam uma contribuição anual pro município; citou que foi preso um motorista de aplicativo que estava roubando e 
em virtude disso, seu projeto visa apenas colocar algumas regras para os aplicativos; citou que o governo federal 
liberou o uso dos aplicativos, mas que precisa de algumas regras, acrescentando que o poder executivo irá 

 



apresentar um projeto para regularizar a questão dos aplicativos; salientou que ontem, nas redes sociais, circulou 
uma mensagem de que o prefeito iria se ausentar do País; Igor Andrade que, pela Liderança do Governo, 
esclareceu que se criam factoides para manchar a imagem do prefeito de Belém; informou que é mentira a matéria 
de que o prefeito irá a Polônia assistir a copa do mundo; criticou a oposição por estar na sessão e não registrar a 
presença para a votação de projeto do governo; lamentou a ausência das oposições nesta sessão e acrescentou 
que o prefeito não é candidato a cargo algum e que se o mesmo fosse pra assistir a copa, pediria dez dias de 
licença, ocasião em que manifestou sua revolta pela informação inverídica; Sargento Silvano que, pelo Bloco 
PSD/PTC, registrou que esteve ontem em uma reunião com o secretario de segurança ouvindo seus argumentos e 
perguntou do mesmo por que a prefeitura não entra na guerra da falta de segurança e por que não se criar a 
secretaria municipal de segurança para olhar de forma diferenciada a segurança da população; destacou que é 
incompetência do governo estadual, momento em que conclamou os vereadores para criarem essa secretaria com o 
objetivo de defender a população, a igreja e a família; Toré Lima que, pela Bancada do PRB, registrou que ontem 
teve a felicidade de estar no Bosque Rodrigues Alves recebendo homenagem como amigo do verde pela Prefeitura 
de Belém, através da Sema, apesar de ser um tema que muitos vereadores não dão a importância devida, que é o 
meio ambiente; foi homenageado pela aprovação do seu projeto que criou a semana do meio ambiente; ressaltou 
que urge discutir o tema e que hoje setenta e cinco por cento da água tratada nos mananciais não chegam nas 
residências, apenas vinte e cinco por cento e que quarenta por cento a população desperdiça pra lavar carro e 
casas; citou que hoje boa parte da população não sabe o que reciclagem, orgânico inorgânico e resíduos sólidos, 
destacando que hoje oito milhões de toneladas de plásticos são jogadas nos rios e precisa se tentar pra esses 
números que trazem transtornos a sociedade; Dinely que, pelo Bloco PSC/PPS, frisou que observou os vereadores 
falarem na tribuna e cada um com seu pensamento e que o prefeito Zenaldo não é poupado nem um dia, mas é 
muito querido nesta Casa; informou que a população da cremação e de outros bairros mandaram um pacote de 
abraços de alegria e satisfação pela Rua Três de Maio, como uma das mais bonitas de Belém; registrou os 107 
anos da Igreja Assembleia de Deus no dia 16 com a chegada dos suecos na escadinha no dia 19 de novembro, 
onde os dois suecos subiram a presidente Vargas, sentaram num banco da Praça da Republica e se alimentaram 
com mangas e ali foi plantada a semente da Assembleia de Deus, hoje contando com cerca de quinhentos mil no 
Estado do Pará; informou que hoje terá um encontro dos assembleianos com a Segup para trabalharem na 
segurança para o evento a ser realizado ali na escadinha do porto e convidou todos para essa festa religiosa, 
oportunidade em que o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no 
Painel eletrônico e, não havendo quórum foram aguardados os dez minutos regimentais. Reaberta a sessão e não 
havendo quórum, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão as dez horas e treze minutos, 
marcando outra para a próxima segunda feira, a hora regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os 
senhores vereadores: Dr. Elenílson e Mauro Freitas pelo bloco PSDC/Avante; Bieco e Marciel Manão pelo bloco 
PMN/Solidariedade/PEN/PR; Lulu das Comunidades e Sargento Silvano pelo bloco PSD/PTC; Igor Normando, Joaquim 
Campos e John Wayne pelo bloco PMDB/PHS; Igor Andrade, Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Bengtson pelo bloco 
PSB/PSDB/PTB; Dinely pelo bloco PSC/PPS; Altair Brandão pelo bloco PC do B/PT; Dr. Chiquinho pela bancada do PSOL; 
Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Émerson Sampaio, pela bancada do PP. Licenciadas: Blenda Quaresma 
e Marinor Brito. Justificados: Amaury da APPD, Celsinho Sabino, Fernando Carneiro, França, Gustavo Seffer, Rildo Pessoa e 

Victor Dias. 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 
06 de junho de 2018. 

 
 

 
Presidente 

1º Secretário                                                                                                                                                2ª Secretário 
gg, 


