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 No décimo primeiro dia do mês de junho 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 

uma semana abençoada aos presentes. Disse estar sempre lutando por melhorias na qualidade de vida da população e 

que não cessará de fazê-lo. Fez notar a ausência de quase todos os parlamentares no início da sessão. Congratulou o 

vereador Dr. Elenílson por sua pré-candidatura ao Senado Federal. Recordou já terem sido eleitos muitos deputados  

estaduais provenientes da Câmara Municipal de Belém e que será de muita felicidade a eleição de um senador oriundo 

desta Casa de Leis, pois este possuirá maior aproximação com o povo. Ao término desse discurso, assumiu a 

presidência da sessão o vereador Joaquim Campos. Em seguida, usou da tribuna o vereador Zeca Pirão e destacou uma 

das atribuições que cabe ao vereador: sanar os problemas enfrentados quotidianamente pela população. Disse que 

esteve em muitos bairros de Belém, mas afirmou ser praticamente impossível atender a todos os pedidos, haja vista a 

grande quantidade de solicitações. Apesar disso, declarou estar sempre atento às reivindicações dos moradores. 

Defendeu o aumento da arrecadação do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), que é de 2%, para 5%  

com o objetivo de destinar a diferença de 3% para a realização de serviços que atendam à população como a 

pavimentação de ruas, construção de paradas de ônibus, dentre outros. Findo este discurso, usou da tribuna o vereador 

Nehemias Valentim e demonstrou preocupação com os problemas financeiros enfrentados pelos estados brasileiros. 

Afirmou que a única preocupação aparente do governo é a de perpetuar-se no poder. Lamentou existir no Brasil um 

número muito grande de pessoas desonestas, especialmente na política. Encerrado o Horário de Expediente, teve início 

o Horário de Liderança. O vereador Dinely solicitou então um minuto de silêncio em homenagem póstuma à senhora 

Maria de Nazaré Borges de Alcântara - assassinada por assaltantes na quarta-feira passada, após um sequestro relâmpago - e ao 

senhor Róbson Nascimento Avelar - morto a tiros no último sábado na Avenida Senador Lemos. Após esta solicitação, pela 

liderança do PSB - PSDB - PTB, Igor Andrade comentou sobre a sinalização da Rua Antônio Barreto onde alguns 

munícipes estão reclamando dos problemas ocasionados por estacionamentos irregulares. Julgou que, neste caso 

específico, estes não têm razão, já que as placas de sinalização instaladas pela Prefeitura com o objetivo de melhorar o 

fluxo naquela rua foram indiscriminadamente removidas pelos próprios moradores. Afirmou que dificilmente será possível 

obter melhoria sem a conscientização da população de seus deveres. Pela liderança do governo, Igor Andrade defendeu 

a necessidade do recolhimento de impostos como forma de se redirecionar investimentos em benefício dos cidadãos. 

Outro problema apresentado por este vereador foi o despejo irregular de lixo. Declarou que a população neste caso 

reclama sem ter, de fato, razão já que a maioria das vezes são os próprios moradores que despejam o lixo em qualquer 

lugar. Informou sobre o desejo do prefeito Zenaldo Coutinho de criar um programa de educação ambiental no âmbito 

municipal. Afirmou ainda dar seu exemplo, juntamente com sua filha, descartando adequadamente o lixo. Pela liderança 

do PP, Émerson Sampaio ironizou afirmando que os problemas do Brasil serão esquecidos quando tiver início a Copa do 

Mundo. Informou que apresentará um requerimento a este Poder para a realização de um debate sobre as leis existentes 

 



referentes ao incentivo e à arrecadação de verbas para projetos voltados aos esportes. Em aparte, pronunciou-se o 

vereador Fernando Carneiro. Assumiu depois a presidência da sessão o vereador Nehemias Valentim. Pela liderança do 

bloco PMDB - PHS, Joaquim Campos demonstrou revolta com a possibilidade de candidatura o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. Em tom de escárnio, afirmou que se for aceitar a candidatura do ex-presidente Lula deve-se aceitar 

também a candidatura do traficante Marcola (Marcos Willians Herbas Camacho) e a do traficante Fernandinho Beira-Mar 

(Luiz Fernando da Costa) que, assim como o ex-presidente Lula, encontram-se presos. Demonstrou insatisfação com o 

alto nível de corrupção no país. Pela liderança do bloco PSDC - Avante, Rildo Pessoa agradeceu aos vereadores que 

estiveram presentes na oficialização da pré-candidatura do vereador Dr. Elenílson ao Senado Federal. Disse acreditar no 

trabalho que, se eleito, este realizará no Senado, uma vez que já tem experiência e mantém contato constante com a 

população humilde a quem representa. Disse também que o vereador Dr. Elenílson tem o apoio de vários parlamentares 

deste Poder. Em aparte, manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a 

verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia. Após votação, foram aprovadas 

por unanimidade as atas da 40ª sessão ordinária e da 3ª sessão extraordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa 

desta legislatura. Em seguida, fez-se um minuto de silêncio, atendendo à solicitação do vereador Dinely, em homenagem 

póstuma à senhora Maria de Nazaré Borges de Alcântara e ao senhor Róbson Nascimento Avelar. Após esta homenagem, foi 

feita a leitura da matéria constante na pauta desta Primeira Parte e o vereador Henrique Soares pediu Questão de Ordem 

solicitando a dispensa da leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. Em seguida, 

retomou-se a votação do requerimento do vereador Rildo Pessoa solicitando a inserção nos Anais da Casa de material 

divulgado na internet, em 29/05/2018, do diretor Marco Negrini sobre as alíquotas de ICMS praticadas no Pará. O autor 

solicitou que a votação fosse feita nominalmente. Após a leitura, a votação resultou em dezesseis votos favoráveis, 

nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Não havendo quórum, o presidente encerrou a sessão às dez horas e doze 

minutos. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Zeca Pirão e Bieco, pelo bloco 

PMN – Solidariedade – PEN – PR; Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; John Wayne, Igor Normando, 

Joaquim Campos e Blenda Quaresma, pelo bloco PMDB - PHS; Víctor Dias, Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor 

Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo 

bloco PDT – PSL; Altair Brandão, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito, pela 

bancada do PSOL; França e Simone Kahwage, pelo PRB; Émerson Sampaio, pelo PP. Justificaram suas ausências os 

vereadores Dr. Elenílson, Fabrício Gama e Toré Lima. 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 11 de junho de 2018.      
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